Vēstnesis
Aprīlis, 2013

Mācītāja sleja
Dārgā draudze, šis ir gada
laiks, kad daudzu cilvēku domas
pievēršas Jēzus Kristus
augšāmcelšanai. Pirmie kristieši
pieminēja un svinēja mūsu Kunga
augšāmcelšanos katras nedēļas
pirmajā dienā. Tam ir tik liela
nozīme, bez kuras ir grūti iztikt! Tas
ir viens no kristietības
stūrakmeņiem. Augšāmcelšanās
faktā mēs rodam savu cerību uz
mūžīgo dzīvību. Lūk, cik nozīmīga
ir mūsu Kunga augšāmcelšanās!
Pirmkārt, augšāmcelšanās ir
būtisks pierādījums tam, ka Jēzus
Kristus ir Dieva Dēls. Pāvils to
apstiprināja: “…ar Savu
augšāmcelšanos no mirušiem
Svētajā Garā atklājies kā Dieva
Dēls spēkā.” (Romiešiem 1:4)
Otrkārt, Jēzus augšāmcelšanās
reprezentē pārliecību, ka mēs varam
saņemt mūsu grēku piedošanu.
Pāvils apgalvoja: “Un, ja Kristus
nav uzmodināts, tad veltīga ir jūsu

ticība, tad jūs vēl esat savos grēkos.”
(1.Korintiešiem 15:17).
Citiem vārdiem sakot: ja Jēzus ir
augšāmcēlies, grēki tiks piedoti tad,
kad mēs paklausām evaņģēlijam.
(Apustuļu darbi 2:38; 22:16).
Treškārt, augšāmcelšanās pauž
pasaulei to, ka Dieva valstībā valda
dzīvs Ķēniņš. Kristietības dibinātājs
– sešdesmit gadus pēc viņa nāves –
parādījās Jānim Patmosas salā un
teica:“Es esmu Pirmais un Pēdējais
un Dzīvais. Es biju miris un, redzi,
Es esmu dzīvs mūžu mūžam.”
(Atklāsmes grāmata 1:17-18)
Ceturtkārt,
Jēzus
augšāmcelšanās pierāda, ka fiziskā
nāve nav cilvēciskās eksistences
beigas. Dievam, kas ir dzīvības
devējs (1.Timotejam 6:13) ir vara un
spēks augšāmcelt dzīvībai to, kas ir
miris. Kristus uzvara pār nāvi ir kā
Dieva apsolījums mums, ka arī mēs
tiksim augšāmcelti.

Tāpēc ir rakstīts: “Kristus ir
augšāmcēlies no mirušajiem,
pirmais
no
aizmigušajiem.” (1.Korintiešiem
15:20, 23)
Piektkārt, Tā Kunga
augšāmcelšanās priekšnoteica
kristietības uzvaru pār visiem tās
ienaidniekiem. Atklāsmes grāmatā
Jēzus ir atspoguļots kā Jērs, kas ir
nokauts, bet atkal ceļas (5:6). Tas
pats Kungs ir “lauva no Jūdas
cilts”, kas uzvarējis savus
ienaidniekus (5:5). Arī kristieši
uzvarēs dēļ Jēra upura un uzvaras
pār nāvi. (Atklāsmes grāmata
12:11)
Kristus augšāmcelšanās lai
mums ir kā nemitīgs atgādinājums
par šīm brīnišķīgajām Bībeles
patiesībām! Mēs pagodinām mūsu
Kunga uzvaru pār nāvi – ne tikai
vienu reizi gadā, bet katru nedēļu!
Mīlestībā,
Jūsu mācītājs Andris Briggs

Iepazīsties

Šomēnes iepazīstinām Jūs ar
mūsu draudzes locekli Dzintru
Meirovicu (Zilbertu).
Es pateicos, Dievs, ka Tu esi!
Esmu viena no vecākās
paaudzes cilvēkiem draudzē. Mana dzīve
sākās 2.pasaules kara laikā. No kara,
protams, neko neatceros, bet pēckara
smagās atmiņas un tā laika sajūtas spilgti
dzīvo atmiņā: izvešanas, kolhozu
piespiedu veidošana, krievu valodas
mācīšanās pieaugušajiem pāris mēnešu
laikā, transporta trūkums, tālais ceļš uz
skolu, materiālās grūtības un tam pāri
izdzīvošanas prasme.
Dievam ticu kopš sevi atceros.
Vecāki man bija luterāņi, bet tante, kas
mūs pieskatīja, bija baptistu draudzes
locekle Māterielas baznīcā. Jaunības
gados un savos darba karjeras gados reti
apmeklēju baznīcu (Ziemassvētkos un
Lieldienās). 1992.gadā smagi saslima
mans vīrs un pēc diviem gadiem mira.
Šie grūtie pārdzīvojumi mani atkal
tuvināja Dievam. Biju Annas baznīcas
luteriskās draudzes locekle.
90.gadu sākumā Latvijā ieradās
Andris, viens no mūsu dzimtas klaidu
latviešu pēctečiem, kuri dzīvoja
Amerikā.
Mēs ar Andra mammu Strauju
„apmainījāmies” dēliem. Mans dēls
Sandis aizbrauca strādāt uz Ameriku, kur
dzīvoja radiņu paspārnē, bet Andris ar
Lindu un Emīliju (1.5 gadiņu vecu)
ieradās pie manis, lai kopīgi atrastu
stabilu dzīves vietu un to sakārtotu

Sociālā kalpošana

juridiski.
Mēs satuvinājāmies garīgi.
Andris man daudz dziļāk deva iespēju
izprast ticības būtību. Mācījāmies
latviešu valodu un kopīgi veidojām
pirmās latviešu valodā bībeles studiju
nodarbības.
Tas man deva ļoti daudz manā
kristīgajā izaugsmē. No tā laika arī sāku
apmeklēt bībeles studijas, ko vadīja
Andris, bet vēlāk kļuvu par Ozolnieku
baptistu draudzes locekli.
Mani pārsteidza Dieva svētība
Andra darbam, kad tika celta mūsu
baznīca. Es neticēju, ka tas būs
iespējams. Bet – te nu mēs visi esam.
Slava Dievam!
Es apbrīnoju Lindu
(amerikānieti), kas kļuvusi tik latviska,
apbrīnoju viņas mērķtiecību aprūpējot
savu ģimeni, milzīgās darba spējas
audzinot svētdienas skolas audzēkņus
un gādājot par mums visiem pārējiem
draudzē.
Katra svētdiena man ir kā
atskaites punkts dzīves ritumā, garīgs
piepildījums turpmākajai nedēļai un
sirdsmiers, ko saņemu dievkalpojumā
draudzē. Vienmēr esmu sajutusi lūgšanu
lielo spēku, kas palīdzējis manos un
man tuvu cilvēku dzīves sarežģījumos.
Lai Dieva svētība mūsu
dievnamam un draudzei!
Ziņojumi
14.aprīlī
mūsu
draudzē viesosies
•
mācītājs Ilvars Ieviņš no Ropažiem.

Paldies, mīļā draudze, ka Jūs esat!
Prieks, ka varam kopā
darboties, atbalstīt viens otru un
dalīties. To sakām, redzot, ar cik lielu
dalību un aktivitāti draudzes cilvēki
piedalās rīkotajos pasākumos. Tāpēc
ar lielu prieku sākām sociālo
kalpošanu, kurā katrs būs laipni
gaidīts gan piedaloties pasākumos,
gan darbā noliktavā, un apģērbu un
apavu dalīšanā tiem, kam tas
vajadzīgs, gan saņemot palīdzību
pašiem.
Aicinām ikvienu uzsākt
dalību kādā no daudzajām
kalpošanām mūsu draudzē, jo tas ir
viens no veidiem, kā varam būt
piederīgi draudzei, pilnasinīgi
izdzīvot ticību un piedzīvot daudz
svētību.
Ja Jums ir jautājumi par to,
kā iesaistīties sociālajā kalpošanā, vai
arī, ja nepieciešama palīdzība pašiem,
droši zvaniet: Lāsmai – tālr.
29186682 vai Zanei – tālr. 26319985
Gaviļnieki aprīlī
4.aprīlis - Laura Bajāre (dz.d.)
8.aprīls - Edgars Šneiders (v.d.)
11.aprīlis - Laura Bajāre (v.d.)
13.aprīlis - Marita Veldre (dz.d.)
13.aprīlis - Egils Strauts (v.d.)
26.aprīlis - Sandris Jansons (dz.d.&v.d.)

Sirsnīgi sveicam!

Ozolnieku baptistu draudze
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www.ozolniekudraudze.org
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Dievkalpojuma laikā neaizmirstiet
izslēgt mobilā telefona skaņu!

