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Tā būs draudzes locekļu 

kopīgā atbildība, turēties kopā un 
rūpēties, lai mūsu kalpošana turpinās 
mūsu draudzē. Draudzes vadība ir 
savās vietās un katrs no mums ir 
atbildīgs, lai mēs būtu savā vietā.   
Ikvienam ir jāpaliek uzticīgam, darot 
savu daļu, palīdzot citiem kopīgajā 
kalpošanā. Jūsu aktīva līdzdalība 
draudzes dzīvē ir ārkārtīgi svarīga. 
Mēs esam piedzīvojuši daudz Dieva 
brīnumu darbu, un mēs ticam, ka 
Viņš turpina darbot ies mūsu 
draudzē.  Ļausim mūsu sirdīm būt 
jūtīgām pret Dieva Gara darbību un 
vadību, un ieklausīsimies Dieva 
vārdā ik svētdienas. 

Ja Jums ir kādi jautājumi vai 
vajadzības attiecībā uz draudzes 
darbu, lūdzu, vērsieties pie Renāra 
Sladzevska, Egila Strauta vai  
Martiņa Bušmeistera. 
 A r L i n d u u n m a n i v a r 
sazināties, rakstot uz e-pastu

Mācītāja sleja 

Mīļā draudze, 
 Ir pienācis laiks mūsu ģimenei 
doties apciemot savus vecākus, 
brāļus, māsas un draugus Amerikā. 
Mēs plānojam turp doties 18. jūnijā.  
Savu apciemojumu mēs sāksim, 
viesojoties Floridā, kur dzīvo mans 
brālis un viņa ģimene. Tad dosimies 
a p c i e m o t L i n d a s b r ā l i 
Z i e m e ļk a r o l īn ā . Vi s b e i d z o t 
dosimies uz Mičiganu, kur dzīvo 
mūsu vecāki. Mičiganā mēs daudz 
laika pavad īsim Fairhevenas 
baptistu draudzē. Emīlija un Lukas 
meklēs vasaras darbus un mācīsies, 
lai iegūtu autovadītāja tiesības. 
Rudenī bērni uzsāks mācības 
Kalvar ī Baptistu Akadēmijā . 
Emīlija pabeigs mācības 12.klasē 
un meklēs sev piemērotu koledžas 
programmu. Es lielākoties apceļošu 
visu valsti, lai viesotos dažādās 
draudzēs, kas atbalsta mūsu darbu 
un kalpošanu Latvijā. 
 Decembrī es plānoju viens 
atgriezties Latvijā uz dažām 
nedēļām. Jau tagad ar nepacietību 
gaidu, kad varēšu ar Jums kopā 
svinēt Ziemassvētkus, pirms atkal 
atgriezties Amerikā līdz nākamā 
gada jūnijam. Tad mēs atkal 
atgriez īsimies mūsu draudzē 
Ozolniekos, taču Emīlija paliks 
Amerikā, lai turpinātu mācības  
augstskolā. 
 Atvadīties no mūsu brāļiem un 
māsām Latvijā ir ļoti grūti. Mēs ļoti 
ilgosimies pēc Jums, esot prom 
Amerikā. Mēs uzticamies, ka mūsu 
prombūtnē Dievs parūpēsies par 
Jums tāpat, kā Viņš to dara šobrīd. 


h e y b r i g g s @ g m a i l . c o m v a i 
izmantojot Facebook.com (tur 
mans profila vārds ir Andy James). 
Mēs lūgsim par Jums un aicinām 
Jūs lūgt par mums! 

Kristus mīlestībā, 
Jūsu mācītājs Adris Briggs 

 Ar pr ieku un pateic ību 
paz iņojam, ka Fa i rhevenas 
baptistu draudze Mičiganā ir 
dāvinājusi mūsu draudzei 120 
jaunus krēslus, kā arī ziedojuši 
finanses, lai šos krēslus nogādātu 
uz Latviju. 
 Tādēļ arī mēs pateicībā ar 
dāsnām sirdīm ziedosim līdzekļus 
Olaines krievu baptistu draudzei 
dievna 
ma iegādei.    
  
1.jūnijā notika vīru lūgšanu brokastis. 
Turpmāk vīru lūgšanu brokastis tiek 
plānotas reizi mēnesī.
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Paldies Debesu Tētim par manu tēti, par 
to, ka Viņš uzrunāja mana tēta sirdi un 
viņu dziedināja. Man tētis dzīvē 
vienmēr ir bijis mana autoritāte un 
laikā, kad biju prom no Dieva, mans 
tētis centās atvērt man acis, ik pa laikam 
daloties ar kādu atziņu no Bībeles, kas 
man ne vienmēr patika, tomēr vārdi, ko 
tētis teica, palika manā sirdī un sirds 
dziļumos zināju, ka tā ir patiesība. 
Dieva klātbūtni un vadību sajūtu visu 
l a i k u c a u r B īb e l i , c i l v ēk i e m , 
notikumiem, lietām, vietām, mūziku... 
pat tad, ja mēs daudzas l ie tas 
nesaprotam un liekas, ka Dievs mūs 
nedzird, Debesu Tētis mums vienmēr ir 
blakus, Viņš pazīst mūsu sirdis un katru 
no mums ļoti, ļoti mīl!  

Ieva, Emīls un Emīlija  
 Gaviļnieki jūnijā 

3.jūnijs - Indra Bušmeistare (dz.d.) 
10.jūnijs - Anatolijs Jeršovs (v.d.) 
13.jūnijā - Ainārs Prockalovs (v.d.) 
16.jūnijs - Juta Bumbiere (v.d.) 
17.jūnijs - Ieva Kania (dz.d.) 
17.jūnijs - Dainis Embrekšs (dz.d.) 
19.jūnijs - Viktors Rautmanis (v.d.) 
21.jūnijs - Emīls Kania (v.d.) 
23.jūnijs - Agnese Meldere (dz.d.) 
24.jūnijs - Jānis Burkāns (v.d.) 
24.jūnijs - Jānis Veldre (v.d.) 

Sirsnīgi sveicam! 

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 
	              
	  
  
 Sveiki! Mēs esam Ieva, Emīls, 
Emīlija Kania. Es nāku no Ventspils, bet 
studijas LLU mani atveda uz Jelgavu, 
vietu, kur mēs visi trīs esam piedzimuši. 
Šis gads ir bijis notikumiem bagāts. Jau 
pāris gadus man sirdī bija aicinājums 
kristīties un savu dzīvi uzticēt Dievam. 
Sākumā bija šaubas, jautājumi un lietas, 
no kurām dzīvē vajadzēja atteikties, lai 
varētu pildīt Dieva gribu, un ļoti 
priecājos, ka izvēlējos Dievam paklausīt. 

Pirmo reizi par Jēzu un Viņa dzīvi 
uzzināju, laikā, kad gāju pamatskolas 
pirmajās klasītēs, kad mums kaimiņos 
Ventspilī uz kādu laiku apmetās baptistu 
mācītājs ar ģimeni un, sadraudzējoties ar 
viņiem, mēs ar brāli sākām apmeklēt 
svētdienas skolu. Tur es sajutu lielu 
Dieva mīlestību caur mācītāju un 
svētdienas skolas skolotāju, kas bija man 
blakus arī manā kristību dienā. ...vēlāk 
skolas gados un turpmāk dzīvē bija 
periods, kad izvēlētais ceļš aizveda mani 
projām no Dieva, tomēr tā sēkla, kas tika 
sēta svētdienas skolā, manā sirdī dzīvoja, 
un bija sajūta, ka kaut kas dzīvē ir 
jāmaina. 

Kad piedzima Emīls un Emīlija, 
Dievs manā sirdī lika Jēzus vārdus no 
Marka evaņģēlija 10:14 „Laidiet 
bērniņus pie Manis, neliedziet tiem, jo 
tādiem pieder Dieva valstība”. Man bija 
skaidrs, ka vēlos, lai Emīls un Emīlija 
uzzina par Dievu un Viņa nebeidzamo 
mīlestību. 

	  
Ozolnieku baptistu draudze  

Skolas iela 21,  
Ozolnieki, LV 3018 

www.ozolniekudraudze.org 
ozolniekudraudze@gmail.com 

Tālrunis 
Mācītājs: 29357652.

Vasaras Bībeles skola 
 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. 
 Vasaras Bībeles skola paredzēta 
bērniem vecumā no 5 līdz 15 gadiem. 
 Izmantosim to kā l iel isku 
evaņģelizācijas iespēju un aicināsim 
bērnus, kas vēl Jēzu nepazīst! 

Ziņojumi 
• 16.jūnija dievkalpojuma laikā 

notiks kristības, mazo bērnu 
i e s v ē t ī š a n a u n d r a u d z e s 
kopsapulce. 

• 6.jū l i jā notiks V īru lūgšanu 
brokastis. 


