Vēstnesis
Augusts, 2012

No
6.augusta
līdz
10.augustam (plkst.13.00-16.00)
Ozolnieku baptistu draudzes baznīcā
notiks Vasaras Bībeles skola "Arbūza
svētki", kuras laikā bērni vecumā no 6
līdz 12 gadiem varēs interaktīvā veidā
mācīties par Bībeles varoņiem, klauso-

ties 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!

Macītāja sleja

evaņģēlija 15.nodaļa. Tā mums māca
KĀ kļūt līdzīgākiem Kristum.
Ceļu, kā kļūt līdzīgākam Kristum,
mēs atrodam vārdā "palikt". Viņš paliek
mūsos un mums jāpaliek Viņā. Viņš
apsola nākt pie mums (Jāņa 14:18).
Viņš apsola mūs nekad neatstāt
(Ēbrejiem 13:5).Viņš paliek uzticams.
Kad mēs uzticamies Kristum kā mūsu
Glābējam, Viņa Gars iemājo mūsu
s i r d ī . ( 1 . Ko r i n t i e š i e m 1 2 ; 1 3 ,
Romiešiem 8:9). Kā ticīgs cilvēks, es
zinu, ka Kristus ir izdarījis savu daļu,
Viņš mājo manā sirdī. Tagad mana
daļa ir palikt Viņā. Un to es daru,
paklausot Viņam. Paklausot Viņam,
mana ticība apvienojas ar darbiem un
tādējādi uzvara tiek garantēta. Studējot
Jēzus Krtistus teikto, es lasu par Viņa
pavēli mīlēt Dievu un cilvēkus. Lasot,
Dieva vārdu, es uzzinu par Kristus

Viena no manām mīļākajām
rakstu vietām Bībelē atrodama Jāņa
evanģēlija 15.nodaļā. Tur atrodams
noslēpums uzvaras pilnai un auglīgai
kristieša dzīvei. (Jāņa 15:5). Pirmām
kārtām, protams, ir svarīgi, lai mēs
piedzīvotu pestīšanu, taču pēc tam,
mūsu aicinājums ir nest augļus savā
dzīvē tāpat kā to darīja Jēzus Kristus.
(Jāņa 15:16). Jēzus bija patiesa gaisma
un sāls šajā pasaulē. Viņš atstāja
paliekošu un īstu ietekmi. Viņš guva
uzvaru pār Sātanu un kārdinājumiem.
Viņš bija paklausīgs Tēva gribai. Dieva
Vārds mums māca līdzināties Kristum
šajās lietās. Tev varētu tas šķist
neiespējami, ņemot vērā mūsu vājības
un nespēju izdarīt to, kas ir pareizi.
Taču tieši šī iemesla dēļ man patīk Jāņa

mācību un varu ieraudzīt Viņa sirdi.
Pavadot laiku ar Viņu lūgšanā un
pielūgsmē, es atrodu virzienu savai
paklausībai. Es nesu augļus kā
Kristus, kad es palieku Viņā un Viņš
paliek manī. (Gal.5:22-25; Mateja
5:3-12). Bez Viņa es nespēju nekā.
Paliekot Viņā, es kļūstu par sāli un
gaismu šai pasaulei. Es vedu cilvēku
dvēseles pie Jēzus Kristus. Es kļūstu
paklausīgs Tēvam. Es rodu prieku
dzīvojot tā, kā mans Radītājs to bija
iecerējis. (Jāņa 15:10-11).
Parūpējies, lai Tu paliktu Kristū!
Kļūsti par Kristus mācības un rīcības
ekspertu! Dari to, ko Viņš māca.
Atdarini Viņa vārdus un rīcību! Seko
Viņa pēdās! Paņem par savējiem Viņa
pasaules uzskatu un Viņa vērtības! To
visu nevar dartīt ar dalītu sirdi! Tam
nepieciešama pilnīga nodošanās! Tev
jākļūst par mācekli ikvienā jomā katru
dienu, ne tikai svētdienās! Kristus būs
uzticams, paliekot Tevī. Mums jābūt
uzticamiem, paliekot Viņā!
Lai Dievs svētī Ozolnieku Baptistu
draudzes ģimeni ar Svētā Gara
augļiem un daudzu dvēseļu ražu!
Jūsu mācītājs Andris Briggs

Iepazīsties
Sveiki, mani sauc Mārtiņš
Bušmeisters (uzvārds tulkojumā no angļu
valodas skan – krūmu pavēlnieks).
Mazliet par savu ceļu kopā ar Dievu
– Es ticu Jēzum jau no agras bērnības, jo
baznīcā sāku iet no 6 gadu vecuma.
Pirmā draudze, kur es gāju ir Jelgavas
Baptistu draudze, kur arī satiku Andri
Briggu (mūsu mācītāju). Kalpoju ar
Andri kopā un ar laiku arī pievienojos
mūsu mācītāja vadītajām lūgšanu
grupām un arī tagad jau brīnišķīgajai
Ozolnieku Baptistu draudzei. Tagad ar
prieku sirdī kalpoju mūsu draudzē un
droši varu saukt Ozolnieku Baptistu
draudzi par savām garīgajām mājām.
Īsumā par sev – Esmu pabeidzis
augstskolu tikai ar Dieva palīdzību un
pateicoties Viņa brīnumiem. Esmu
strādājis bankā, organizācijā pret bērnu
vardarbību „Dardedze” un tagad
strādāju dienas centrā „Cerība
bērniem”, kur palīdzam visgrūtākajās
situācijas nonākušiem bērniem (arī bilde
ir no šī centra). Varu redzēt kā Dievs
mani vada pa noteiktu ceļu, ko Viņš man
ir izvēlējies un esmu ļoti pateicīgs
Dievam par to.

Tagad saprotu, kad Dievs vēlas
mācīt man pazemību un pakļāvību tikai
Viņam, un teikšu godīgi, neiet viegli, bet
mans debesu Tētis ir žēlīgs un žēlsirdīgs.
Ja Tev radās kādi jautājumi vai
neskaidrba, tad aicinu tevi droši pienākt
pie manis un aprunāties. Lai Dievs Tevi
svētī!

augustā:

6.-10.augusts Vasaras Bībeles skola
"Arbūza svētki" Ozolniekos.
17.-18.augusts draudzes ģimeņu
nometne pie Cieceres ezera.

Gaviļnieki augustā
2.augusts - Eva Meldere (dz.d.)
2.augusts - Normunds Pārums (v.d.)
7.augusts - Kristīne Ozolniece (dz.d.)
11.augusts - Inga Bajāre (dz.d.)
16.augusts - Henriete Rautmane (dz.d.)
18.augusts - Emīls Dembovskis (dz.d.)
21.augusts - Linda Briggs (v.d.)
23.augusts - Ralfs Cimermanis (v.d.)
23.augusts - Vitālijs Stahovskis (v.d.)
27.augusts - Tamāra Gerone (dz.d.)

Sirsnīgi sveicam!

Vīru sadraudzība
8.septembrī "Mazvērsīšos" notiks vīru
sadraudzības pasākums. Dalības maksa
Ls 2,50. Sīkāka infor mācija un
pieteikšanās pie Jāņa Burkāna.

Draudzes nometne

Kā pēdējo vēlos pieminēt un dalīties
par savām personīgām attiecībām ar
Jēzu.
Man ļoti svarīgi bija, ka iemācījos
vienkārši runāties ar savu Tēti dažādās
situācijās vai tas būtu sāpēs, priekos,
grūtībās, u.c., es vienkārši aizeju, kur
mani neviens cilvēks neredz un nedzird
un tur es visu izstāstu savam mīļajam
Tētim. Man patīk lasīt Bībeli, jo zinu, ka
tas man vajadzīgs un dažreiz ir tiešām
sajūta, kad Dievs runā ar mani.

Pasākumi

Draudzes nometne notiks 2012.gada
17. un 18.augustā kempingā
„Zvejnieki”, Cieceres pagastā, Brocēnu
novadā.
17.augustā:
• Ierašānās un iekārtošanās no plkst.
16.00 līdz plkst.18.00.
• Vakariņas.
• Vakra kopīg ais svētbrīdis pie
ugunskura.
• 18.augustā:
• Brokastis.
• Sadraudzības un sporta spēles.
• Svētbrīdis.
• Lūgšanu un klusā laika stacijas.
• Pusdienas.
• Sarunas un sadraudzības spēles.
• Launags.
• Noslēgums plkst.17.00.
Pieteikšanās pie Lindas Briggs.

Alfa kurss mūsu draudzē
jau septembrī!
Aicinām Jūs pieteikties uz 10
nedēļas ilgu Alfa kursu, kurā
vienkāršā un nepiespiestā veidā tiksiet
iepazīstināti ar kristietības pamatiem
un gūsiet atbildes uz jautājumiem par
kristietību un dzīves jēgu.
Uz Alfa kursu aicinām ikvienu,
kas vēlas uzzināt par kristīgo ticību,
kas nesen pievienojušies vai sākuši
apmeklēt draudzi, kas meklē dzīves
jēgu, kas vēlas pieaugt savā ticībā un
aicinājumā un, kas vēlas atjaunot
pamatzināšanas kristīgajā ticībā.
Reģistrācija līdz 10.septembrim pie
Jāņa un Maritas Veldres.

Ozolnieku baptistu draudze

Skolas iela 21,
Ozolnieki, LV 3018
www.ozolniekudraudze.org
ozolniekudraudze@gmail.com
Tālruņi:
Priekšsēdētājs: 29858860,
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!

