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praktizē vēl joprojām (Jāņa evaņģēlijs 
3:23, Marka enaņģēlijs 1:10, Apustuļu 
darbi. 8:35-39). 
 Baptisti uzskata, ka pēc Bībeles 
mācības, kristība ir svarīga, taču nav 
izšķirošā glābšanai. Piemēram, zaglis 
pie krusta (Lūkas evaņģēlijs 23:39-43), 
Sauls uz Damaskas ceļa (Apustuļu 
darbi. 9:1-18) un ļaudis, kas pulcējušies 














Kornēļa mājā (Apustuļu darbi 10:24-48)  
visi piedzīvoja glābšanu bez kristības. 
 Savā Vasarsvētku svētrunā 
Pēteris mudināja visus tos, kas 
atgriezušies no grēkiem, un tic uz Jēzu 
Kristu, doties kristībā. Kristība ir 
nepieciešama kā liecība tam, ka cilvēks 
ir izglābts (Apustuļu darbi 2:1-41). 
 Tādējādi, kristība ir simboliska 
nevis sakramentāla. Baptisti tic, ka 
saskaņā ar Bībeli, kristības simbolizē to, 
ka cilvēks ir glābts, nevis to, ka 
kristības izglābj.


 Šobrīd mūsu draudzē darbojas 
vairākas kalpošanas nozares, kurās ir 
nepieciešami kalpotāji - cilvēki, kuru 
sirdis pāriplūst mīlestībā uz Dievu un 
kuri vēlas kalpot Viņam ar tām spējām, 
talantiem, zināšanām, laiku un enerģiju, 
kuru Dievs viņiem dāvājis. 
 Ja Tu mīli bērnus un tici, ka 
labākais, ko bērnam jau agrā bērnībā 
var uzdāvināt ir zināšanas par Dieva 
vārdu, tad aicinām Tevi kalpot 
Svētdienasskolā un Vasaras Bībeles 
skolā. Svētdienasskola drīzumā tiks 
dalīta divās grupās: no 2 - 7 gadiem un 
8 - 12 gadiem. 

(Turpinājums nākamā lapā) 

  
Macītāja sleja 
  
Bībele ir mūsu galvenā autoritāte 
t i c ības un d r audzes p r akse s 
jautājumos. Kad domājam par 
kristībām, daudzas draudzes un 
cilvēki savu izpratni un praksi balsta 
tradīcijā. Paskatīsimies, ko Svētie 
Raksti māca par kristību. Kristības ir 
Jēzus pavēle, kurai Viņš saviem 
ļaudīm liek paklausīt līdz 
pat laiku beigām (Mateja 
evaņģēlijs 28:19-20). 
 K a t r a m n o j a u n a 
piedzimušam ticīgajam ir 
jāpakļaujas Jēzus Kristus 
pavēlēm. Kristības ir ticīgā 
pagremdēšana ūdenī Tēva, 
Dēla un Svētā Gara vārdā. 
K r i s t ī b a s s i m b o l i z ē 
sekojošu patiesību: (1) 
g rēku p iedošanu; (2) 
sadraudzību un vienotību 
ar Kristu Viņa nāvē un 
augšāmcelšanās (kad mūsu 
Kungs iegāja ūdenī, Jānis 
V i ņ u k r i s t ī j a u n 
pagremdē ja Viņu zem 
ūdens tā, lai ūdens Viņu 
apklātu; tas apklāja Viņu 
kā kaps, kas ilustrēja nāvi. 
Kad Jēzus iznāca no ūdens, 
Viņš iznāca it kā no kapa. 
Kristību forma simbolizē 
nāvi , apglabāšanu un 
augšāmcelšanos);
(3) attīrīšanu no visas netaisnības un 
sevis pilnīgu nodošanu Dieva 
valstībai un kalpošanai Dievam;  
jaunas dzīves uzsākšanu (Vēstule 
romiešiem 6:4-10, Apustuļu darbi 
22:16).  Kristība ir priekšnosacījums 
sadraudzībai draudzē (Apustuļu darbi 
2:41). Pagremde ir būtiska kristieša 
kristībai. Citas formas iznīcina 
simboliskuma nozīmi.  Grieķu valodā 
vārds “kristības” pirmām kārtām 
nozīmē pagremdēšanu, iemērkšanu. 
Ir būtiski, ka grieķu draudzes 
vienmēr ir apzinājušās grieķu vārda 
“kristības” patieso nozīmi un to

  
 Krist ības nav veids kā 
saņemt glābjošo žēlastību, bet drīzāk 
liecības veids par to, ka cilvēks jau ir 
piedzīvojis glābjošo žēlastību.   
 Kristības nenomazgā no 
grēkiem, bet simbolizē grēku 
piedošanu caur t ic ību Jēzum 
Kristum. Lai gan kristība nav               
 nepieciešama, lai piedzīvotu 

g l ā b š a n u , t ā i r ļ o t i 
n o z ī m ī g a p r a s ī b a 
paklausībai Tam Kungam. 
Kristus pavēlēja saviem 
mācekļiem tikt kristītiem. 
(Mateja evaņģēlijs 28:19) 
Un tas ap l i ec ina , ka 
krist ības ir veids, kā 
apliecināt savu paklausību 
Kungam Jēzum. Tas ir 
veids, kā cilvēks apliecina 
“Jēzus ir mans kungs!” 
  Vai Tu esi kristīts 
Rakstos pamatotā veidā? Ja 
Tu vēlies paklausīt Tam 
Kungam un kristīties, nāc 
un runā ar mani par to! Es 
ar prieku paskaidrošu Tev 
sīkāk par kristību!  
Kristus mīlestībā,     
Mācītājs Andris Briggs 

Aicinam kalpošanā
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lielu privilēģiju būt tieši par Ozolnieku 
baptistu draudzes mācītāju. 

Jūs satiksiet mūsu ģimeni baznīcā katru 
svētdienu. Emīlija un Alise ir iesaistītas 
slavēšanas un pielūgsmes kalpošanā ar 
mūziku un dziedāšanu. Tomas spēlē 
trompeti. Lukas darbojas dievkalpojuma 
audio vizuālajā kalpošanā. Linda vada 
Svētdienas skolas darbu un tūliņ tajā 
iesaistīsies arī Monvīds. Man ir iespēja 
stāvēt Jūsu priekšā un sludināt Dieva vārdu!  
Šogad mūsu ģimene dosies uz Ameriku, 
taču, ja Dievs vēlēs, mēs plānojam 
atgriezties atpakaļ pie mūsu mīļotās 
draudzes!  

Andris, Linda, Emīlija, Lukas,             
Tomas, Monvīds un Alise. 

Ziņojumi 
	 Ja vēlies apgūt ģitārspēles pamatus un 
šīs prasmes pielietot Dievam par godu, 
piemēram, draudzes slavēšanas komandā, 
mājas grupiņā vai citur, tad gaidīsim Tevi uz 
pirmo nodarbību 1.martā. Nodarbības 
notiks Jelgavā divreiz mēnesī (piektdienu 
vakaros). Vairāk informācijas mājas lapā 
www.gitarskola.lv vai pa tālr. 27875014. 
Nodarbības ir bez maksas. 

 Gaviļnieki februārī 
1.februāris - Indra Bušmeistare (v.d.) 
2.februāris - Ruta Jeršova (dz.d.) 
9.februāris - Renārs Sladzevskis (dz.d.) 
19.februāris - Zane Rautmane (v.d.) 
22.februāris - Adrians Veldre (v.d.) 
23.februāris - Andris Melderis (dz.d.) 
26.februāris - Aivars Bajārs (dz.d.) 

Sirsnīgi sveicam!  

Sava s a i z lūg šana s un pa t e i c ības va ra t no sū t ī t u z e -pa s t a ad re s i : 
ozolniekudraudze@gmail.com un draudze nākamajā dievkalpojumā aizlūgs par to.  

Dievkalpojuma laikā neaizmirstiet 
izslēgt mobilā telefona skaņu!

Iepazīsties 
	 Sveiciens no Briggu ģimenes 
(Andra, Lindas, Emīlijas, Lukasa, Tomasa, 
Monvīda un Alises)!  
	 Mēs ļoti priecājamies, ka varam būt 
Ozolnieku baptistu draudzes locekļi.  Mēs ar 
Lindu esam izauguši Amerikā. Pēc tam, kad 
pabeidzām studijas Seminārā 1996.gadā, 
Dievs mūs aicināja kalpot Latvijā, draudžu 
veidošanā.  Pirmie gadi Latvijā bija ļoti 
interesanti. Emīlija bija tikai 18 mēnešu veca 
un Lukas vēl bija mammas vēderā.  Mana 
mamma ir latviete, tāpēc mums Latvijā bija 
radinieki, kas mūsu dzīvē bija ļoti svarīgi 
šajos pirmajos gados, ko pavadījām Latvijā. 
Viņi mācīja mums latviešu valodu un 
izmitināja mūs savās mājās (Paldies, 
Dzintra!) Viņi mūs pieņēma un palīdzēja 
mums iejusties šajā jaunajā dzīvē. Mēs 
zinājām, ka Dievs ir kopā ar mums, jo Viņš 
parūpējās par katru  mūsu vajadzību. 
	 Sākotnēji mēs apmeklējām Jelgavas 
baptistu draudzi, kur iepazinām brīnišķīgus 
draugus, kas mums bijuši nozīmīgi visus šos 
gadus. Dievs mums dāvāja iespēju darboties 
ar jauniešiem  un draudzi, kas tajā laikā tika 
veidota Ziedkalnē. Tad mēs uzsākām divas 
Bībeles studiju grupas, kas laika gaitā 
pārtapa par Ozolnieku baptistu draudzi. 
	 Pēdējie desmit gadi, kopš draudzes 
dibināšanas ir bijuši tik aizraujoši. Dievs ir 
atbildējis tik daudz lūgšanu, un mūsu ticība 
ir augusi. Visvairāk fascinē tas, kādus 
cilvēkus Dievs ir savedis kopā, lai izveidotu 
mūsu draudzes ģimeni. Mūsu draudzē 
vienmēr ir bijuši ļoti dažādi cilvēki, kas mūs 
kā draudzi padara ļoti interesantu.  
 Esam priecīgi, ka mums ir bijusi 
iespēja audzināt mūsu bērnus šeit. Ir 
neaizmirstama un nenovērtē jama tā 
mīlestība, ko viņi ir saņēmuši un pieredze, 
ko guvuši, esot par daļu no mūsu draudzes 
ģimenes. Mēs pateicamies Dievam par to. Es 
ļoti mīlu mūsu draudzi un uzskatu to par 

	  
Ozolnieku baptistu draudze  

Skolas iela 21,  
Ozolnieki, LV 3018 

www.ozolniekudraudze.org 
ozolniekudraudze@gmail.com 

Tālrunis 
Mācītājs: 29357652.

(kalpošanas aicinājuma turpinājums) 
 Šobrīd arī lūdzam Dievu, lai 
Viņš aicina kalpošanā cilvēku ar vadītāja 
un administratora dāvanām, kas varētu 
vadīt un organizēt Svētdienas skolas 
darbu. (Ar jautājumiem droši vērsies pie 
Lindas Briggs)  
 Ja Dievs Tevi apveltījis ar 
t e h n i s k i e m t a l a n t i e m , t a d ļo t i 
priecāsimies, ja atsauksies aicinājumam 
kalpot dievkalpojuma tehniskās puses - 
audio /v izuā lās - nodoroš ināšanā 
(apskaņošana, projecēšana, svētrunu 
ierakstīšana, utml.). (Ar jautājumiem 
droši vērsties pie Renāra Sladzevska)  
 Ja esi cilvēks, kuram vislabāk 
padodas praktiski darbiņi, tad draudzē 
vienmēr ir nepieciešami uzticīgi palīgi, 
kas uzkops un uzposīs dievnama telpas, 
ziemā nošķūrēs pagalmā sniegu, vasarā 
nopļaus zāli, kā arī iekārtos un uzturēs 
puķu dobes pie dievnama. (Par telpu 
uzkopšanu vislabāk pastāstīs Indra 
Bušmeistare, par pagalma darbiem - 
mācītājs Andris Briggs). 
 Ja Tevi svētdienās pirms un pēc 
dievkalpojuma priecē iespēja pavadīt 
laiku sarunās pie kafijas krūzes un 
uzkodām, un Tu labprāt reizi mēnesī  arī  
kalpotu šajā nozarē - draudzes mazajā 
kafejn īciņā - tad, atsaucies š im 
aicinājumam! (Ar jautājumiem vērsies 
pie Lindas Briggs)  
 Ja jūti, ka Dievs Tevi aicina 
uzsākt kādu citu kapošanu, tad droši ar 
savām idejām un ierosinājumiem vērsies 
pie mūsu mācītāja Andra Brigga un 
dalies ar viņu savā aicinājumā un 
redzējumā! 

Pateicība 
Priecājamies un pateicamies kopā ar 
Locu ģimeni par mazo Martu, kas nāca 
pasaulē 14.janvārī. 


