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Sekojot Kristus pavēlei...

Meklējam palīgus!

Lūk ūdens! Kas mani kavē kristīties? (Apustuļu darbi 8:36).
Attēlā: Normunda Pāruma kristības

Macītāja sleja
„Bet izklīdinātie staigāja apkārt,
sludinādami evaņģēliju. Filips aizgājis kādā
Samarijas pilsētā, sludināja tiem Kristu.”
Apustuļu darbos 8:4-5 mēs
lasām par draudzi Jeruzālemē, kas
tika izkliedēta aiz tās robežām un
visur, kur vien gāja, sludināja. Viņus
izkliedēja vajāšanu dēļ. Dedzīgā ticība
Jēzum Kristum viņus padarīja par
spēcīgiem lieciniekiem. Viņu sirdis
dega ticībā Jēzum Kristum. Kad
viņus izklīdināja, šī degsme (liesma)
izplatījās. Vajāšanas bija iecerētas, lai
padarītu draudzi vāju, taču Dievs tās
lietoja, lai izplatītu savu Labo Vēsti.
Vēl vairāk dvēseles sāka ticēt Kristum
un tika izglābtas.
Sātans nelieto ļaunus cilvēkus, lai
mūsdienās vajātu mūsu draudzi, taču
cīņa nav rimusies.

Viņš izmanto citādu taktiku, kas liek
mums aizrauties ar pasaulīgām baudām
un elkdievību. Neļausim mūsu
atvaļinājuma dienām un garajām,
saulainajām nedēļas nogalēm novērst
mūsu uzmanību no mūsu Glābēja un
kalpošanas Viņam! Izmantosim šo atpūtas
laiku, lai vairāk pārdomātu Dieva vārdu,
lai lūgtu un pavadītu laiku sadraudzībā ar
ģimeni un draugiem! Pirmie kristieši
pameta savas mājas un sludināja paziņām
j a u n ā s p i l s ē t ā s u n l a u k o s. Vi ņ u
liecināšana nesa svētību, jo daudzi sāka
ticēt Kristum ārpus Jeruzālemes sienām.
Paldies Dievam, mūsos mājo tas pats
Kungs un Svētā Gara spēks, tāpēc mums
ir tā pati Labā Vēsts, ko dāvāt citiem.
Lai Dievs mums dāvā arī iespējas nest
Viņa Vēsti ārspus savām sienām!
Jūsu mācītājs Andris Briggs

Mīļie brāļi un māsas! Dievs
mums ik vasaru dod lielisku iespēju
dalīties Evaņģēlija vēstī ar bērniem
Vasaras Bībeles Skolā (VBS). Arī
šogad mūsu draudze plāno organizēt
divas VBS - Tērvetē (31.07. - 2.08.)
un Ozolniekos (06.08. - 10.08.)
Tas ir apjomīgs darbs, kuru nav
iespējams paveikt vienai
svētdienasskolotājai Lindai, tāpēc
aicinām Jūs lūgt par šo darbu un
pievienoties VBS komandai tiem
cilvēkiem, kuri jūt aicinājumu ziedot
savu laiku, darbu un mīlestību tādos
darbos kā: informācijas lapiņas
(ielūgumu) un reklāmas plakāta
sagatavošana, infor mācijas
sag atavošana un nosūtīšana
Ozolnieku avīzei, ielūgumu dalīšana
un informācijas izplatīšana, VBS
skolas programmas īstenošana dziedāšana, sporta spēļu vadīšana,
rokdarbu vadīšana, uzkodu
sagatavošana un pasniegšana, bērnu
vecāku informēšanas darbs.
Piekteikšanās pie Lindas Briggs
pa tālruni 29354001.
"... patiesi es jums saku: ko jūs esat darījuši
vienam no šiem Maniem vismazākajiem
brāļiem, to jūs esat Man
darījuši." (Mateja evaņģēlijs 25:40)

Attēlā: Vasaras Bībeles skola 2011.gadā Ozolniekos.

Iepazīsties
Turpinam iepazīstināt ar kādu no
mūsu draudzes locekļiem. Šoreiz par sevi
stāsta Anatolijs un Ruta Jeršovi.

droši teikt, ka ziemā vai vasarā, rudenī
vai pavasarī - skaistākais gadalaiks ir
mīlestība.
Mīlestība, kas silda cilvēka dvēseli,
piepilda cerības un dod drošību
nākotnē!

Gaviļnieki jūnijā

Iepazināmies ekskursijas laikā uz
Pečoras klosteri Krievijā. Bijām jauni,
gatavi uz izaicinājumiem un jauniem
piedzīvojumiem un par Dievu
nedomājām. Abi esam izauguši
nekristīgās ģimenēs un Dievs nebija tā
tēma par ko domājām. Atklāsmi mēs
guvām caur kādu Anatolija draugu, kurš
apmeklēja Jelgavas baptistu draudzi, kur
1985.gada 2.jūnijā mācītājs Andris
Šterns mūs kristīja. Dievs mūs svētīja ar
divām brīnišķīgām meitām un dēlu, bet
pasaulē bija tik daudz kārdinošu lietu
mūsu nenobriedušām dvēselēm, un tās
visas mūs aizveda tālu no visa, ko bijām
ieguvuši. Es domāju, ka bijām vēl ļoti
zaļi kristieši un blakus mums neatradās
īstie draugi. Karjeras veidošana un
naudas pelnīšana aizņēma gandrīz visu
mūsu laiku, bet Svētais Gars tomēr
mūsos uzturēja ilgas pēc Kristus. Ceļš
atpakaļ nebija viegls, bet mēs zinājām, ka
Jēzus mūs mīl, vienalga kādi esam.
Īstajā laikā dzirdējām, ka Ozolniekos
ir draudze, kurā kalpo mācītājs no
Amerikas un tā esam atraduši savu
draudzi, kurā jūtamies kā mājās, kā
ģimenē. Lai arī cik atšķirīgi nebūtu
cilvēku uzskati par dzīves jēgu, esam
pārliecināti, ka tieši draudzē ir tā vieta,
kur mēs varam rast atbildi uz trim
svarīgākajiem jautājumiem: No kurienes
es nāku? Kas es esmu? Uz kurieni es
dodos? Mūsu draudze ir kā garīga
ģimene, kurā valda kristīgās
sadraudzības, kalpošanas un pielūgsmes
gars.
Pagājušajā gadā nosvinējām Pērļu
kāzas esam kopā jau 30 gadus un varam

3.jūnijs - Indra Bušmeistare (dz.d.)
6.jūnijs - Anatolijs Jeršovs (v.d.)
13.jūnijs - Ainārs Prockalovs (v.d.)
16.jūnijs - Juta Bumbiere (v.d.)
17.jūnijs - Dainis Embrekšs (dz.d.)
19.jūnijs - Viktors Rautmanis (v.d.)
21.jūnijs - Emīls Dembovskis (v.d.)
23.jūnijs - Agnese Meldere (dz.d.)
24.jūnijs - Jānis Burkāns (v.d.)
24.jūnijs - Jānis Veldre (v.d.)

Sirsnīgi sveicam!

Vasaras Bībeles skola
"Meklējam varoņus!"
Aicinām bērnus vecumā no 5 līdz
12 gadiem piedalīties Vasaras bībeles
skolā "Meklējam varoņus", kas notiks
Ozolnieku baptistu draudzes baznīcā
un baznīcas pagalmā no 6.augusta līdz
10.augustam. Vasaras Bībeles skolas
laikā bērni varēs interaktīvā veidā
mācīties par Bībeles varoņiem,
klausoties stāstos, veicot dažādus
rokdarbus un mazos "projektus",
spēlējot spēles, sportojot daloties
komandās un īstenojot savas īpašās
misijas! Aicinām piedalīties visus
bērnus, kurus pazīstam un ar kuriem
vēlamies dalīties Dieva īpašajā
mīlestībā!

Svarīgi pasākumi vasarā:

Draudzes regulārie
pasākumi
Piektdienās:
• plkst. 19.00 lūgšanu vakars.
Svētdienās:
• plkst. 11.00 svētdienas skola
(bērniem 7-12 gadiem).
• plkst. 11.00 Bībeles studijas
pieaugušajiem.
• plkst. 12.00 dievkalpojums.
• plkst. 12.00 Svētdienas skola
(bērniem līdz 7 gadiem).

16.jūnijs pasākums sievietēm.
15.jūlijs draudzes gadadienas svinību
dievkalpojums un sadraudzības
pinkniks draudzes pagalmā.
31.jūlijs-2.augusts Vasaras Bībeles skola
"Meklējam varoņus!" Tērvetē.
3.-4.augusts sieviešu nometne Rāmavas
muižā.
6.-10.augusts Vasaras Bībeles skola
"Meklējam varoņus!" Ozolniekos.
17.-18.augusts draudzes ģimeņu
nometne pie Cieceres ezera.

Draudzes ieņēmumi
un izdevumi
• Janvāris:
• Ieņēmumi: 586,22 Ls;
• Izdevumi: 390,34 Ls.
Februāris:
• Ieņēmumi: 426,52 Ls;
• Izdevumi: 392,12 Ls.
Marts:
• Ieņēmumi: 456,02 Ls;
• Izdevumi: 962,35 Ls.
Aprīlis:
• Ieņēmumi: 592,11 Ls;
• Izdevumi: 290,87 Ls.

Ozolnieku baptistu draudze
Skolas iela 21,
Ozolnieki, LV 3018
www.ozolniekudraudze.org
ozolniekudraudze@gmail.com
Tālruņi:
Priekšsēdētājs: 29858860,
Mācītājs: 29357653,
Diakons: 29106801.

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!

