
Vēstnesis
Macītāja sleja    

	 Cilvēka vislielākā vajadzība ir, lai viņa 
dvēsele būtu glābta. Pēkšņš drauga 
zaudējums šajā mēnesī, lika man atkal 
pārdomāt, cik svarīgs un steidzīgs ir lēmums 
uzticēties Kristum kā savam Glābējam. Ir 
skaidrs, ka mums katram būs jāstāv Dieva  
priekšā, saņemot tiesu. Vienīgā neskaidrība 
ir tā, kad šis brīdis mums katram pienāks. 
Mums jābūt gataviem.
Salamana pamācībās 27:1 teikts: ’’ ...tu taču 
nezini, kas šodien notiks.”
	 Jēzus teica: „Es esmu ceļš, patiesība un 
dzīvība; neviens netiek pie Tēva, kā vien 
caur mani.” Ja mēs vēlamies, lai mūsu 
dvēsele tiktu glābta, tam jānotiek caur Jēzu 
Kristu. Neviens nevar tikt attaisnots, mērot 
pēc Dieva standartiem. Mēs visi esam 
zuduši savos grēkos.  Dievs savā žēlastībā 
mums sūtījis savu Dēlu Jēzu Kristu, lai Viņš 
izciestu sodu mūsu vietā pie krusta.   Viņš 
samaksāja par mūsu grēkiem un sagaida, ka 
mēs ticēsim tam, ko Viņš ir paveicis mūsu 
labā. Ja mēs atraidam šo patiesību, tad 
mūsu dvēsele nesaņem glābšanu. Jāņa 
evaņģēlijā  3:16-18 teikts: „Jo tik ļoti Dievs 
pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu 
vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas viņam 
tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. 

Draudzes nometne
Au g u s tā d a ļa n o mū s u d r a u d ze s 
piedalījās  draudzes nometnē pie Cieceres 
ezera, pavadot īpaši kvalitatīvu un 
mierpilnu laiku kopā ar savām ģimenēm, 
māsām un brāļiem no draudzes un kluso 
laiku sadraudzībā ar mūsu Kungu. Vairāk 
bildes no nometnes apskatāmas draudzes 
mājas lapā.

"Skolas somas" akcija 
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Jo Dievs savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas 
pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur viņu 
tiktu glābta. Kas tic viņam, netiek tiesāts, 
bet kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc 
ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā Dēla 
vārdam.”
Ja Tu jūti, ka Tavai dvēselei ir vajadzīga šī 
glābšana, negaidi līdz rītam vai kādai citai 
dienai, lai to nokārtotu. Dievs ir gatavs 
nodrošināt visu, kas Tev nepieciešams jau 
šodien, lai Tevi negaidītu mūžīgā pazušana. 
Viņš dāvās Tev glābšanu, ticību Kristum, 
grēku piedošanu un Svēto Garu kā 
liecinieku, kam ir vara pārveidot Tavu dzīvi. 
Patiesi un pazemīgi lūdz to no Dieva jau 
šodien.
Mīļā draudze, cilvēces problēmas rodas no 
grēka un tikai Jēzus ir atbilde. Dievs ir ielicis 
Savu mīlestību Tavā sirdī, lai parūpētos par 
tām problēmām, ar kurām saskaries šodien. 
Laika gaitā esmu bijis par liecinieku Jūsu 
vēlmei palīdzēt, dot, kalpot un lūgt par 
citiem. Slava Dievam par to, ko Viņš ir 
darījis Jūsos un caur Jums! Turpiniet savu 
labo darbu mūsu Kunga labā! Lai Dievs 
mums palīdz turpināt vest dvēseles pie 
Kristus, lai cilvēku vislielākā vajadzība tiktu 
apmierināta!

Jūsu mācītājs Andris Briggs
Augusta pēdējā sestdienā mūsu draudzes 
locek ļ iem un evaņģelizācijas grupai 
"Atklāsme" bija īpaša iespēja sadarbībā ar 
organizāciju "Gain" kalpot gandrīz 100 
bērniem no trūcīgām ģimenēm un viņu 
vecākiem no Jelgavas novada un apkārtnes 
"Skolas somas" akcijā. Bērni ne tikai tika 
apdāvināti ar skaistām skolas somām un 
jauniem skolas piederumiem šim mācību 
gadam, bet arī dzirdēja glābjošo vēsti par 
mūsu Kungu Jēzu Kristu.

Evaņģelizācija spēlējot beisbolu
	 Friantu ģimene - Duglas, Laura, 
Steisija, Dženna un Bens  ir no Oregonas 
štata, ASV. Viņi ir parasta ģimene, kas 
nolēmuši sekot Dieva aicinājumam - 
atstāt savu komforta zonu - mājas, ģimeni 
un aizņemtos grafikus, lai pavadītu visu 
atvaļinājumu laiku Latvijā. Viņi šeit deva 
un kalpoja cilvēkiem ar dažādām 
vajadzībām, strādāja bērnu namā, 
palīdzēja nometnēs, kā arī atbalstīja 
misionārus Latvijā. Viņi arī liecināja par 
mūsu Kungu, kalpojot Vasaras Bībeles 
Skolās, strādājot būvniecībā, malkas 
kraušanā, krāsošanā, utt. Viņi uzmeklēja 
mācītāja ģimeni, cerībā kalpot arī mūsu 
draudzē. Tā kopīgi radās ideja par 
evaņģelizāciju, mācot beisbola spēli 
Ozolnieku jauniešiem. Pasākuma mērķis 
bija sludināt evaņģēliju. Tas notika divus 
vakarus, kuros piedalījās gan mūsu 
draudzes jaunieši, gan 6 jauniepazīti 
jaunieši. Mācītājs Andris sludināja 
evaņģēliju un dalīja jauniešiem bukletu 
"Kā no Latvijas nonākt debesīs". 
	 Šī ģimene, aizbraucot no Latvijas, 
juta savās sirdīs skubinājumu dot īpašu 
ziedojumu mūsu draudzes "Gaismas 
stenda" projektam. Viņ i bija par  
iedvesmu daudziem Latvijā.

Pasākumi septembrī: 
8.septembris vīru sadraudzības pasākums 
"Mazvērsīšos".
9.septembris Tēvu dienas svinības (pēc 
dievkalpojuma).

	 1.septembris
	 Sirsnīgi sveicam visus, kas atsāk un 
iesāk mācības 1.septembrī! Lai svētīgs 
jaunais mācību gads! 
	 Īpaši sveicam Marku Cimermani, 
uzsākot 1.klasi!
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Gaviļnieki septembrī
2.septembris - Iveta Volinska (dz.d.)
4.septembris - Dzintra Zilberte (v.d.)
4.septembris - Dzintra Strauta (v.d.)
10.septembris - Elīna Bumbiere (dz.d.)
12.septembris - Eva Meldere (v.d.)
18.septembris - Elita Burkāne (v.d.)
27.septembris - Juta Bumbiere (dz.d.)
27.septembris - Anete Bumbiere (dz.d.)
28.septembris - Tīna Šneidere (dz.d.)

Sirsnīgi sveicam!
Pateicība par atbildētu lūgšanu

Ziņojums no Lindas Briggs: Esmu tik 
iepriecināta pateicībā iepazīstināt Jūs ar 
savu jauno Svētdienas skolotāju komandu 
un pateicos viņiem par vēlmi un gatavību 
kalpot arvien pieaugošajam bērnu   skaitam 
mūsu draudzē. Ar mani kopā šajā gadā 
ka lpos Mār t iņš Bu šmeis ter s, Aldi s 
Cimermanis, Antra Embrekša un Baiba 
Rošonoka. Mēs darbosimies rotējošā kārtībā 
un esmu pārliecināta, ka mūsu bērni garīgi 
pieaugs no sirds ieguldījuma un mīlestības, 
ko dāvās šie jaukie, dievbijīgie cilvēki. 
Mārtiņš mācīs katru svētdienu plkst.11.00 
bērnus un jauniešus vecumā no 12 - 20 
gadiem, un šīs nodarbības notiks angļu 
valodā. Varbūt Jūs zināt kādu, kuru aicināt 
p ieda l ī t i e s ša jā s svē td ienas sko las 
nodarbībās, kas labprāt arī praktizētu savas 
angļu valodas prasmes, mācoties Bībeli. 
Svētdienas skolā mēs mācīsimies par to, ko 
Bībele māca par dievbijīga cilvēka rakstura 
iezīmēm. Tāpat svētdienas skolā turpināsim 
arī jau VBS aizsākto tēmu par misionāriem 
Āfrikā.  	 Starlingu ģimene kalpo Nigērijā, 
uzturot bērnu namu ar vairāk nekā 30 
bērniem, kas zaudējuši savus vecākus. Mēs 
iepazīsimies ar šo ģimeni, viņu kalpošanu 
un dažiem bērniem no bērnu nama, kā arī 
katru nedēļu bērniem būs iespēja mācīties 
par ziedošanu, dodot savu tiesu šo bērnu 
vajadzībām. 
Turpiniet par mums lūgt, kad katru 
svētdienu mēs speram mazus solīšus, 
dodoties uz otro stāvu, lai katra bērna sirds 
tiktu aizskarta un mainīta saskaņā ar Dieva 
prātu viņu dzīvēs. Mēs kopā veicam 
LIELAS lietas ar MAZIEM cilvēkiem. 

Līdzjūtība
Izsakām līdzjūtbu Aleksadrai Līdakai dēlu 
Normundu mūžībā aizvadot.

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
Mans ceļš uz Ozolnieku baptistu draudzi 

aizsākās pēc lielām bēdām - saslima mans 
vienīgais dēls, kuram ārsti nedeva cerību 
dzīvot. Smagu bēdu mākta, sāku lūgt Dievu 
glābt Jāni. Mana māsa bija piezvanījusi uz 
Kristīgo Radio, tāpat arī citiem kristiešiem, 
un par notikušo izstāstījusi. Visi ticīgie 
cilvēki, kas dzirdēja radio šo palīgā saucienu, 
lūdza Dievu par Jāni. Un brīnums notika - 
viņš ir mūsu vidū. 

Tā ir dzīva liecība par ticības un 
lūgšanas spēku. Draudzes meklējumos biju 
vairākās vietās un baznīcās, taču sev sirdij 
tuvu neatradu. Māsa aicināja uz Ozolnieku 
draudzi, kur satiku mācītāju Andri ar sievu 
Lindu, kurus apvija īpaša aura, māka mīlet 
citus, dzirdēt citus, saliedēt un vadīt draudzi. 
Tā aizsākās mans pateicības un ticības ceļš 
nu jau 8 gadus draudzē, kuru saucu par savu. 
Šeit arī tiku kristīta. 

Par laiku, kad dzīvoju pasaulē, nemaz 
nestāstīšu. To ir izdzīvojis gandrīz katrs. 

Pienāca laiks, kad nolēmu mainīt darbu 
un iet strādāt policijā. Būdama jau ticīga, 
visu nodevu Dieva rokās. Pie sevis nodomāju: 
"Ja tas ir Viņa prāts, tad man būs šis darbs. 
Ja nē, tad, lai šīs durvis aizveras!" Tad sākās 
Jēzus darbi - bez aizķeršanās nokārtoju 
policijā visus pārbaudes darbus, eksāmenus, 
izturēju konkursu un sāku strādāt ar 
nepilngadīgiem bērniem, kam ir dažāda 
veida problēmas. Šeit varu veikt savu misiju, 
kam Jēzus mani tur ir apzināti ielicis. 

Man nenākas viegli būt pazemīgai un 
visā paļauties uz Dievu, jo dažādus sadzīves 
un citus jautājumus jau ilgus gadus esmu 
risinājusi viena. Man patīk cept tortes un 
pīrāgus, ar ko cienāt citus cilvēkus, un vēl... 
šaut ar pistoli mērķī. Kolēģi darbā mani dēvē 
par snaiperi.

Dievs mani  māca visās dzīves jomās, 
piedod, kad grēkoju un nepārstāj mani mīlēt, 
tāpēc mīlesim arī viens otru. Elita 
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Tālrunis
Mācītājs: 29357653.

Vasaras Bbeles Skola
Šogad VBS piedalījās 38 bērni.
Skolotāja Linda stāsta: "Šogad VBS 
ieviesām vairākas jaunas lietas, par kurām 
ļoti priecājos un plānojam turpināt arī 
nākamajos gados. Pirmkārt, bērnus 
iepazīstinājām ar Misijas tēmu - jēgu tam, 
ko nozīmē IET un stāstīt par Jēzu un 
Viņa lielo mīlestību uz mums, par Viņa 
upuri un mūsu glābšanu.  Lai piešķirtu šai 
idejai lielāku realitātes izjūtu, mēs bērnus 
iepazīstinājām ar diviem misionāriem un 
viņu darbu Āfrikā. Parādījām bērniem 
viņu fotogrāfijas, kā arī bērnu fotogrāfijas, 
kas dzīvo bērnu namā Āfrikā, kuru 
aprūpē šie misionāri.  Otrkārt, mēs šogad 
bērnus sadalījām mazākās grupās, lai viņi 
apgūtu ikdienas Bībeles pantu, pārrunātu 
katras diens tēmu un kopā mazajā 
grupiņā lūgtu. Jutos patieisi aizkustināta, 
redzot katru no VBS darbiniekiem lūdzot 
kopā ar bērniem, klausoties viņos, un 
ve i d o j o t a t t i e c īb a s a r m a z a jām 
grupiņām.   Šajā īpašajā laikā daži bērni 
uzdeva nopietnus garīgus jautājumus, kā 
arī pirmo reizi piedzīvoja, kā kāds cits 
aizlūdz par viņiem.  Mana sirds cerība un 
lūgšana ir, lai šie nedaudzie mirkļi patiesi 
pieskaras mūsu bērnu sirdīm."
Ko par šī gada VBS saka daži tā 
apmeklētāji: 
Ralfs (10 gadi): "Man ļoti patika Vasaras 
Bībeles Skola. Man patika Antras stāstītie 
stāsti par augstienēm un zemienēm. Man 
patika Bībeles stāsti. Man patika satikt 
jaunus draugus un kopā lūgt. Un vēl man 
patika spēles un sacensība par karogu."
Aleksis (7 gadi): "Man patika arbūza 
spēles un stāsti par Dievu". 
Henriete (6 gadi) : "Bija forši kopā lūgt 
ar citiem"




