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Mūsu draudze aug!

Evaņģelizācijas grupa
"Atklāsme"!

Draudzes tika stiprinātas ticībā, un viņu skaits jo dienas vairojās. $

(Apustu%u darbi 16:5).

Macītāja sleja

!

"

Dārgā draudze! !
Kas ir tas, par ko Jūs lūdzat?
Man ļoti gribētos cerēt, ka Jūs neesat
pieticīgi savās lūgšanās un lūdzat par
daudzām labām lietām. !
Dievs ir bijis žēlsirdīgs un dāsns.
Mēs esam piedzīvojuši daudz
atbildētu lūgšanu. Mēs zinām, ka
Dievs spēj darīt lielas lietas!!
Nesen mēs esam sākuši kopīgi
lūgt, lai Dievs piepilda mūsu
dievnamu. Mēs ticam, ka tā ir Viņa
griba un lūgšana, kas ir Dieva sirdī.
(Lūk.14:16-24)!
Pagājušajā pilnsapulcē mēs
vienbalsīgi nolēmām draudzē uzņemt
septiņus jaunus brāļus un māsas. !
Ir vēl kāda ģimene, kas
apņēmusies uzticīgi apmeklēt, kalpot
un būt par daļu no darba, ko Dievs
dara Ozolnieku baptistu draudzē.!

Paldies Dievam, ka Viņš ļauj mums
piedzīvot atbildētas lūgšanas. Viņa roka
darbojas! !
Dārgie draudzes locekļi! Turpināsim
klauvēt pie Dieva durvīm. Es Jūs aicinu
lūgt pēc Dieva lieciniekiem un
strādniekiem Dieva druvā. (Lūk.10:2)
Lūgsim, lai mēs katrs paliktu uzticīgi savā
pļaujamajā laukā. Lūgsim, lai daudzas
dvēseles vēl tiktu glābtas! Lūgsim, lai
nobrieduši kristieši palīdzētu jaunajiem
kristiešiem augt savā ticībā. Lūgsim, lai
mūsu draudzē plaukst kristīga mīlestība
un sadraudzība. !
Ir bijis tik saviļnojoši lūgt un saņemt
kā daudzei. Turpināsim lūgt Dieva gribā
un baudīsim Viņa svētības! Nestāvi malā!
Pievienojies savai draudzei lūgšanās un
mēs visi kopā varēsim priecāties, redzot,
kā Kristus mūsu vada pie brīnišķām
lietām un notikumiem! !
!
Jūsu mācītājs Andris Briggs

Jau vairākus gadus Ozolnieku
baptistu draudzē darbojas īpaša
kalpošanas grupa, kuru mēs katrs esam
a i c i n ā t s a t b a l s t ī t g a n a r s av u
iesaistīšanos, gan aizlūgšanām, gan
finansiāli, ja vien ir tāda iespēja. Lai
vairāk par to uzzinātu, aicinājām
"Atklāsmes" komandas vadītāju
Mārtiņu Bušmeisteru nedaudz pastāstīt
par to, kā viņi dalās Kristus evaņģēlijā.
"Atklāsme" ir radošās
eva ņ ģ e l i z ā c i j a s k o m a n d a , k u r ā
darbojās mūsu draudzes locekļi. Šobrīd
komandā ir - Mārtiņš (vadītājs), Antra,
Alise, Amanda un Baiba. "Atklāsme"
dodas uz dažādam vietām Jelgavas
apkārtnē, kā arī citviet, lai runātu ar
dažāda vecuma cilvēkiem, lielākoties
tiem, kuri neapmeklē draudzi. Mūsu
komandai ir iespēja vienkārši un
skaidri dalīties evaņģēlija vēstī, lietojot
vizuālas ilustrācijas – mazus
iestudējumus, pantomīmas, trikus,
zīmējumus, attēlus, jautājumus,
liecības, dziesmas, u.c. Pēdējo mēnešu
laikā "Atklāsme" ir bijusi skolās un
kultūras centros, kur piedalījāmies
īpašos evaņģelizācijas pasākumos,
kurus organizēja citas draudzes. Drīz
dosimies uz Ozolnieku pansionātu.
Aicinam Jūs lūgt par komandas
dalībniekiem, lai Dievs dod iespējas
dalīties evaņģēlijā un Svētā Gara darbā
ar cilvēkiem, kas ir jau dzirdējuši
evaņģēlija vēsti. !
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Iepazīsties: !
Ar šo mēnesi aicinām draudzes
locekļus labāk vienam otru iepazīt, tāpēc
turpmāk katrā "Vēstnesī" varēsiet lasīt
un iepazīties ar kādu no mūsu draudzes
locekļiem. Šoreiz ar sevi iepazīstina
mūsu jaunā draudzes locekle Baiba
Rošonoka.!
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Ziņojumi:!

Gaviļnieki maijā!

• 5.maijā plkst. 12.00 vīru sadraudzība
"Mazvērsīšos". Sīkāk pie Jāņa Burkāna.!
• 12.maijā plkst. 13.00 mūsu baznīcā
notiks izglītojošs atpūtas pasākums
sievietēm „Mammu lietas”. Pasākumā
piedalīsies ārste psihoterapeite Inese
Drēska ar lekciju „Kā neizdegt, esot
par mammu”. Sīkāka informācija pie
Ivetas Dembovskas.!
• 13. maijā plkst. 10.00 Mātes dienas
tējas pasākums māmiņām un meitām.
Programmā sirsnīgas sarunas, īpaša
Sirsnīgi sveicam!"
mūzika, nesteidzīgi kopā būšanas
mirkļi pateicībā Dievam par māmiņām
Draudzes regulārie pasākumi! un kā dāvana no draudzes – iespēja
Piektdienās:!
iemūžināt mirkli kopā ar savas ģimenes
• plkst. 19.00 lūgšanu vakars.!
īpašajām sievietēm un meitenēm pie
Svētdienās: !
• plkst. 11.00 svētdienas skola (bērniem 7-12 profesionāla fotogrāfa Kristapa Herca.
S ī k ā k a i n fo r m ā c i j a p i e A g n e s e s
gadiem).!
plkst.
11.00
Bībeles
studijas
pie-augušajiem.!
Sladzevskas.!
•
• plkst. 12.00 dievkalpojums.!
• 13.maijā plkst. 12.00 dievkalpojuma
• plkst. 12.00 Svētdienas skola (bērniem līdz 7 laikā notiks mazo bērniņu svētīšana.
gadiem). !
Visiem interesentiem pieteikties pie
mācītāja Andra Briggs vai Lindas Briggs
Izvēlies savu "Mazo grupu"! līdz 6.maijam.!
• 27.maijā Vasarsvētku dievkalpojums.!
• Grupa "Dieva plāns" uzsāks savu
darbību 20.maijā un notiks katru otro
Grupa cilvēkiem, kas darbojas
svētdienu no plkst. 15.00 (aptuveni 2 - •
uzņēmējdarbībā un vadībā. Šī grupa
2.5 stundas) Brankās Ausekļa ielā 11 pie
notiek katru otro ceturtdienu mūsu
Lāsmas un Alda Cimer maņiem.
baznīcā plkst. 19.00. Sīkāka
(Pieteikšanās pa tālr.: 29186682)!
informācija pie Jāņa Veldres.
• Grupa "Īsta brīvība" uzsāks darbību
28.jūnijā un notiks katru ceturtdienu no
plkst. 18.00 līdz plkst. 20.00 mūsu
baznīcā. Grupa tiksies 25 reizes un to
vadīs Baiba Rošonoka. (Pieteikšanās pa
tālr.: 28463142)!
• Grupa "Izpēti kristietību" sāks darboties
ar septembri un notiks katru otro
svētdienu no plkst. 17.00 Brankās
Ausekļa ielā 9 pie Zanes un Viktora
Ozolnieku baptistu draudze !
Rautmaņiem. (Pieteikšanās pa tālr.:
26319985 vai 29109123)!
Skolas iela 21, !
Ozolnieki, LV 3018!
• Grupa "Alfa kurss - pamats kristietībā"
uzsāks savu darbību š.g. rudenī un notiks
www.ozolniekudraudze.org!
reizi nedēļā mūsu baznīcā. Laiks un
ozolniekudraudze@gmail.com!
nedēļas diena tiks precizēti nedaudz
Tālruņi: !
vēlāk. Sīkāka infromācija pie Maritas un
Priekšsēdētājs: 29858860,!
Jāņa Veldres. (pieteikšanās pa tālr.:
Mācītājs: 29357653,!
29222524 vai 29489925)
Diakons: 29106801.
1.maijs - Marks Cimermanis (dz.d.)!
3.maijs - Agnese Bumbiere (dz.d.)!
4.maijs - Sofija Sladzevska (dz.d.)!
8.maijs - Ainārs Prockalovs (dz.d.)!
12.maijs - Krista Šneidere (dz.d.)!
15.maijs - Sofija Sladzevska (v.d.)!
22.maijs - Jana Jansone (dz.d.)!
22.maijs - Emīlija Briggs (v.d.)!
22.maijs - Lukas Briggs (v.d.)!
25.maijs - Tomas Briggs (dz.d.)!
29.maijs - Lāsma Cimermane (v.d.)!
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Izvēlies un dzīvo tā, ka Dievs ir lielāks par
visu, kas var jebkad notikt...$
$
Kopš pagājušās vasaras esmu
atradusi par labu esam apmeklēt šo
draudzi, būt Jūsu vidū. Nu esmu oficiāli
„jauniņā” šajā draudzē.!
Pagājis nedaudz vairāk kā gads,
kopš ar Dieva gādību un māsas atbalstu
varēju pabeigt augstskolu. Kamēr
mācījos, biju rīdziniece un apmeklēju
Mateja baptistu draudzi. Kādā
dievkalpojumā tika izteikts aicinājums
pievienoties jaunai kalpošanas
komandai. Sajutu aicinājumu piedalīties.
Sekoja kalpošanas komandu apmācības,
kur iepazinos ar māsām un brāļiem
Kristū no citām pilsētām, arī no
Ozolniekiem - grupas "Atklāsme"..!
Dievam bija savs ceļš, kā Viņš
mani atveda uz šo draudzi, rādīdams, ka
varu paļauties Viņa vārdam. Esmu
pateicīga, ka varēju pievienoties grupai
„Atklāsme”. Biju darba meklējumos,
vajadzēja pārnākt dzīvot uz Jelgavu.
Šobrīd esmu sociālā darbiniece
Zaļenieku pagastā. Dzīves ceļos un
situācijās, atskatoties saprotu, ka Dievs
mani ved, rāda un saka: esi droša, Es
vēlu tev vislabāko, kamēr vien tu seko
M a n i s i z v ē l ē t a m c e ļ a m , S av a m
Glābējam, Kungam Jēzum.
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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!

