
Vēstnesis
Macītāja sleja     

	 Pēdējo nedeļu laikā svētdienu rītos 
esam studējuši Jozua grāmatu. Esam 
uzzinājuši, kā Jozua saņēma apsolījumu,  
ticēja tam un paklausīja Dieva pavēlēm. 
Dievs arī šodien darbojas šādā veidā. Viņš 
mums ir apsolījis palīdzēt dzīvot pilnīgu, 
uzvaras pilnu kristīgu dzīvi. Minēšu tikai 
dažus piemērus Dieva apsolījumiem mūsu 
dzīvē. Ticiet tiem, uzticieties un paklausiet 
Dievam! 
	 1.Pētera 1:4 Ar to Viņš mums ir 
dāvinājis ļoti lielus un dārgus apsolījumus, 
lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķas 
dabas, jums, kas esat izbēguši no tā posta, 
kas kārību dēļ ir pasaulē. 
	 Romiešiem 10:9 Jo, ja tu ar savu muti 
apliecināsi Jēzu par Kungu un savā sirdī 
ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodinājis no 
miroņiem, tu tiksi izglābts. 
	 Romiešiem 6:23 Tātad grēka alga ir 
nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība 
Kristū Jēzū, mūsu Kungā. 
	 Jāņa 14:27 Mieru Es jums atstāju, 
Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule 
dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis lai 
neiztrūkstas un neizbīstas. 
	 Mateja 11:28-29 Nāciet šurp pie Manis 
visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs 
gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi Manu 
jūgu, mācaities no Manis, jo Es esmu 
lēnprātīgs un no sirds pazemīgs; tad jūs 
atradīsit atvieglojumu savām dvēselēm. 
	 Sal Pam 3:25-26 Un tevi nepārņems 
nedz pēkšņas šausmas, nedz arī izbailes no 
vētraina bezdievju uzbrukuma, ja tas nāktu. 
Jo Tas Kungs ir tavs patvērums, Viņš 
pasargās tavas kājas, ka tu nenokļūsti gūstā. 
	 Jesejas 40:29-31 Viņš nogurušajiem 
dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem. 
Jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri 
sabrūk, bet, kas paļaujas uz To Kungu, tie 
dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas 
spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un 
nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. 
	 Filipiešiem 4:19 Mans Dievs apmierinās 
katru jūsu vajadzību pēc Savas godības 
pilnās bagātības Kristū Jēzū. 
	 Romiešiem 8:28 - 30 Un mēs zinām, ka 
tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par 
labu, tāpēc ka tie pēc Viņa mūžīgā nodoma 
ir aicināti. 
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Sveicam skolotāju dienā!  
Ozolnieku baptistu draudze sveic ikvienu skolotāju,  

kas savā ikdienā kalpo, mācot bērnus. Vissirsnīgākie 
Jo, kurus Viņš sākumā nozīmējis, tos Viņš 
nolēmis darīt līdzīgus Sava Dēla tēlam, lai 
Viņš būtu pirmdzimtais daudzu brāļu 
starpā. Bet, kurus Viņš iepriekš nolēmis 
atpestīt, tos Viņš arī aicinājis; un, kurus Viņš 
aicinājis, tos Viņš arī taisnojis; bet, kurus 
Viņš taisnojis, tos Viņš arī pagodinājis. 
	 Romiešiem 8:37-39 Nē, visās šinīs lietās 
mēs pārpārim paliekam uzvarētāji Tā spēkā, 
kas mūs mīlējis. Tāpēc es esmu pārliecināts, 
ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, 
ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne 
augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta 
lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, 
kas atklājusies Kristū Jēzū, mūsu Kungā! 
	 1.Jāņa 5:4 Jo viss, kas ir dzimis no 
Dieva, uzvar pasauli, un šī ir tā uzvara, kas 
uzvarējusi pasauli - mūsu ticība. 
	 1.Korintiešiem 15:57 Bet paldies Dievam, 
kas mums devis uzvaru caur mūsu Kungu 
Jēzu Kristu. 
Marka 1:17 Un Jēzus tiem sacīja: "Nāciet 
Man pakaļ, Es jūs darīšu par cilvēku 
zvejniekiem." 
Apustuļu darbi 1:8 Bet jūs dabūsit spēku, kad


	  
sveicieni un pateicība visu vecāku un bērnu vārdā 
draudzes īpašajiem svētdienas skolas skolotājiem! 
Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit 
Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā 
Jūdejā un Samarijā un līdz pašam 
pasaules galam." 
Jāņa 14:26 Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko 
Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu 
mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums 
esmu sacījis. 
	 Psalmi 32:8 "Es tevi mācīšu un rādīšu 
ceļu, pa kuru tev jāstaigā, Es pār tevi 
turēšu nomodā Savu aci. 
	 Mateja 16:27 Jo Cilvēka Dēls nāks 
Sava Tēva godībā ar Saviem eņģeļiem, un 
tad Viņš ikkatram atmaksās pēc viņa 
darbiem. 
	 Romiešiem 4:20-21 Dieva apsolījumu 
viņš neuzņēma ar šaubām un neuzticību, 
bet, Dievam godu dodams, kļuva stiprs 
ticībā, pilnīgi pārliecināts, ka Dievs to, ko 
Viņš apsolījis, spēj arī darīt. 
Bībele ir pārpilna ar apsolījumiem, kas 
domāti kristiešiem. Mums ir jāpaņem šis 
mantojums, kas ir mūsu Jēzū Kristū. 
Lasiet šomēnes Dieva vārdu un atrodiet 
apsolījumus, kas domāti tieši Jums. 

Jūsu mācītājs Andris Briggs 
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ka Dievs caur līdzcilvēkiem spēj mūs 
uzrunāt personīgi un pārmainīt mūs. 

Jā, tas prasa izkāpt no komforta zonas, 
bet mēs esam vajadzīgi viens otram. 

Lāsma ir aktīvi iesaistījusies palīdzības 
organizācijas GAIN darbībā. Un ir liels 
prieks par to, ka mūsu draudzē ir tik 
atsaucīgi draudzes locekļi, kas iesaistījušies 
kalpošanā, lai aizsniegtu mūsu līdzcilvēkus 
gan ar Labo Vēsti, gan materiālo atbalstu. 

Sveicam Pļaujas svētkos!  
Pateicība Dievam par kārtējo  Dieva 

svētību pārpilno ražas laiku! 

Gaviļnieki oktobrī 
1.oktobris - Lāsma Cimermane (v.d.) 
5.oktobris - Adrians Veldre (dz.d.) 
8.oktobris - Anete Bumbiere (v.d.) 
12.oktobris - Aivars Bajārs (jr.) (dz.d.) 

Sirsnīgi sveicam! 
Finanšu pārskats (maijs-augusts): 

Maijs -    Ienākumi: 419.83 Ls / 20EUR                      
               Izdevumi: 1603.14 Ls 
Jūnijs -    Ienākumi: 344.19 Ls                                 
               Izdevumi : 44.93 Ls 
Jūlijs -     Ienākumi:  517.22 Ls/ 20 EUR                    
               Izdevumi:  387.87 Ls 
Augusts - Ienākumi: 482.21 Ls                                
                Izdevumi: 666.61 Ls 
Ipasš ziedojums gaismas stendam:  1145 Ls 

Kafejnīca 
Sākot ar oktobri, aicinām ikvienu 

nesteigties uzreiz pēc dievkalpojuma prom, 
bet uzkavēties nedaudz ilgāk sadraudzībā ar 
citiem brāļiem un māsām, baudot kafiju vai 
tēju ar našķīšiem mūsu draudzes "mazajā 
kafejnīciņā" līdz 15.30. Brīvprātīgie, kas 
būtu gatavi kalpot savlaicīgi uzvārot kafiju 
un tēju, kā arī izliekot cepumus, laipni 
aicināti pieteikties pie Lindas Briggs. 

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 
	 Labdien! Mēs esam Cimermaņu 
ģimene – māmiņa Lāsma, tētis Aldis un trīs 
puikas – Ralfs, Marks un Krišs.  

Kopš 2002.gada dzīvojam Brankās. Mēs 
n ā k a m n o Ku r z e m e s p u s e s . A b i 
iepazināmies, studējot Jelgavas LLU un 
kopīgi darbojoties Latvijas Kristīgajā 
Studentu Brālībā. Dievs mūs ir vadījis un 
veidojis visus šos gadus, dodot to, kas mums 
ir vajadz īgs. Aizvien no jauna mēs 
pārliecināmies, ka lielākā vērtība ir attiecības 
– dzīvei ir vajadzīgs nedaudz laika un milzīgi 
daudz attiecību veidošanas. 

Kas ir aizraujošākais mūsu ģimenē? Mēs 
esam tik dažādi raksturos. Lāsmai patīk 
sabiedrība un pasākumu rīkošana. Ralfam ir 
ļoti dziļa un līdzjūtīga dvēsele. Marks mums 
ir sportists un cīnītājs. Krišs ir stātstnieks un 
ļoti mīļš. Aldim patīk vienatne, klusums un 
labas grāmatas. 

Mēs abi strādājām pašu veidotā 
uzņēmumā „UPPE”, kas nodarbojas ar 
dažādu stikloto konstrukciju projektēšanu un 
montāžu gan Latvijā, gan Norvēģijā, gan 
Krievijā, gan Vācijā. Ir labi būt diendienā 
kopā gan darbā, gan mājās. Tas viennozīmīgi 
satuvina, jo kopīgs darbs dod saskarsmes 
punktus. Protams, nav viegli veidot 
uzņēmumu un tai pat laikā veltīt laiku viens 
otram un bērniem. Bet mēs mācāmies, jo 
apzināmies, ka vērtīgākais, ko varam dot 
saviem bērniem ir Laiks. 

Esam priecīgi, ka Dievs ir izveidojis 
mūsu mazo mājas grupu. No sirds vēlamies 
aicināt ikvienu – meklēt un pievienoties 
kādai no tādām grupām. Un ne pavisam nav 
svarīgi, ko kopīgi studēsiet, svarīgākais ir tas, 

	  
Ozolnieku baptistu draudze  

Skolas iela 21,  
Ozolnieki, LV 3018 

www.ozolniekudraudze.org 
ozolniekudraudze@gmail.com 

Tālrunis 
Mācītājs: 29357653.


27.oktobrī visi makšķerēsanas entuziasti 
aicināti piedalīties draudzes ikgadējās 
makšķerēšanas sacensībās "Rudens cope 
2012", kas šogad notiks Cieceres ezerā. 
Sīkāka informācija pie Renāra Sladzevska 
vai Andra Briggs. Sacensību uzvarētājam 
balva garantēta! Dalības maksa Ls 5. 

Mazā grupa 
Katru otro ceturtdienu plkst. 18.30 
Ozolnieku baptistu draudzē notiek 
Kristīgo uzņēmēju un vadītāju mazās 
grupas tikšanās. Sīkāka informācija pie 
Jāņa Veldres. 

Ieklausies! 





Turpmāk draudzes mājas lapas sadaļā 
Audio iespējams noklausīties svētrunu 
audio ierakstus. 


