
Vēstnesis
Mūsu draudze svin savu 9.gadadienu!Macītāja sleja    

	 Mūsu kopīgā lūgšana pēdējo 
mēnešu laikā ir bijusi, lai Dievs piepilda 
Savu namu. Mēs lūdzam, lai tiktu 
izglābtas jaunas dvēseles un mūsu 
draudzei pievienojos jauni locekļi. Mēs 
lūdzam, lai  mēs visi pieaugtu un 
nostiprinātu savas saknes Dieva ģimenē. 
Mēs esam piedzīvojuši atbildētas 
lūgšanas. Ir tik iedrošinoši redzēt jaunus 
apmeklētājus mūsu dievkalpojumos un 
dažādos pasākumos. Lai Dievs turpina 
svētīt mūsu draudzi, mums dodoties pie 
tiem, kam vēl jādzird Labā Vēsts.
	 Viens no veidiem, kā esam 
izlēmuš i uzrunāt ci lvēkus mūsu 
kopienā, ir ar ārējas izkārtnes mūsu 
baznīcas priekšā - sludinājuma dēļa - 
palīdzību. Tās mērķis ir darīt mūsu 
bazn īcu atpaz ī s tamu apkār tē ja i 
sabiedrībai, informēt par mūsu draudzē 
notiekošajiem dievkalpojumiem un 
pasākumiem, aicinot piedal īt ies. 
Papildus tam, mēs plānojam arī uz šīs 
izkārtnes izvietot rakstu vietas no 
Bībeles, lai tās uzrunātu ikvienu 
garāmgājēju.
	 Daudziem bērniem un jauniešiem 
būs iespēja saņemt Dieva vārdu ceļā uz 
skolu, kas ved gar mūsu dievnamu. 
Māmiņas, kas ved pastaigā savus 
mazu ļus un dodas garām mūsu 
dievnamam, saņems iedrošinājumu 
ikdienai un mūsu kaimiņi veco ļaužu 
pansionātā saņems jaunu cerību un 
stiprinājumu. 
	 Es aicinu mūs kopīgiem spēkiem 
uzsākt šo projektu! Vairāki radoši vīri 
mūsu druadzē šobrīd strādā pie šīs 
izkārtnes uzmetuma un ir piedāvājuši to 
izgatavot. Lai to īstenotu, mums ir 
nepieciešami papildus līdzekļi. Šāda 
izkārtne varētu izmaksāt līdz 700 
latiem. 
Mēs izveidosim īpašu fondu, kurā Jums
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15.jūlijā īpašā draudzes gadadienas 
dievkalpojumā un kopīgā sadraudzības 
brīdī atskatīsimies uz pēdējo deviņu  
gadu laikā piedzīvotajām svētībām un 
mācībām, kuras Dievs savā žēlastībā 
mums kā draudzei dāvājis. Ir bijis tik 
daudz par ko pateikties - pirmais 
dievkalpojums Jelgavā Svētes ielas 
apkures kantorī, pirmās kristības ar 
septiņiem jauniem Dieva bērniem, 
draudzes reģistrēšana, Ozolniekos 
piekšķirtā zeme dievnama celtniecībai, 
dievnama atklāšana, katra  dvēsele, kas

Vīru sadraudzība
7.jūlijā "Mazvērsīšos" notiks vīru 
sadraudzības pasākums. Dalības maksa 
Ls 2,50. S īkāka informācija un 
pieteikšanās pie Jāņa Burkāna.
būs iespēja dot savu brīvprātīgo 
ziedojumu. Mēs kopā ieguldīsim 
izkārtnē, kas 24 stundas diennaktī 7 
dienas nedēļā pasludinās Dieva vārdu 
vēl daudzus gadus. Vai Jūs zinājāt, ka 
tad, ja 35 cilvēki katrs ziedotu 20 latus, 
mēs savāktu nepieciešamos līdzekļus 
šādas zīmes izvietošanai?  Dosim un 
kopīgi lūgsim, lai šis projekts varētu tikt 
īstenots! 

Jūsu mācītājs Andris Briggs


iepazinusi Jēzu, Vasaras Bībeles skolas
bērniem, tikšanās ar bērniem skolās 
"Samariešu somas ietvaros"," Piecas 
piektdienas martā lūgšanā par mūsu 
draudzi", jauni draudzes locekļi, mazo 
grupu darbības uzsākšana draudzē un 
vēl daudz neskaitāmu mazu un lielu 
svētību, caur kurām Dievs ļāvis 
piedzīvot savu neizsmeļamo žēlastību. 
N ā k s i m k o p ā p a t e i c ī b ā p a r 
aizvadītajiem draudzes gadiem un 
aizlūgšanā par nākamajiem! 

Vasaras Bībeles skola
	 Aicinām bērnus vecumā no 5 
līdz 12 gadiem piedalīties Vasaras 
bībeles skolā "Foršais piedzīvojums", 
kas notiks Ozolnieku baptistu 
draudzes baznīcā no 6.augusta  līdz 
10.augustam. Vasaras Bībeles skolas 
laikā bērni varēs interaktīvā veidā 
mācīties par Bībeles varoņiem, 
klausoties stāstos, veicot dažādus 
rokdarbus un mazos "projektus", 
spēlējot spēles, sportojot daloties 
komandās un īstenojot savas īpašās 
misijas! Aicinām piedalīties visus 
bērnus, kurus pazīstam un ar kuriem 
vēlamies dalīties Dieva īpašajā 
mīlestībā! 
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Gaviļnieki jūlijā
4.jūlijs - Ulvis Jansons (v.d.)
6.jūlijs - Krišs Cimermanis (dz.d.)
8.jūlijs - Antra Embrekša (v.d.)
22.jūlijs - Iveta Dembovska (dz.d.)
23.jūlijs - Madlēna Rautmane (v.d.)
24.jūlijs - Krista Šneidere (v.d.)
24.jūlijs - Kristīne Ozolniece (v.d.)
26.jūlijs - Annija Embrekša (v.d.)
30.jūlijs - Valters Ozolnieks (v.d.)
30.jūlijs - Renārs Sladzevskis (v.d.)
31.jūlijs - Ruta Jeršova (v.d.)
31.jūlijs - Ruta Rozentāle (v.d.)

Sirsnīgi sveicam!
Vai esat atraduši savu mazo 

grupu?
	 Mūsu Mazā grupa ir sekmīgi 
uzsākusi darbību un esam jau tikušies 
trīs svētdienas pēcpusdienas. Kopīgi 
lasot Bībeli, diskutējot un lūdzot mēs 
esam uzsākuši aizraujošu ceļojumu, lai 
atklātu Dieva unikālo un visaptverošo 
plānu, kas ietver ikvienu Dieva radību 
un visus laikus. Un pats interesantākais, 
mūsuprāt, ir tas, ka šajā studiju procesā 
Dievs var atklāt katra studiju grupas 
dalībnieka īpašo vietu Viņa plānā.
	 Pirmajā t ikšanās reizē kopā 
sanācām 8, kas apmeklē mūsu draudzes 
dievkalpojumus. Otrajā tikšanās reizē 
mums pievienojās viens pāris, kas nav 
mūsu draudzē un mēs uzsākām studijas. 
Tas bija aizraujoši – vērot, kā Svētais 
Gars atklāj, ka Dievam ir Plāns 
ikkatram no mums un, ka Viņš vēlas, lai 
mēs to izprastu.
	 Bez Bībeles studijām, mēs arī 
sākam iepazīt viens otru. Mēs stāstam 
par to, kā mums iet un to, kur ir 
vajadzīgs atbalsts un kopīga lūgšana. 
Tas ir īpašs laiks, jo esot kopā, mēs katrs 
varam dot, saņemt un piedzīvot to, ka 
Dievs ir mīlošs un to, ka mēs esam viens 
otram vajadzīgi.
	 Gribam iedrošināt ikvienu no 
mūsu draudzes pievienoties kādai no 
Mazajām grupām, kas vēl tikai sāks 
savu darbību – tas ir īpašs laiks katram 
priekš sevis individuāli, lai piedzīvotu 
Dievu, mācītos iepazīt Viņu, kā arī īpašs

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

Mūs ģimene sākās pirms 11 gadiem, 

vienlaicīgi sakrītot ar laiku, kad attiecības 
bija ieguvušas jaunu kvalitāti – atklājām 
Dieva spēku un milzīgo mīlestību uz 
mums. Šis laika posms bija īpašs – 
kristības, kāzas un pēc laiciņa pirmais 
bērniņš. 

No Kurzemes pilsētiņas Piltenes 
pārvācāmies uz Rīgu, vēlāk uz Brankām. 
Esam Dievam ļoti pateicīgi par to, kā viss 
tika sakārtots. Mums ir trīs veseli bērni, 
blakus brīnišķīgi cilvēki un draugi, 
draudze, kurā varam dot tālāk mums 
iedoto. Mūsu dzīvēs nepārprotama 
Dieva darbošanās ir acīm redzama. Viņš 
mūs izveda no vietas, kurā nekad vairs 
negribētos atgriezties un, visbeidzot, 
tāpat kā Vecās Derības cilvēkiem 
parādījās uguns staba veidā, mums deva 
ļoti skaidru norādi par draudzi, kurā būt 
un kalpot. 

Arī citiem gribam stāstīt, cik lielu 
atvieglojumu spēj sniegt doma, ka neesi 
viens un tavu dzīvi Kāds vada, ka ne no 
mūsu skriešanas, bet viss no Dieva 
žēlastības, arī sev to ikdienas atgādinot.

„Es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev 
jāstaigā, Es pār tevi turēšu nomodā Savu aci.” 
Psalmi 32:8

Tas ir viens no iedrošinājumiem, kas 
uztur dzīvu mūsu ikdienu, laulību, 
attiecības ar bērniem un līdzcilvēkiem. 
Bez šīs drošības sajūtas ikdiena un mums 
katram dotie uzdevumi būtu grūtāk 
izpildāmi. Ir labi! Būs labi!  Rautmaņu 
ģimene – Viktors, Zane, Markuss, 
Henriete un Madlēna.
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laiks, lai veidotu attiecības, sajustu un 
sniegtu atbalstu viens otram.
Aldis un Lāsma
Svarīgi pasākumi vasarā: 
7.jūlijs Vīru sadraudzības pasākums 
"Mazvērsīšos”.
15.jūlijs draudzes gadadienas svinību 
dievkalpojums un sadraudzības 
pinkniks draudzes pagalmā.
31.jūlijs-2.augusts Vasaras Bībeles 
skola "Foršais piedzīvojums" Tērvetē.
3.-4.augusts s ieviešu nometne 
Rāmavas muižā. 
6.-10.augusts Vasaras Bībeles skola 
"Foršais piedzīvojums" Ozolniekos.
17.-18.augusts draudzes ģimeņu 
nometne pie Cieceres ezera.
Alfa kurss mūsu draudzē      

jau septembrī!
	 	 Aicinām Jūs pieteikties uz 
10 nedēļas ilgu Alfa kursu, kurā 
vienkāršā un nepiespiestā veidā tiksiet 
iepazīstināti ar kristietības pamatiem 
un gūsiet atbildes uz jautājumiem par 
kristietību un dzīves jēgu.
	 Uz Alfa kursu aicinām ikvienu, 
kas vēlas uzzināt par kristīgo ticību, 
kas nesen pievienojušies vai sākuši 
apmeklēt draudzi, kas meklē dzīves 
jēgu, kas vēlas pieaugt savā ticībā un 
aicinājumā un, kas vēlas atjaunot 
pamatzināšanas kristīgajā ticībā.
Reģistrācija līdz 10.septembrim pie 
Jāņa un Maritas Veldres.


