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Arī netīru kāja mazgāšana pie galda 
bija kas tāds, kas jāizdara, taču 
vajadzība nebija Kristus motivācija 
rīcībai. Nodaļas sākumā ir teikts: 
“savējiem, ko Tas šinī pasaulē bija 
mīlējis, Savu mīlestību parādīdams 
līdz galam.” Jēzus mīlēja savus 
mācekļus līdz galam. Viņš bija 
gatavs atdot savu dzīvību par 
viņiem. Šāda mīlestība izpauda sevi 
kalpošanā. Kad kādu mīli tik dziļi un 
patiesi, ar pazemību vairs nav 
p rob lēmu. Kad m ī loša mā t e 
noslauka savam bērnam tekošu 
degunu, vai viņa azpinās, ka to veic 
pazemībā? Vai tēvs, pieliecoties, lai 
sasietu savai mazajai meitiņai kurpju 
auklas, domā, ka viņš tajā brīdī ir 
pazemīgs? 
 Lūdzu, izlasiet Lūkas evaņģēlija 
7:36-50! Šī sieviete ļoti mīlēja 
Kungu Jēzu Kristu. Tas, ka viņa 
mazgāja Jēzus kājas, bija viņas


Mācītāja sleja 
  
 D ā r g ā d r a u d z e , J ā ņ a 
evaņģēlijā 13:14-17 mēs lasām, 
kā Kungs Jēzus Kristus dod mums 
pavēli mazgāt viens otram kājas. 
Mācekļi bija ieradušies ieturēt 
vakariņas un neviens nebija šo 
kalpošnas darbu uzņēmies darīt – 
ne savā starpā, nedz arī viņu 
Kungam. Nebija šaubu, ka tas bija 
jādara, taču, acīmredzot, tas šķita 
zem mācekļu goda, darīt šo darbu. 
Tas apliecināja mācekļu mīlestības 
trūkumu. Kristus paņēma dvieli un 
nomazgā ja ikviena mācek ļa 
netīrās kājas. Viņš mums atstāja 
lielisku pazemīgas, mīlestībā 
veiktas kalpošanas priekšzīmi. 
 Dievs aicina mūs m ī lē t 
vienam otru un kalpot pazemībā. 
Dažreiz mēs kalpojam tāpēc, ka ir 
vajadzība. Mēs domājam: “Šis 
darbs nevar tikt atstāts neizdarīts, 
kādam tas ir jādara. Tad nu es to 
izdarīšu!”

mīlestības izpausme. Viņa to 
nedarīja dēļ vajadzības, lai gan 
vajadzība bija acīmredzama, jo 
mājas saimnieks šo darbu bija 
atstājis novārtā. Vajadzība un 
vē lme apl iec inā t pazem ību 
visticamāk bija pēdējais, par ko šī 
sieviete tajā mirklī domāja.  Viņa 
Jēzu patiesi mīlēja un kalpoja 
Viņam.  
 Mēs vēlamies īstenot Kristus 
pavēles. Uzticīgas kalpošanas 
citiem noslēpums nav meklējams 
p i e n ā k u m a a p z i ņ ā v a i 
acīmredzamā vajadzībā paveikt 
kādu darbu. Īstais noslēpums ir 
dziļa mīlestība uz Kungu Jēzu 
Kristu. Pazīt Viņu nozīmē mīlēt 
Viņu. Mums jāpavada laiks pie 
Viņa kājām, mācoties staigāt Viņa 
ceļos. Izlasiet Lūkas evaņģēlija 
10:38-42! Mums jāsaprot, cik ļoti 
Jēzus mūs mīl! Mums jāpieņem 
Viņa dāvātā piedošana un jātic 
Viņa apsolījumiem. Dziļa, patiesa 
m ī l e s t ī b a u z G l ā b ē j u i r 
vissvarīgākā. Jēzus Kristus mīl 
mūs un vēlas, lai mēs mīlam Viņu! 
Viss pārējais tad izriet no šīs 
vienkāršās patiesības.   
Kristus mīlestībā,     
Mācītājs Andris Briggs 

Draudzes mājaslapā 
www.ozolniekudraudze.org/audio 

ir pieejami mūsu draudzes svētrunu 
ieraksti. 
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viņiem tajā, ko Dievs mums mācījis 
mūsu dzīvē. 

Egils un Dzintra 
Draugu dievkalpojums - mūsu 
draugiem ar bērniem!  
  17.martā plkst. 12.00 Ozolnieku 
baptistu draudzē notiks dievkalpojums, 
kas būs īpaši veltīts bērniem. Tāpēc 
aicināsim uz dievkalpojumu mūsu 
draugus ar bērniem, kas vēl Jēzu 
nepazīst, lai caur grupas "Atklāsme" 
interkatīvo evaņģelizāciju un citām 
interesantām aktivitātēm, gan bērniem, 
gan viņu vecākiem būtu iespēja uzzināt 
Labo Vēsti!  
  Dievkalpojuma izskaņā bērni arī 
saņems dāvanas, kuras vieņiem caur 
"Samariešu Lielās Dāvanas" akciju  
sarūpējuši citi bērni no ASV. Lai 
atraktīvāk aicinātu mūsu draugus uz šo 
dievkalpojumu, esam sagatavojuši 
īpašus kuponus, pret kuriem tad bērni 
varēs saņemt īpašo dāvanu. Lai tos 
saņemtu, lūdzam vērsties pie Lindas 
Briggs.  

Šī ir lieliska iespēja, lai aicinātu 
savus draugus uz dievnamu un dāvinātu 
viņiem iespēju saņemt vislabāko, ko 
mēs viņiem jelkad varētu dāvāt - Vēsti 
par Dieva mīlestību! Izmantosim to! 

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 
	               
	 Labdien! Martā aicinām Jūs 
iepazīties ar Strautu ģimeni - Egilu un 
Dzintru!    
	 Esam kopā laulībā aizvadījuši nu 
jau turpat 44 gadus, kas bijuši krāsaini 
un daudzveidīgi, un svētību pilni! Dievs 
mums dāvājis divas mietas - Egitu un 
Agnesi, brīnišķīgus znotus - Raimondu 
un Renāru un nu jau 4 mazbērnus - 
Reini, Aleksi, Sofiju un Noru, kas šobrīd 
mūsu dzīvēs dāvā vislielāko prieku! 
Esam pateicīgi, ka gan mūsu bērni, gan 
mazbērni pazīst Dieva mīlestību un 
žēlastību  savā dzīvē un kalpo Viņam ar 
saviem talantiem un dāvanām.  
 Par vēl vienu lielu dāvanu mūsu 
dzīvē uzskatām tieši Ozolnieku baptistu 
draudzi. Andris un Linda mums, jau 
neilgi pēc viņu ierašānās Latvijā, kļuva 
tikpat tuvi un mīļi kā pašu dēls un meita. 
Esam priecājušies, vērojot, kā šeit aug 
arī Emīlija, Lukas un Tomas. Tieši 
Andris bija tas mācītājs, kas kristīja 
Egilu un ir palīdzējis mums labāk izprast 
Bībeli un bijis liels aizlūgšanu atbalsts 
grūtos brīžos!  
 Šobrīd esam pateicīgi, ka varam 
aktīvi piedalīties mazajā grupā, kuru 
vada Aldis un Lāsma. Ir īpaši, ka caur to 
Dievs arī mūsu vecumā atlkāj mums 
arvien jaunas sava Vārda patiesības.  
 Esam pateicīgi, ka draudzei 
pievienojas arvien jauni brāļi un māsas, 
un ka mūsu druadze ir tik dažāda un 
daudzveidīga! 
 Priecājamies, ka varam gan 
mācīties no jaunajiem, gan arī dalīties ar 
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Tālrunis 
Mācītājs: 29357652.


Ziņojumi 

• 3.martā pēc dievkalpojuma notiks 
draudzes kopsapulce. 

• 17.martā plkst. 12.00 Draugu 
dievkalpojums, kas īpaši veltīts 
bērniem.  

• 29.martā plkst. 12.00 Lielās 
Piektdienas dievkalpojums. 

• 31.martā plkst. 12.00 Kristus 
A u g š ā m c e l š a n ā s s v ē t k u 
dievkalpojums. Dievkalpojuma 
laikā notiks kristības. Lūdzam visus 
interesentus vērsties pie mācītāja 
Andra Briggs.  

 Gaviļnieki martā 
4.marts - Alise Zvaigzne (v.d.) 
7.marts - Antra Embrekša (dz.d.) 
9.marts - Linda Briggs (dz.d.) 
12.marts - Agnese Sladzevska (dz.d.) 
13.marts - Viktors Rautmanis (dz.d.) 
19.marts - Emīlija Kania (dz.d.) 
19.marts - Viktors Rautmanis (v.d.) 
22.marts - Tamāra Gerone (v.d.) 
25.marts - Marita Veldre (v.d.) 
25.marts - Ralfs Cimermanis (dz.d.) 
27.marts - Gatis Dembovskis (dz.d.) 
27.marts - Gustavs Veldre (v.d.) 
31.marts - Aldis Cimermanis (dz.d.) 
31.marts - Andris Suščiks (dz.d.) 

Sirsnīgi sveicam! 
2013.gada 31.martā plkst. 3.00 (naktī no 
sestdienas uz svētdienu), notiks pāreja uz 

vasaras laiku. ⏰  


