
Vēstnesis
Jūlijs, 2013 

Ozolniekos. Es ceru, ka caur manu 
liecību, citu cilvēku sirdīs dzims 
vē lme bū t pa r mis ionā r i em. 
Aizlūdziet arī par mūsu drošību, esot 
ceļā. Man būs vairākas dienas 
jāpavada ceļā. 
 Vēlos pievērst Jūsu uzmanību 
īpašai rakstu vietai - ko nozīmē būt 
par kristieti! (Efeziešiem 2:13-22): 
„ Bet tagad jūs esat Kristū Jēzū; jūs, 
kas kādreiz bijāt tālu, Kristus asinīs 
esat kļuvuši tuvi. Jo Viņš ir mūsu 
miers: Viņš abus darījis par vienu un 
noārdījis starpsienu, kas mūs šķīra, 
proti, ienaidu, atceldams pats Savā 
miesā bauslību ar viņas daudzajiem 
priekšrakstiem, lai Sevī abus 
pārradītu par vienu jaunu cilvēku un 
nodibinātu mieru, lai, nonāvējot 
ienaidu pie krusta, salīdzinātu vienā 
miesā gan vienus, gan otrus ar 
Dievu.  

Mācītāja sleja 

Mīļā draudze, 
 Sveicini Jums visiem no mana 
brāļa Stīva mājām. Mūsu ceļojums 
bija labs un tagad baudām laiku 
kopā ar ģimeni. Mana brāļa bērni ir 
pamatīgi izauguši pēdējo divu gadu 
laikā. Ir jauki viņus no jauna iepazīt 
un nu jau sarunāties ar viņiem 
pieaugušo valodā. Kopā ar viņiem 
pagājušajā svētdienā bijām baznīcā, 
kuru katru nedēļu apmeklē aptuveni 
1500 cilvēku. Lai arī tas bija jauki, 
tomēr visas mūsu domas bija pie 
Jums mūsu Ozolnieku draudzē. Mēs 
regulāri par Jums lūdzam, īpaši par 
svētdienu dievkalpojumiem.  Mūsu 
pēdējais kopīgais dievkalpojums 
Ozolniekos īpaši palicis atmiņā – 
aizlūgums par mazo Grētu, Marka 
kr is t ības , Daira un Mā r t iņa 
uzņemšana draudzē – tie visi bija 
tik priecīgi notikumi. Man prieks, 
ka pēdējais dievkalpojums nebija 
saistīts tikai ar atvadīšanos. Mūsu 
galvenajam fokusam jābūt uz to, ko 
Dievs vēlas darīt mūsu draudzē un 
caur to.  Un drīz vien jau mēs atkal 
būsim kopā. 
 Pēc dažām dienām Emīlija 
apmeklēs Pensakolas Kristīgo 
Koledžu, lai saprastu to, vai šī ir tā 
vieta, kur Dievs gribētu, lai viņa 
mācās pēc tam, kad nākamgad  būs 
pabeigusi 12. klasi. Lūdziet, lai viņa 
ir jūtīga pret Svētā Gara vadību, 
izvēloties skolu, kurā turpināt 
mācības. 
 S v ē t d i e n e s s l u d i n ā š u 
Pensakolas baptistu draudzē . 
Visticamāk, viņi ļoti vēlēsies visu 
uzzināt par mūsu draudzi 

Un atnācis pasludināja mieru 
jums, kas bijāt tālu, un tiem, kas 
bija tuvu, jo caur Viņu gan mums, 
gan viņiem ir dota pieeja pie Tēva 
vienā Garā. Tātad jūs tagad vairs 
neesat svešinieki un piedzīvotāji, 
bet vienas valsts pilsoņi ar 
svētajiem un Dieva saime, nams, 
uzcelts uz apustuļu un praviešu 
pamata, kura stūra akmens ir 
Kristus Jēzus. Viņā visa celtne, 
kopā salaista, aug par svētu templi 
Tam Kungam. Un Viņā arī jūs 
līdzi tiekat uzcelti par Dieva 
mājokli Garā. 
Pateicība Dievam, ka caur Viņa 
Dēla pabeigto darbu pie krusta, 
mēs esam daļa no Viņa svētā 
tempļa. Būsim pateicīgi par mums 
sagatavoto vietu Viņa mājās. 
Novērtēsim to, cik tas ir īpaši! 

Kristū, 
Jūsu mācītājs Andris Briggs 
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 Bībele mums saka, “Kā lai tie 
piesauc to, kam nav ticējuši? Un kā 
l a i t i e t i c t am, par ko nav 
dzirdējuši?” – Romiešiem 10:14. 
Ticība nāk caur dzirdēšanu. Es 
veljoprojām būtu pazudis, ja kāds 
man nebūtu pasludinājis labo vēsti. 
Es vēlos aiznest šo glābšanas vēsti 
katram cilvēkam. 

Mārtiņš   
 Gaviļnieki jūlijā 

4.jūlijs - Ulvis Jansons (v.d.) 
6.jūlijs - Krišs Cimermanis (dz.d.) 
8.jūlijs - Antra Embrekša (v.d.) 
17.jūlijs - Madlēna Rautmane (dz.d.) 
23.jūlijs - Madlēna Rautmane (v.d.) 
24.jūlijs - Krista Šneidere (v.d.) 
26.jūlijs - Annija Embrekša (v.d.) 
30.jūlijs - Valters Melders (v.d.) 
30.jūlijs - Renārs Sladzevskis (v.d.) 
31.jūlijs - Ruta Jeršova (v.d.) 

Sirsnīgi sveicam! 
Ziņojumi 

• Dievkalpojumi notiek katru 
s v ē t d i e n u p l k s t . 1 2 . 0 0 .     
(dievkalpojuma laikā notiek 
svētdienas skola bērniem). 

• Katru trešdienu plkst. 19.00 notiek 
draudzes lūgšanu vakari, kuros 
lūdzam par mūsu draudzi un tās 
kalpošanu.  

• Katra mēneša pirmajā sestdienā 
notiek vīru lūgšanu sapulce. 
Nākamā reize 3.augustā plkst. 
9.00. 

• 14.jūlijā svinēsim Ozolnieku 
baptistu draudzes 10.gadadienu! 
Pēc dievkalpouma sadraudzības 
laiks. Lūgums ierasties ar saviem 
cienastiem! 

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 
	              
	 Šomēnes iepazīstinām Jūs ar 
mūsu draudzes jauno locekli Mārtiņu 
Zeltiņu. 
 Es varu bez šaubām teikt, ka 
laimīgākā diena manā mūžā bija 
diena, kad es sastapos ar Kristu. 
Manas acis tika atvērtas un es 
pārgāju no nāves dzīvībā. Taču es 
neuzaugu kristīgā ģimenē. Manu 
vecāku dzīves bija salauztas, pilnas 
ar alkoholu, atkarību un sāpēm. Es 
zaudēju savu tēvu, kad man bija 7 
gadi. Kaut arī tas bija viens no 
grūtākajiem laikiem manā dzīvē, 
Dievam bija plāns manai dzīvei. Es 
redzēju kā Dievs vilka mani pie 
sevis, sūtīdams kādus cilvēkus manā 
dzīvē, kuriem bija cerības vēsts. 
 Vienu dienu, nākot mājās no 
skolas ar draugiem, satiku kādu 
mācītāju, kurš staigāja pa ielām 
sludinot Evaņģēliju. Tā bija pirmā 
r e ize , kad kāds man ska idr i 
izskaidroja Evaņģēliju. Tas man bija 
Dieva spēks par glābšanu un kopš tās 
dienas mana dzīve nav bijusi kā 
agrāk. 
 Viena no lietām, kuras Dievs 
ir ielicis manā sirdī ir cilvēki, kuri vēl 
nepazīst Jēzu. 
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Ozolnieki, LV 3018 
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• No 29.jūlija līdz 2.augustam 

Ozolnieku baptistu draudzē 
notiks Vasaras Bībeles skola 
bērniem! 

 Šogad Vasaras Bībeles skolas 
tēma -  Bez raizēm uz debesīm. 
 Vasaras Bībeles skola notiks 
no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.30. 
 Va s a r a s B īb e l e s s k o l a 
paredzēta bērniem vecumā no 5 
līdz 15 gadiem. 
 Izmantosim to kā lielisku 
evaņģe l i zāc i jas i espē ju un 
aicināsim bērnus, kas vēl Jēzu 
nepazīst!  


