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Sveiki!

  

Prieks, ka esi atvēris manu vēstuli un gatavs uzklausīt manu stāstu.

  

Sākumā pastāstīšu Tev īsumā, kā es kļuvu pa kristieti. Esmu uzaudzis nekristīgā ģimene. 1997.
gadā Talsos notika traģēdija, kurā bojā gāja deviņi cilvēki, tai skaitā mammas draudzenes
meita. Pēc bērēm es pirmo reizi apmeklēju svētdienā baznīcu. Toreiz man bija septiņi gadi.
Atbraucot atpakaļ uz Ventspili, es gribēju arī šeit iet uz baznīcu. Un tā mēs ar mammu sākām to
apmeklēt. Un caur svētdienskolu es sapratu, ka gribu atdot savu dzīvi Jēzum.

  

Bērnībā un pusaudžu gados arī pats spēlēju basketbolu, bet pārceļoties uz Rīgu mācīties,
neatlika tam vairs laika. Tomēr tagad trenējos Ventspils draudzes basketbola komandā, ar kuru
reizi gadā spēlējam arī starpdraudžu basketbola turnīrā. Esmu pateicīgs Dievam, ka Viņš man
devis šādu sporta veidu, un es ticu, ka Viņš vēlas, lai arī caur sportu mēs nestu Labo Vēsti par
Jēzu

  

Šovasar no 3. līdz 13. augustam 100 sporta kapelāni un garīgie padomdevēji no 30 valstīm
dosies uz Londonu kalpot sportistiem – stiprināt un iedrošināt tos, kuri seko Kristum, un liecināt
par Kristu tiem, kuri Viņu vēl nav iepazinuši. Arī es esmu saņēmis uzaicinājumu piedalīties šajā

 1 / 3



 Uz Londonu kalpot sportistiem

Autors Artūrs Ozols - Pēdējās izmaiņas Trešdiena, 25 aprīlis 2012 16:05

Olimpisko spēļu misijā caur vispasaules kristīgo sporta kustību „Athletes in Action”, un es ticu,
ka Dievs mani vēlas lietot tur savam darbam.

  

  

Lai šajā projektā es piedalītos man, ir jāsavāc apmēram 500 Ls, šajā summā ir iekļauti ceļa un
dzīvošanas izdevumi.

  

Vai Tu vēlies būt manā lūgšanu un finansiālā atbalsta komandā, atbalstot manu dalību šajā
projektā ar Ls3, Ls5, Ls10 vai vairāk? Es būšu pateicīgs par tavu atbalsta vēstuli, kad būsi
apsvēris šo piedāvājumu un pieņēmis lēmumu!

  

Vai Tu, lūdzu, varētu paziņot savu lēmumu līdz 20. maijam?

  

2012.gada 20.aprīlis

  

  

Dieva svētības vēlot,
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Artūrs Ozols

  

  

  

  

Arūrs Ozols • Pētera 30-16, Ventspils, LV-3601 • arturins191090@tvnet.lv • ℡ (+371) 20095888

  

Saņēmēja banka: SWEDBANK • Saņēmējs: biedrība „AGAPE LV”

  

Reģ. Nr. 40003582677 • Konta Nr.: LV98HABA0551001982485

  

Informācija saņēmējam: ZIEDOJUMS (NR.502)

  

Lūdzu, raksti tikai manu personalizēto numuru, jo tas ir paredzēts tieši šim projektam!
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