VĒSTNESIS
2014.gada februāris

Ziņojumi
Dievkalpojumi notiek katru svētdienu
plkst.12.00. (dievkalpojuma laikā
notiek svētdienas skola bērniem).
Katru trešdienu plkst.19.00 notiek
draudzes lūgšanu vakari.

Vīru lūgšanu brokastis
Vīru lūgšanu brokastis notiek katra
mēneša pirmajā sestdienā.
2014.gadā vīru lūgšanu brokastis tiek
plānotas 1.februārī un 1.martā plkst.
9.00.

Mācītāji februārī
Ozolnieku baptistu draudzes
mācītāja Andra Briggs prombūtnes
laikā svētrunas sludinās šādi mācītāji
un sludinātāji:
• 2.februāris - Freds Hawks
• 9.februāris - Andris Briggs
• 16.februāris - Jānis Veldre
• 23.februāris - Mārtiņš Zeltiņš

Mācītāja sleja
Mīļā draudze,
Nākamo nedēļu laikā esmu ieplānojis ceļot, apmeklējot
dažādas atbalstītāju draudzes, tāpēc būšu tālu prom no
savas ģimenes. Tieši šobrīd es esmu Teksasas štatā un viņi ir
Mičiganā. Esmu pie stūres pavadījis 20 stundas, lai šurp
nokļūtu, tāpēc šeit noteikti pavadīšu vairākas dienas.
Lūdziet šajā laikā par mani un manu ģimeni. Lai gan man ļoti pietrūkst
mana sieva un bērni, tomēr priecājos par to, ka man būs vairāk laika, lai
pavadītu tikai divatā ar Dievu. Jauki, ka man šeit ir iespēja pavadīt nedaudz
laika ar kristiešiem, kas ir atbalstījuši mūsu darbu Latvijā. Ir jauki satikt
draugus arī otrā pasaules malā.
Mēs par Jums ļoti daudz domājam un lūdzam. Mēs pēc Jums no sirds
ilgojamies un ar nepacietību gaidām laiku, kad būsim mājās Latvijā kopā ar
Jums visiem. Mani ļoti iepriecina katra reize, kad dzirdu par Jūsu uzticīgo
kalpošanu Dievam un viens otram. Tas ir nozīmīgs brīdis, kuru šogad
sasniedzam, apzinoties, ka esam kā draudze jau reģistrēta ik gadu 10 gadu
periodā, un nu jau sasnieguši pastāvīgās reģistrācijas statusu. Dievs mums
ir bijis žēlsirdīgs! Pieņemsim to no Dieva kā dāvanu un paliksim tai uzticīgi!
Mums jāapņemas arī turpmāk kopā slavēt un pielūgt Dievu, pasludinot
Dieva mīlestību, ko Viņš ir apliecinājis caur Jēzu Kristu ikvienam, kas mums
ir līdzās. Katram no mums ir kas tāds, ko varam ieguldīt Dieva darbā. Ir tik
svarīgi, lai mēs paši paliktu tuvās attiecībās ar mūsu Kungu un būtu jūtīgi uz
to, kurp Dievs mūs vada. Mēs katrs pats personīgi esam atbildīgi par to, vai
pavadām laiku ar Dievu, lasot un studējot Viņa vārdu un lūdzot. Tikai tad,
sanākot kopā, mums būs patiesa vienotība, mīlestība un degsme īstenot
Dieva gribu mūsu draudzē.
Es aicinu, esiet arī iejūtīgi pret saviem brāļiem un māsām. Ne katrs, kuram ir
kāda īpaša vajadzība, ir pietiekami drosmīgs, lai lūgtu palīdzību. Rūpējaties
viens par otru. Es zinu, ka daudzi no Jums jau to dara, tāpēc mudinu Jūs tā
turpināt un arvien tajā pieaugt. Jūs patiešām esat ļoti īpašu cilvēku grupa.
Vecajā Derībā Ķēniņš Asa bija liecinieks tam, kā Dievs dara daudz spēcīgu
un brīnišķīgu lietu. Taču tad viņš noslēdza vienošanos ar kaimiņu ķēniņu par
drošību un balstīja savu uzticību cilvēkā, nevis Visvarenajā Dievā. Tā viņš
zaudēja Dieva svētību. Tas ir Dievs, kas mūs svētījis šo desmit gadu laikā, un
tikai Viņa spēkā mēs varam virzīties uz priekšu šodien. Mums ir vajadzīgs
tikai Dievs, lai mēs varētu kopīgi pieaugt kā draudze. Mēs nedrīkstam
paļauties ne uz ko citu. Ar Dievu visas lietas ir iespējamas. 2.Laiku grāmatā
16:9 ir teikts: “Tā Kunga acis pārskata visu zemi, lai Viņš stiprinātu tos, kas ar
savu skaidro sirdi pie Viņa turas”. Ar prieku raudzīsimies uz mūsu Kungu, jo
Viņš
ir
viss,
kas
mums
vajadzīgs!
Kristus mīlestībā, Jūsu mācītājs Andris Briggs

Iepazīsties

Mums ir vajadzīgs
pareizs pasaules
redzējums, Bībelisks
skatījums, un tikai tad
mēs varam pareizi arī skatīties uz tādu
traģēdiju kāda notika "Maximā".
Dievs ir labs un taisns. Dievs nav
izturējies netaisni pret nevienu
cilvēku. Dievs vienmēr pret mums
izturas labāk kā mēs esam pelnījuši.
Jautājums nav tik daudz par to kāpēc

Sveiki!

notika šāda traģēdija, jautājums ir

Mēs esam Gulbju ģimene no Ozolnieku
novada, Cenu pagasta Ānes. Mēs
vairākus gadus apmeklējām Auces
Baptistu draudzi Aucē, kuru vadīja
Mācītājs Aivars Rudzītis. Mācītājs Aivars
Rudzītis uzrunāja mūs, tad, kad mūsu
ģimene bija jau izjukusi. Bet ar Dieva
žēlastību un mīlestību tā tika atjaunota
un mūsu ģimenē ienāca Dievs. Mēs
esam ļoti pateicīgi mācītājam Aivaram,
jo viņš mums iemācīja lasīt Bībeli, lūgt
Dievu un sarunāties ar Viņu. Pašreiz
esam jaunas Draudzes meklējumos, jo
Aivars Rudzītis devās pelnītā pensijā.

kapēc mēs šodien vēl esam dzīvi.

Es, Kristīne, esmu augusi neticīgā
ģimēnē, un ar Dievu es sastapos savas
dzīves grūtsirdīgākajā brīdī. Esmu ļoti
pateicīga Dievam, ka viņš mani uzrunāja
un aicināja kļūt par viņa meitu. Dievs
mani dziedināja, stiprināja un samīļoja,
dodot man savu mīlestību, mieru un
ticību. Pieņemot Dievu es sapratu, kad
viņš ir mūsu vislabākais draugs, ārsts,
radītājs, veidotājs, devējs un ņēmējs...

žēlīgi Dievs mums dod vēlvienu

Mūsu vislielākais prieks un pateicība ir
par Elīzu un Kristapu, jo viņi jau no
bērnības var mācīties pazīt Dievu un
viņa varenos darbus.
Uzticietis tam Kungam, kaut TAS TEV
nav pa prātam, jo viņš zina, kas Tev ir
vajadzīgs! Esiet pacietīgi bēdās, jo viņš
uzticīgs!

Mūsu draudzes svētdienas
skolotājiem bija iepsēja piedalīties
Bībeles draugu līgas organizētajā
"Godly play" seminārā. Esam
pateicīgi Dievam par doto iespēju un

Tas bija Mūdijs, kurš teica, "Ja Dievs

draudzei par atbalstu. Seminārs

nesodīs Ameriku, tad viņam vajadzēs

patiesi iedvesmoja, laujot pārdomāt

atvainoties Sodomai un Gomorai." Es

kā labāk vest bērnus Dieva tuvumā.

domāju, mēs varam to pašu teikt par
mūsu valsti, kura ir pilnībā uzgriezusi
muguru Dievam. Latvijā ir viens no

Gaviļnieki februārī

iespēju un pamudinājumu griezties

1.februāris - Indra Bušmeistare (v.d.)
2.februāris - Ruta Jeršova (dz.d.)
9.februāris - Renārs Sladzevskis (dz.d.)
17.februāris - Elīna Jansone (dz.d.)
1 9 . f e b r u ā r i s - Z a n e R a u t m a n e ( v. d . )
2 2 . f e b r u ā r i s - A d r i a n s V e l d r e ( v. d . )
23.februāris - Andris Melderis (dz.d.)
26.janvāris - Aivars Bajārs (sen.) (dz.d.)

pie Viņa. Dievs būtu taisnīgs mūs

Sirsnīgi sveicam!

augstākajiem aborta rādītājiem. Mēs
nogalinam vairāk bērnu šodien kā
jebkad agrāk.
Es tajā saskatu Dieva žēlastību, cik

visus notiesāt vainīgus, jo mēs visi
esam vainīgi. Dievs nesaudzēja
Ananiju un Sapfiru.
Es vēlos, ka tā vietā mēs varētu lūgt,
lai Dievs atver mūsu acis, ka mēs kā
tauta atgriežamies pie Dieva. Kas tas
tiešām būtu kā žēlsirdīgs sauciens
mūsu tautai atgriezties. lūgsim, ne
tikai par tiem cilvēkiem, kuri cietuši,
bet lūgsim par mūsu zemi, lai Dievs
sūta patiesu atmodu.

Andris, Kristīne, Kristaps, Elīza

Ziedojumiem: Ozolnieku baptistu draudze Savas aizlūgšanas un pateicības varat nosūtīt uz e-pasta adresi:
oz o l n i e k u d r a u d ze @ g m a i l . c o m u n d r a u d z e n ā k a m a j ā
dievkalpojumā aizlūgs par to.

Mārtiņš Zeltiņš

Ozolnieku baptistu draudze
Skolas iela 21,
Ozolnieki, LV 3018
www.ozolniekudraudze.lv
ozolniekudraudze@gmail.com
reģistrācijas Nr.99500003601 - konts:

Dievkalpojuma laikā neaizmirstiet izslēgt mobilā
telefona skaņu!

