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Macītāja sleja
Mēs sakām: "Dievs, paldies par
jaunu gaismas stendu!" Ir tik labi redzēt
Dieva vārdu izgaismotu! Lai Dievs svētī
to vēsti, kas dienu un nakti tiks
pasludināta mūsu dievnama priekšā!
Tas bija tik iedvesmojoši redzēt kopīgu
draudzes un draugu sadarbību šī
gaismas stenda izveidē! Dievs var darīt
lielas lietas savam godam, lietojot mūs!
Mūsu lielākā vēlēšanās - lai Debesu
Tēvs lieto mūsu draudzi, uzrunājot tos
cilvēkus, kas vēl Glābēju nepazīst. Mēs
vēl aizvien turpinām lūgt pēc jaunu
dvēseļu glābšanas un esošo kristiešu
izaugsmes.
Tagad mums ir radusies jauna
iespēja dalīties evaņģēlija vēstī,
izmantojot bukletu: "Stop! Kā Tu domā,
kas es esmu?" Tā autors ir Džons
MakArturs, kurš ir devis mūsu draudzei
atļauju to tulkot un izdot latviešu
valodā. Agnese Sladzevska šobrīd tulko
bukleta tekstu no angļu uz latviešu
valodu un mums būs nepieciešami
līdzekļi, lai bukletu maketētu un izdotu
tipografiski. Kad buklets būs mūsu
rīcībā, mums ikvienam būs iespēja lietot
to, lai dalītos labajā vēstī par Jēzu
K r i s t u . B u k l e t a a i z mu g u r ē b ū s
infromācija par mūsu draudzi. Mūsu
dievkalpojumos būs iespēja dot īpašu
ziedojumu projekta īstenošanai.
Lūk, mazs izvilkums no šī bukleta:
Kā Tu domā, kas es esmu? Ar šo īso
jautājumu Jēzus Kristus konfrontēja savus
sekotājus ar vissvarīgāko jautājumu, ar kuru
viņiem jelkad nācies saskarties. Viņi bija kopā
pavadījuši daudz laika, kad Jēzus bija
drosmīgi apliecinājis Savu identitāti un
autoritāti. Tagad bija pienācis laiks, lai
mācekļi ižšķirtos – ticēt vai noliegt Viņa
mācību.
Kā Tu domā, kas ir Jēzus? Tas, kā tu
atbildsi Viņam, noteiks ne tikai Tavas vērtības
un dzīves veidu, bet arī Tavu likteni mūžībā.
Ņem vērā un apdomā, ko Bībele vēsta par
Jēzu! Tālāk bukletā tiek izklāstīts sekojošais:

Jaunais gaismas stends

Pateicoties Dieva žēlastībai mūsu draudze ir ieguvusi

Jēzus ir Dievs,
Jēzus ir Svēts,
Jēzus ir Glābējs,
Jēzus ir vienīgais pieņemamais glābjošas
ticības pamats,
Jēzus ir Kungs,
Jēzus ir Tiesnesis,
Kā Tu reaģēsi?
Lai Dievs Jūs svētī, ziedojot šim
projektam, un dalot šo materiālu, lai
pievestu dvēseles Kristum!
Jūsu mācītājs Andris Briggs
Šogad 23. un 24. novembrī Rīgā
notiks jau otrā Global Leadership
Summit (GLS) videokonference Latvijā,
kas visdažādāko jomu vadītājiem
piedāvā unikālu iespēju mācīties no
pasaules izcilākajiem līderiem.
Global Leadership Summit ir
starptautiska kustība, kas apvieno
pasaules līmeņa vadības speciālistus, lai
apmācītu katru, kas apzinās sevi kā
vadītāju – uzņēmumā vai nevalstiskā
organizācijā, draudzē vai interešu
grupā.

īpašu iespēju uzrunāt Ozolnieku iedzīvotājus.

GLS lektori ir dažādu jomu
augsta līmeņa vadības speciālisti un
bestselleru autori, kas savu darbību
balsta uz kristietības principiem. Šī
gada videokonferencē Rīgā dalībniekus
uzrunās Džefrijs Keneda (Geoffrey
Canada), Patriks Lencioni (Patrick
Lencioni), Kregs Grešels (Craig
Groeschel), Džons Ortbergs (John
Ortberg), Džims Kolinss (Jim Collins),
Prānita Timotija (Pranitha Timothy),
Džons Diksons (John Dickson).
GLS kustība aizsākusies 1995.
gadā Villovkrīkas (Willow Creek)
draudzē ASV, kas šobrīd ir trešā lielākā
draudze Amerikas Savienotajās Valstīs,
ik nedēļu uz dievkalpojumiem pulcējot
24 000 cilvēku.
Iedvesmojoties no pagājušā gada
videokonferences, šajā konferencē
aicināti piedalīties arī mūsu draudzes
vadītāji un mazo grupu vadītāji.
Sīkāka informācija www.glslatvija.lv

Iepazīsties
Pirmo reizi nokļuvu draudzē, kad
man bija 16 gadi. Avīzē bija ievietots
aicinājums ikvienam apmeklēt Svētdienas
skolu. Tā es ienācu Jelgavas baptistu draudzē
un 1992.gada 6.septembrī mācītājs Jānis
Eisāns mani kristīja. Atskatoties uz šo svētīgo
laiku, varu teikt, ka ir ārkārtīgi svarīgi, ka
kristieši „iziet” ārpus savas draudzes robežām
un uzrunā līdzcilvēkus. Jo tieši šādā veidā es
uzzināju, ka Dievs zina un mīl mani. Aktīvā
jauniešu darbā gāja laiks un, skatoties
šodienas acīm, varētu teikt, ka nesaprātīgi
agri – tikko sasnieguši 19 gadus vecumu, pēc
vairāku gadu draudzības ar bērnu dārza un
skolas biedru Aigaru, izveidojām ģimeni.
Dieva aizsardzība un žēlastība ir vadījusi
mūsu kopīgos ceļus visu šo laiku. Laulībā
aizskrējuši jau 22 gadi un šajā laikā Dievs
mūs ir apdāvinājis ar trīs meitām - Elīnu,
Agnesi un Aneti.

Agnese un Anete ir ieaicinājušas Jēzu savās
sirdīs un mācītājs Andris Briggs viņas ir
kristījis.
Šobrīd meitenes aktīvi iesaistījušās
kalpošanas darbā mūsu draudzē un Jelgavas
baptistu draudzē – Vasaras Bībeles skolā,
jauniešu kalpošanā Ziedkalnē, kalpošanā
Jelgavas un Lejasstrazdu bērnunamos,
nometnēs. Prieks par Elīnas muzicēšanu
mūsu draudzē. Ikdienā es strādāju par sociālo
darbinieci nodibinājumā „Centrs Dardedze”,
Elīna studē LLU, Agnese un Anete mācās
Jelgavas Valsts ģimnāzijā.
Brīvajā laikā Elīna un Anete muzicē zvanu
ansamblī „Accelerando”, Anete dejo studijā
„Benefice” un Agnese ir hokeja tiesnese.
Juta Bumbiere

Gaviļnieki novembrī
3.novembris - Egils Strauts (dz.d.)
6.novembris - Alise Zvaigzne (dz.d.)
7.novembris - Aleksandra Līdaka (v.d.)
10.novembris - Mārtiņš Bušmeitars (v.d.)
10.novembris - Marks Cimermanis (v.d.)
10.novembris - Markuss Rautmanis (v.d.)
22.novembris - Aldis Cimermanis (v.d.)
22.novembris - Vilnis Rozentāls (dz.d.)
30.novembris - Andris Briggs (v.d.)
30.novembris - Andris Melders (v.d.)
Sirsnīgi sveicam!

Attēlā sacensību uzvaretājs Arnis Putenis.

Ziņojumi

Pateicība
Par mācītāju Andri un viņa ģimeni biju
dzirdējusi no savām māsām un mammas.
Spilgtā atmiņā palicis īpaši nozīmīgs un
neaizmirstams brīdis, kad mācītājs Andris
Briggs kristīja mammu. Tas bija laiks, kad
biju kļuvusi diezgan kūtra ticībā un ieslīgusi
pašapmierinātā ikdienas dzīvē. Patiesībā tā
bija pirmā reize, kad visa mana ģimene bija
kopā, uzklausot Dieva Labo Vēsti. Lai mūs
paceltu, Dievs mums sūta cilvēkus, ar ļoti
konkrētu uzdevumu un ir interesanti, ka
dažkārt paši cilvēki var neapzināties, ka kāds
viņu izteiktais vārds vai paveiktais darbs, var
būt izšķiroši svarīgs cita cilvēka dzīvē. Šāds
cilvēks, kurš „vainīgs” pie mūsu ienākšanas
Ozolnieku baptistu draudzē, ir Dzintra
Strauta, kura mani neatlaidīgi aicināja uz
draudzes dievkalpojumiem Baltijas Krievu
institūta telpās. Ienākot draudzē izjutām
patiesu, dzīvu Dieva mīlestību, pieņemšanu
un ieinteresētību, kas strāvoja no mācītāja
Andra, Lindas un ikviena cilvēka. Nebija
šaubu, ka esam atraduši savu vietu.
Kā jau ikvienai mammai, arī man ir
īpašs prieks un pateicība Dievam, ka Elīna,

27.oktobrī Cieceres ezerā notika
draudzes makšķerēsanas sacensības
"Rudens cope 2012". Paldies visiem, kas
spītējot laika apstākļiem piedalījās
sacensībās.

Visi, kas vēlas piedalīties baznīcas
dekorēšanā Ziemassvētku noskaņai,
1.decembrī plkst.11.00, aicināti pieteikties
pie Ivetas Dembovskas pa tālruni
27798809.
Pateicamies Dievam par brīvību mūsu
Latvijā un sveicam visus Latvijas Republikas
proklamēšanas 94.gadadienā!

Ozolnieku baptistu draudze

Ozolnieku baptistu draudze vēlas pateikties
visiem, kas ziedoja savus ļidzekļus, laiku un
darbu gaismas stenda projektā. Īpaša
pateicība uzņēmumam "UPPE" par gaismas
stenda izgatavošanu un uzstādīšanu.

Skolas iela 21,
Ozolnieki, LV 3018
www.ozolniekudraudze.org
ozolniekudraudze@gmail.com
Tālrunis
Mācītājs: 29357653.

Ziedojumiem: Ozolnieku baptistu draudze - reģistrācijas Nr.99500003601 - konts: LV81HABA0551008428829 - Swedbank
S av a s a i z l ū g š a n a s u n p a t e i c ī b a s v a r a t n o s ū t ī t u z e - p a s t a a d r e s i :
ozolniekudraudze@gmail.com un draudze nākamajā dievkalpojumā aizlūgs par to.

Dievkalpojuma laikā neaizmirstiet
izslēgt mobilā telefona skaņu!

