Vēstnesis
Septembris, 2013

Mācītāja sleja
Esiet sveicināta, mīļā draudze!
Sūtam Jums sveicienus no
Midlendas Mičiganas štatā. Ir
pagājušas septiņas nedēļas kopš
aizbraucām no Latvijas, lai pavadītu
laiku Amerikā. Mēs ļoti ilgojamies
pēc Jums un priecājamies par
ikvienu ziņu no Jums par to, kā
klājas mūsu draudzes dzīvē. Tāpat
mēs slavējam Dievu par Jūsu
uzticību darbā, kurā Dievs Jūs
aicinājis, un pateicamies par Viņa
svētībām Jūsu dzīvē.
Mūsu laiks Amerikā līdz šim
arī bijis ļoti svētīgs. Šobrīd mūsu
dzīvesvieta ir tieši pretī skolai, kuru
apmeklēs mūsu bērni. Mācības šajā
skolā maksā ļoti dārgi, taču Dievs
jau pilnībā ir nodrošinājis mūsu
bērnu skolas maksu. Tā bija tik
brīnišķīgi atbildēta lūgšanu
vajadzība! Emīlija un Lukas abi ir
atraduši pusslodzes darbu un šobrīd
čakli pelna savas pirmās algas, par
ko viņi ir milzīgā sajūsmā. Emīlija
apmeklē nodarbības, lai iegūtu
braukšanas atļauju. Viņa jau ir
ieguvusi pagaidu tiesības, kas atļauj
viņai pilsētas robežās vadīt auto
kopā ar kādu no vecākiem. Lukas ir
ticies ar savu ārstu un viņam ir
notikusi 22.augustā ieplānotā
operācija celim.
Ir tik interesanti vērot, kā Dievs
man dod dažādas iespējas sludināt.
Mans kalendārs pakāpeniski pildās
un nu jau gandrīz katru svētdienu
man ir ieplānots sludināt divās
dažādās draudzēs – vienā no rīta un
otrā vakarā. Nesen es biju manu

vecāku draudzē, kuru apmeklē arī
citi mani radinieki. Atnāca arī mans
tēvocis Jānis, par kuru mēs jau ilgi
lūdzam. Es ticu, ka Dievs sāk
pamanāmi strādāt viņa sirdī. Tas bija
ļoti īpašs laiks un iespēja slavēt un
pielūgt kopā ar manu ģimeni.
Pāvila 2.vēstule Tesaloniķiešiem 3:1
“Un visbeidzot, brāļi, lūdziet Dievu
par mums, lai Kunga vārds strauji
izplatītos un tiktu godāts, kā tas ir
pie jums.”
Mēs par Jums turpinām lūgt,
mīļā draudze. Mēs īpaši lūdzam par
katru, kas sludina, māca, evaņģelizē
un kalpo. Lai evaņģēlijs izplatās
Svētā Gara spēkā un lai tas nes
daudz augļu Dievam par godu. Es
Jūs mudinu arī lūgt vienam par otru
un par Jūsu ģimenēm.
Kristus mīlestībā,
mācītājs Andris Briggs

Par Vasaras Bībeles skolu
Šogad Vasaras Bībeles skolu
"Bez raizēm uz debesīm" apmeklēja
42 bērni. Liels prieks bija redzēt
mūsu draudzes bērnus, kas labprāt
piedalījās paši un vēl atveda līdzi
draugus. Lielākās ovācijas Vasaras
Bībeles Skolā ieguva našķu stacija,
kurā bērniem tika dota iespēja pašiem
pagatavot kādu gardumu, kas
sasaucās ar katras dienas Bībeles
stāstu vai zelta pantu.

Vēl lielāks prieks, ir par to, ka
daži bērni ir kļuvuši par mūsu
svētdienskolas regulāriem
apmeklētājiem.
(Turpinājums nākamajā lapā)

Mazās grupas
Savu darbu jaunajā sezonā
atsāk mazās grupas!
Pagājušajā gadā mūsu
draudzē izveidojās vairākas mazās
grupas, kurās draudzes locekļiem un
tiem, kas vēlas labāk iepazīt Kristu, ir
iespēja nākt kopā mazākā pulkā, lai
detalizētāk studētu Dieva vārdu par
kādu izvēlētu tēmu, tuvāk vienam
otru iepazīt, atbalstīt un lūgt vienam
par otru. Vasaras periodā lielākā daļa
grupu nedaudz atpūtās, smeļoties
jaunus spēkus rudens/ziemas sezonai.
Rudens ir klāt un grupas atkal
atsāk savu darbību. Ja neesi vēl
pievienojies nevienai no grupām, vai
vēlies turp aicināt kādu savu, droši
apspriedies ar grupas vadītājiem!

Bēbīšskoliņa

(turpinājums par VBS)

Ar septembri atsāksies
Bēbīšskoliņas nodarbības pie mums
mājās! Aicinātas ir visas māmiņas ar
mazuļiem vecumā no aptuveni 8
mēnešiem līdz pusotram gadam.
Nodarbības notiks otrdienās no 10.30
līdz 12.00, Jelgavā, Platones ielā. Jūs
sagaida rotaļas, dziesmiņas, dažādi
vingrinājumi un attīstošas rotaļlietas, kā
arī iespēja iepazīties ar citām mammām
un pārrunāt kopīgi interesējošās tēmas!
Sīkākai informācijai zvanīt man29570023. Iveta Suščika
Gaviļnieki septembrī

2.septembris - Iveta Volinska (dz.d.)
3.septembris - Iveta Suščika (dz.d.)
4.septembris - Dzintra Strauta (v.d.)
4.septembris - Dzintra Zilberta (v.d.)
10.septembris - Elīna Bumbiere (dz.d.)
12.septembris - Eva Meldere (v.d.)
18.septembris - Elita Burkāne (v.d.)
Mazā grupa, kas studē materiālu 20.septembris - Emīls Kania (dz.d.)
"Dieva plāns" (A grupa), darbu atsāk 27.septembris - Juta Bumbiere (dz.d.)
29.septembrī. (Sīkāka informācija pie 27.septembris - Anete Bumbiere (dz.d.)
28.septembris - Tīna Šneidere (dz.d.)

Alda un Lāsmas Cimermaņiem)

Sirsnīgi sveicam!

Mazā grupa, kas studē materiālu
Ziņojumi
"Dieva plāns" (B grupa), darbu atsāk • Dievkalpojumi notiek katru svētdienu
13.oktobrī (Sīkāka informācija pie plkst. 12.00 (dievkalpojuma laikā
notiek svētdienas skola bērniem).
Alda un Lāsmas Cimermaņiem)
Mazā grupa, kas studē materiālu
"Mērķtiecīga dzīve", darbu atsāk
6.oktobrī (Sīkāka informācija pie
Viktora un Zanes Rautmaņiem)

• Katru trešdienu plkst. 19.00 notiek
draudzes lūgšanu vakari.
• Katra mēneša pirmajā sestdienā notiek
vīru lūgšanu sapulce. Nākamā reize
7.septembrī plkst. 9.00.
• Aicinām visus 8.septembrī uz Tēva
dienas svinību sadraudzības brīdi pēc
dievkalpojuma! Lūgums katram
parūpēties par garšīga satura groziņu
un dzērieniem!
• Mūsu mācītājs Andris Briggs būs
Latvijā no 1.-14.10.2013.

Trešdienu vakaru lūgšanu un Bībeles
studijas grupa uzsāk studēt materiālu
"Iesākumā Dievs radīja debesis un
zemi... 1.Mozus grāmata". Studijas
notiks katru trešdienu plkst.19.00.
Priecājamies kopā ar Mārtiņu
(Sīkāka informācija pie Mārtiņa Bušmeistaru un Ievu Kaniu, kas
Bušmeistara)
nolēmuši doties laulībā š.g. 12. oktobrī!
Lūdzam Dieva svētību viņiem
gatavojoties skaistajam notikumam, bet
jo īpaši tālākajam kopīgajam dzīves
ceļam.

Vislielākais paldies, protams,
pienākas Dievam par darbinieku sirds
sagatavošanu, mierīgo prātu un mīļo
uzņemšanu. Paldies ikvienam, kas
kalpoja un visiem, kas bija aktīvi savās
lūgšanās!
Vasaras Bībeles Skolas vadītāja Elīna

Sirsnīgi sveicam visus skolēnus,
studentus un jo īpaši skolotājus,
uzsākot jauno mācību gadu! Lūdzam
lai Dievs dod gudrību, pacietību un
mīlestību visai mūsu lieliskajai
svētdienas skolotāju komandai - Evai,
Baibai, Antrai, Aldim, Lindai un
palīgiem!

Atklāsme
Atklāsmes grupa atsāks savu
darbu ar "pilnu jaudu" oktobra beigu
daļā, taču ja kādam ir vēlme uzzināt,
ko tieši dara Atklāsmes grupa vai,
iespējams, ir vēlme pievienosties
grupai un izmēģināt kalpot kopā,
radoši stāstot par Dievu, tad sazinieties
ar Mārtiņu jau tagad, zvanot pa tālruni:
25940567!

Ozolnieku baptistu draudze
Skolas iela 21,
Ozolnieki, LV 3018
www.ozolniekudraudze.org
ozolniekudraudze@gmail.com

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!

