VĒSTNESIS
2014.gada marts

Mācītāja sleja

Ziņojumi
Dievkalpojumi notiek katru svētdienu
plkst.12.00. (dievkalpojuma laikā notiek
svētdienas skola bērniem).
Katru trešdienu plkst.19.00 notiek
draudzes lūgšanu vakari.
1.martā un 8.martā plkst.17.00 GLS
video lekciju skatīšanās un draudzes
darba plānošana.
29.martā draudzes pavasara talka.
5.aprīlī Godly Play seminārs draudzes
svētdienas skolas skolotājiem.
No 11. līdz 24.aprīlm mācītājs Andris
Briggs būs Latvijā.
12.aprīlī seminārs "Kalopšanas vadība"
no 9.30-17.30. Vada Aldis Cimermanis.
Pieteikties līdz 5.aprīlim pie Lāsmas
Cimermanes tālr.:29186682; e-pasts:
lasma.cimermane@uppe.lv.

Vīru lūgšanu brokastis
Vīru lūgšanu brokastis notiek katra
mēneša pirmajā sestdienā. 2014.gadā
vīru lūgšanu brokastis tiek plānotas
1.martā un 5.aprīlī plkst. 9.00.

Mācītāji martā
Ozolnieku baptistu draudzes
mācītāja Andra Briggs prombūtnes
laikā svētrunas sludinās šādi mācītāji un
sludinātāji:
• 2.marts - Freds Hawks
• 9.marts - Ilvars Ieviņš
• 16.marts - Andris Briggs
• 23.marts • 30.marts - Mārtiņš Zeltiņš

Mīļie draugi!
Vai Jūs piedzīvojot grūtības jebkad esat jutušies tā, ka tas
nekad nemainīsies? Dažkārt situācijas, kurās mēs nonākam,
šķiet absolūti bezcerīgas. Sātans gribētu, lai mēs jūtamies
nomākti, sakauti, piedzīvojam depresiju un bezcerību, taču
atcerieties, mēs esam Dieva bērni! Kad visi apstākļi šķiet ir
pret mums, Dieva svētības ir pār mums!
Es lasīju Vecajā Derībā 2.Laiku grāmatā no 17. līdz 20. nodaļai. 17.nodaļā
ķēniņam Jošafatam viss klājās labi. Viņš bija garīgi stiprs, un Dievs svētīja
viņu ar mieru, labklājību un drošību. 18.nodaļā viņš jau pieļāva kādas kļūdas
un apvienojās ar nedievbijīgu draugu. Šis lēmums gandrīz viņu nogalināja,
taču Dievs savā žēlastībā izveda viņu cauri pārbaudījumiem drošībā.
19.nodaļā Jošafats atkal bauda Dieva svētības un kalpo Viņam mierīgos un
labos laikos. Kad nokļūstam līdz 20.nodaļai, lietas satumst, sabiezē un atkal
kļūst bīstamas. Trīs nācijas apvienojas, lai stātos pretim un uzbruktu
Jošafatam. 20.nodaļas 2.pantā situācija šķiet bezcerīga, taču 20.nodaļas
24.pantā mēs lasām par pilnīgu Dieva tautas uzvaru. Kas tad notika starp
šiem pantiem, kas varētu kļūt mums par vērtīgo mācību?
Pirmkārt, viņi sāka lūgt. Lasiet 3. un 13.pantu. Kad mūsu dzīvē ienāk grūtības
un pārbaudījumi, mums ir jālūdz Dievs! Tā ir pirmā lieta, ko dara Dieva bērni.
Tā tas ir bijis visas paaudzēs. Viņi lūdza un gavēja, viņi pulcējās kopā – vīri,
sievas, bērni – visi meklēdami Tā Kunga vaigu.
Otrkārt, viņi ieklausījās Dieva apsolījumos. 15.pantā teikts: “Tā saka Tas
Kungs uz jums: nebīstieties un neļaujieties samulsināties šī lielā pulka
priekšā, jo šī kauja nav jūsu kauja, bet tas ir Dieva karš!”.
Treškārt, viņi slavēja Dievu. Jau pirms uzvaras! Izlasiet no 16. līdz 22.pantam!
Viņi slavēja Dievu par to, kas Viņš ir! Viņu acis un fokuss bija pievērsts
visuvarenajam Dievam nevis ienaidniekam. Viņu uzvara sākās ar slavu un
pielūgsmi. Ar slavēšanu viņi apliecināja savu pārliecību par Dievu un
drošību Viņā. Viņu bailes tika mazinātas un attiecības ar Dievu stiprinātas.
Tāpēc varētu teikt, ka lūgšanas + apsolījumi + slavēšana = svētības.
Kā Dieva ļaudis mēs piedzīvojam pārbaudījumus un tumšus mirkļus. Kā
draudzei mums ir tā priekšrocība lūgt kopā un aizlūgt vienam par otru.
Dieva vārdā mēs rodam daudzus apsolījumus cerībai un uzvarai. Mūsu
dziedāšana ir kas vairāk kā tikai dziesmas, tā ir pielūgsme Visvarenajam
Dievam. Dievs nav mainījies. Šī formula darbojas Viņa bērniem arī šodien.
Lai Jūsu acis paliek pievērstas Viņam un lai pār Jums Viņa svētības!
Kristus mīlestībā, mācītājs Andris Briggs

Iepazīsties

Sveiki! Mani sauc Eva Meldere. Šo
draudzi sāku apmeklēt, kad mācījos
1.klasē. Gāju uz svētdienas skolu, un šo
laiku atceros ar prieku sirdī. Vēlāk arī
mamma sākā apmeklēt šo draudzi. Kad
man palika 9 gadi, kristījos. Bet,
protams, lēniem soļiem atnāca arī
8.klases beigas, kur uz manu tālaika
skolu atbrauca trenere no Murjāņu
Sporta ģimnāzijas. Aicināja mani
pamēģināt iestāties šajā skolā. Mani tas
ieinteresēja, jo vienmēr ir īpaši paticis
sports. Tā arī tiku iekšā un 9.klasi
pavadīju tur. Visu to laiku, kuru pavadīju
tur, domāju, ka tā tiešām ir forša skola ar
superīgiem cilvēkiem, bet viņu
dzīvesveids bija pavisam citāds. Ballītes
te un ballītes tur. Es zināju, ka tas nav
priekš manis, bet, noteikti esmu
pārliecinājusies, ka bara ietekme ir
nežēlīgi spēcīga. Lai gan pirms tam
šķita, ka es nepakritīšu, tomēr sāpīgi
pārliecinājos, ka sātans viegli var pavilkt
liekot prātā dažādas domas, ka tie taču
ir tavi draugi, viņi nekad tev neliktu darīt
kaut ko pret tavu pārliecību, bet īstenībā
tā gluži nebija. Tajā laikā arī retāk gāju
uz draudzi, jo brīvdienās tikai biju mājās.
Tomēr Dievs savus bērnus nepamet
nekad. Pēc 9.klases beigšanas izrādījās,
ka nedrīkstu vairs tur mācīties, jo tika
atklātas problēmas ar sirdi, tādēļ nācās
doties prom no turienes. Vissmagāk bija
tad, kad sapratu, ka tiem cilvēkiem
(maniem „draugiem”) es nemaz nebiju
svarīga, tā nu kādu brīdi jutos pavisam
vientuļa. Bet cenšoties atkal nākt tuvāk
pie Dieva un saprotot, ka Dievs ir tas,
kurš dod prieku, Viņš ir Tas, Kurš nekad

nepamet un Viņš ir Tas, Kurš vienmēr
ir blakus, mana dzīve ir gājusi tikai uz
augšu. Viņš man ir devis brīnišķīgus
draugus Jelgavas Baptistu draudzes
jauniešos, Dievs man ir uzticējis
brīnišķīgu kalpošanu svētdienas
skolā, par ko es esmu ļoti pateicīga,
un, protams ir devis dažādus veidus
un iespējas kā augt un tuvoties Viņam
vēl vairāk. Novēlu Jums ikvienam
meklēt Dievu no visas sirds, jo Bībelē
ir teikts - „Tā arī Es jums saku: lūdziet,
tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs
atradīsit, klauvējiet, tad jums taps
atvērts. Jo ikkatrs, kas lūdz, dabū, kas
meklē, atrod, un, kas klauvē, tam
atvērs.” Lūkas 11:9-10.
Eva Meldere

Mārtiņa sleja

“Svētīgi tie, kam bēdas,
jo tie tiks iepriecināti.” Mateja ev. 5:4
Kāds ir ļoti patiesi teicis “Priecājies un pasaule priecāsies kopā ar
tevi, raudi – un tu raudāsi viens.” Jāņa ev.
16:20 Jēzus saka, “Patiesi, patiesi Es jums
saku: jūs raudāsiet un sērosiet, bet
pasaule priecāsies; jūs skumsiet, bet jūsu
skumjas tiks vērstas priekā”. Jēzus saka, ka
pasaule būs pazīstama kā tā, kura
priecājas un līksmo un mani mācekļi būs
tie, kas raud un sēro. Taču mūsu skumjas
tiks pārvērstas priekā.

Katras patiesas atmodas sākumā ir bijusi
patiesa grēku nožēla. Dievs teica
Sālamanam, "Un mana tauta, kas saukta
manā vārdā, zemosies un lūgs – meklēs
mani un atgriezīsies no sava ļaunā ceļa –,
tad es no debesīm uzklausīšu tos, piedošu
viņu grēkus un dziedēšu viņu zemi!"
2. Laiku gr. 7:14.
Tikai tie, kuri pazemojas tiek uzklausīti,
tikai tie kuri nožēlo un atgriežas no
grēkiem saņem želastību. Un tikai tie, kuri
patiesi ir bijuši salauzti par grēku savā
dzīvē tiek iepriecināti.
Mārtiņš Zeltiņš

Gaviļnieki martā
4.marts - Alise Zvaigzne (v.d.)
7.marts - Antra Rozentāle (dz.d.)
7.marts - Ruta Rozentāle (dz.d.)
9.marts - Linda Briggs (dz.d.)
12.marts - Agnese Sladzevska (dz.d.)
1 9 . m a r t s - V i k t o r s Ra u t m a n i s ( d z . d . )
19.marts - Emīlija Kania (dz.d.)
2 2 . m a r t s - Ta m ā ra G e ro n e ( v. d . )
25.marts - Ralfs Cimermanis (dz.d.)
25.marts - Marita Veldre (v.d.)
2 7 . m a r t s - G u s t a v s Ve l d re ( v. d . )
31.marts - Aldis Cimermanis (dz.d.)

Sirsnīgi sveicam!

Neviens neienāk Debesu valstībā, kurš
nav vispirms bijis salauzts par savu grēku.
Un neviens nedzīvo Dieva valstībā, kurš
neturpina būt salauzts par savu grēku.
Jēzus saka, tas ir absolūti nepieciešams
tavā garīgajā dzīvē, ja tu vēlies lai tev būtu
garīga dzīve. Ja mēs vēlamies piedzīvot
Dieva mierinājumu, Dieva svētību, prieku
un patiesu laimi, - mums ir jāraud.
Jeremija raudāja par savas tautas
grēkiem, Dāvids raudāja par grēku savā
dzīvē, Jēzus raudāja pār Jeruzālemi. Vai
mēs esam draudze, kas raud pār mūsu
Jeruzālemi? Vai mēs raudam par tiem
cilvēkiem Ozolniekos, kuri vēl nepazīst
Kristu? Vai cilvēki saskata asaras, ja ne
mūsu acīs, tad mūsu vārdos un darbos?

Ozolnieku baptistu draudze
Skolas iela 21,
Ozolnieki, LV 3018
www.ozolniekudraudze.lv
ozolniekudraudze@gmail.com

Ziedojumiem: Ozolnieku baptistu draudze - reģistrācijas Nr.99500003601 - konts: LV81HABA0551008428829 - Swedbank
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.

Dievkalpojuma laikā neaizmirstiet izslēgt mobilā
telefona skaņu!

