
Mācītāja sleja 

Pāvila 1.vēstule Tesaloniķiešiem 4:13-18. 

13. Mēs gribam, brāļi, lai jūs būtu skaidrībā par tiem, kas aizmiguši, un 
lai jūs nenodotos skumjām kā tie, kam nav cerības. 

14. Jo tāpat, kā mēs ticam, ka Jēzus ir nomiris un augšāmcēlies, Dievs 
arī aizmigušos caur Jēzu vedīs godībā kopā ar Viņu. 

15. To mēs jums sakām, balstoties uz mūsu Kunga vārdu: mēs, kas līdz 
mūsu Kunga atnākšanai paliksim dzīvi, ne ar ko nebūsim priekšā tiem, 

kas aizmiguši. 

16. Pats Kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs, atskanot erceņģeļa balsij un Dieva 
bazūnei: tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši. 

17. Pēc tam mēs, dzīvie, kas vēl pāri palikuši, kopā ar viņiem tiksim aizrauti gaisā padebešos, 
pretim Tam Kungam. Tā mēs būsim kopā ar To Kungu vienumēr. 

18. Iepriecinait cits citu ar šiem vārdiem! 

 Laiks, kad Kristus aicinās mājās savu draudzi tuvojās un tāpēc ir svarīgi saprast,  kā 
mums sevi sagatavot un ko sagaidīt. Lai būtu gatavi šai dienai, mums jāpieder Viņam. Mums 
ir jābūt attiecībās ar mūsu Glābēju un Kungu. Šīs attiecībās sākas tad, kad mēs ticam, ka 
Jēzus nomira un augšāmcēlās. Bībele mums māca, ka “Kristus nomira par mūsu grēkiem”. 
Pāvila vēstulē Kolosiešiem 1.nodaļā no 12.–14. Pantam teikts: “un jūs ar prieku pateiksities 
Tēvam, kas jūs darījis cienīgus dabūt savu tiesu pie svētajo mantojuma gaismā.  Viņš mūs ir 
izrāvis no tumsības varas un pārcēlis Sava mīļā Dēla valstībā,  kurā mums dota pestīšana, 
grēku piedošana.” 

 Kad Kristus atgriezīsies, Viņš ņems sev līdzi tos, kas pieder Viņa valstībai, tos, kas ir 
atpirkti ar Viņa asinīm, tos, kuru grēki ir piedoti. Esiet gatavi! Novērsieties no saviem 
grēkiem, vērsieties pie Dieva pēc piedošanas un ticiet, ka Jēzus nomira par Jūsu grēkiem un 
ka no jauna augšāmcēlās. 

 Būs diena, kad Jēzus nāks padebešos un sauks mūs pie sevis. Tie, kas jau aizgājuši 
ticot Jēzum, tiks augšāmcelti, saukti ārā no kampa, lai satiktos ar Jēzu. Šo mirkli mēs gaidām 
ar prieku. Nāve nav beigas. Bībeles rakstu vieta izmanto vārdu “miegs”. Miegs nav mūžīgs, 
tas ilgst tikai līdz mirklim, kad aust jauna, spoža diena. 

1.Pāvila vēstulē Korintiešiem 15.nodaļas 51.-52.pantā teikts: “Redzi, es jums saku 
noslēpumu: ne visi mēs mirsim, bet visi tiksim pārvērsti, piepeši, acumirklī, pēdējai bazūnei 
atskanot. Jo atskanēs bazūne, un mirušie tiks uzmodināti neiznīcībā, un mēs tapsim 
pārvērsti.” 

 Tie, kas Kristū miruši, tiks augšāmcelti un tie, kas vēl dzīvi, tiks pārvērsti. Viņi tiks 
aicināti satikties ar Kristu un saņems jaunu, nemirstīgu ķermeni. Tā kā mēs esam Dieva bērni 
un mūsos ir šī cerība, mēs gatavojamies Viņa atnākšanai, dzīvojot dzīvi, kas ir patīkama 
Dievam. 

1.Jāņa vēstulē 3.nodaļas 2.pantā teikts: “Mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni, un vēl nav 
atklājies, kas mēs būsim. Mēs zinām, ka, kad tas atklāsies, mēs būsim Viņam līdzīgi, jo mēs 
redzēsim Viņu, kāds Viņš ir. Katrs, kam ir šī cerība uz Viņu, šķīsta sevi pašu, kā Viņš ir šķīsts.” 

 Gatavojieties tikties ar savu Pestītāju, dzīvojot šķīstu dzīvi! Nepieķerieties grēkam, 
kas nesīs Jums kaunu. Esiet gatavi!       
              Jūsu mācītājs Andris Briggs 

VĒSTNESIS 
2014.gada jūlijs

Rakstura kalve 

 Mūsu foršā d raudze i r 
iesaistījusies īpašā nometnes rīkošanā 
Lielplatones un Branku jauniešiem, 
kas notiks no 08.-12.07 ļoti skaistā 
v i e tā Uža v a s n o m e tņu c e n t rā 
„Ganības”. Nometnes tēma ir par 
Raksturu, lai caur uzdevumiem, 
radošām darbnīcām, sporta spēlēm, 
pārgājienu, uzrunām, pārrunām liktu 
jauniešiem izdzīvot un piedzīvot to, 
kāds ir mūs Dievs, kurš tik ļoti mūs 
katru mīl. Skatoties apkārt, redzu, ka 
jaunieši grib likt ĪSTĀ lietā savu 
enerģiju. Protams, ārēji viņi ir tik 
pašpietiekami ar saviem mūzikas ausu 
a i z bāžņ i e m , p l a n še t d at o r i e m , 
internetu, TV, tusiņiem. Ticu, ka 
mūsdienās dziļi sirdīs jaunieši grib 
piedzīvot īstas lietas, grib būt daļa no 
veselīgas grupas, kas spēj mainīt 
pasauli. Un šeit es redzu, cik daudz 
mēs kā draudze, patiesībā, varam 
darīt, ja ņemam nopietni Dieva 
aicinājumu, lai mēs nedzīvojam sev 
pašiem (2.Kor.5-15).   
 M a n i i e d v e s m o m ū s u 
draudzes aktīvie draudzes locekļi, kas 
ņem nopietni šo Dieva aicinājumu. 
Protams, ar vienu nometni būs par 
maz, lai kardināli ko mainītu, bet tas 
var būt labs sākums, lai sāktu veidot 
at t iec ības ar jaun ieš iem, kas , 
iespējams, varbūt nekad neaizies savā 
dzīvē uz baznīcu. Mums, kā draudzei 
šī ir reāla iespēja būt par daļu no 
Dieva plāna īstenošanās jauniešu 
dzīvēs.  E s t i c u , k a t a s b ū s 
piedzīvojums gan jauniešiem, gan 
mūsu draudzes locekļiem, gan citiem 
b r ī v p r ā t ī g a j i e m , k a s a k t ī v i 
i e s a i s t ī j u š i e s ša jā r i s k a n t a jā 
p iedz īvojumā ! Z inu, ka mums 
daudziem trīc sirsniņas, kad domājam 
par tām daudzajām prakstiskajām 
lietām, lai nometne notiktu. Un tā tam 
jābūt! Tas māca paļaušanos uz Dievu, 
kad caur darīšanu, mēs tiekam izrauti 
no savas ikdienas mazās pasaulītes un 
mācamies dot katrs to, ko Dievs 
mums ir devis (dāvanas, talantus, 
laiku, finanses, attiecību veidošanu). 

(turpinājums nākamajā lapā)  



Gaviļnieki jūlijā 

4.jūlijs - Ulvis Jansons (v.d.)                           
6.jūlijs - Krišs Cimermanis (dz.d.)         
8.jūlijs - Antra Embrekša (v.d.)        
17.jūlijs - Madlēna Rautmane (dz.d.)                         
23.jūlijs - Madlēna Rautmane (v.d.)                
24.jūlija - Krista Šneidere (v.d.)                            
26.jūlijs - Annija Embrekša (v.d.)             
30.jūlijs - Valters Melderis (v.d.)              
30.jūlijs - Renārs Sladzevskis (v.d.)          
31.jūlijs - Ruta Jeršova (v.d.)                         

Sirsnīgi sveicam! 

    
Ozolnieku baptistu draudze  

Skolas iela 21,  
Ozolnieki, LV 3018 

www.ozolniekudraudze.lv 
ozolniekudraudze@gmail.com

Ziedojumiem: Ozolnieku baptistu draudze - reģistrācijas Nr.99500003601 - konts: LV81HABA0551008428829 - Swedbank 

Dievkalpojuma laikā neaizmirstiet izslēgt mobilā 
telefona skaņu!

Savas aizlūgšanas un pateicības varat nosūtīt uz e-pasta adresi: 
ozolniekudraudze@gmail .com un draudze nākamajā 

dievkalpojumā aizlūgs par to.  

Mārtiņa sleja 

 “Svētīgi izsalkušie un 
izslāpušie pēc taisnības, 

jo tie tiks paēdināti”       
Mateja ev. 5:6 

Katram c i lvēkam šajā 
pasaulē slāpst. Ne visi mēs slāpstam pēc 
viena un tā paša ūdens, taču mums visiem 
ir slāpes. Dievs radīja cilvēku, lai tas slāptu 
pēc Viņa un Viņa taisnības, taču kopš 
cilvēks krita grēkā, viņš slāpst tikai pēc sava 
labuma. Ījaba grāmatā 15:16 mums ir teikts, 
ka cilvēks dara ļaunumu tā, it kā viņš ūdeni 
dzertu. 

Apetīte pati par sevi nav slikta, ja vien tā ir 
pēc pareizajām lietām. Nav slikti būt 
izsalkušam, ja mēs esam izsalkuši pēc tā, 
kas ir labs. Lucifers bija izsalcis pēc varas, 
Nebukadnēcars bija izsalcis pēc slavas, 
bagātais vīrs, Lūkas 12.nodaļā, bija izsalcis 
pēc mantas, un arī šodien cilvēki dzenās 
pēc naudas, slavas un baudas 

Jēzus saka, “Svētīgi izsalkušie un izslāpušie 
pēc taisnības”. Trīs īpašības, kas raksturo 
izsalkušu cilvēku ir mērķtiecība, apņēmība 
un pazemība. 

Cilvēks, kurš ir izsalcis ir kāds, kuram galvā 
ir tikai viena doma. Viņa visaugstākā 
prioritāte ir atrast ēdienu. Nekas cits nespēj 
sacensties ar viņa uzmanību, tas dominē 
viņa dzīvi. Viss pārējais ieņem pēdējo vietu 
viņa dzīvē. Tāpat ir garīgi. Cilvēks, kurš ir 
izsalcis un izslāpis pēc taisn ības ir 
mērķtiecīgs attiecībā pret garīgām lietām. 
Viņa augstākā prioritāte ir Dievs un Viņa 
valstība. 

Ne tikai mērķtiecīgs, bet cilvēks, kurš 
patiesi ir izbadējies un izslāpis ir nodevies 
cilvēks. Izsalcis cilvēks ir aktīvs cilvēks. 
Izbadējies cilvēks nesēž mājās un negaida, 
kad kāds uzradīsies pie viņa durvīm un 
atnesīs viņam pusdienas. Viņš ir gatavs 
doties cik vien tālu tas būs nepieciešams, 
lai iegūtu pārtiku. Viņš ir gatavs maksāt 
jebkādu cenu. Tāpat, cilvēks, kurš ir izsalcis 
un izslāpis pēc Dieva ir cilvēks kurš pēc tā 
aktīvi dzenās. Ja kāds patiesi ir izbadējies, 
tā būs viņa prioritāte, un viņš būs gatavs 
darīt jeb ko, lai tikai iegūtu barību savai 
dvēselei. 

Izsalkuši cilvēki ir arī pazemīgi cilvēki. 
Izsalcis cilvēks ir gatavs uzņemt ēdienu pie 
jeb kādiem nosacījumiem. Viņam nav 
svarīgi vai tas ir pārcepts, izcepts vai 

Skolas somas akcija 

 Š.g. 19.jūlijā mūsu draudze kopā 
ar biedrību "Tuvu" Ozolnieku baptistu 
draudzē rīkos "Skolas somas akciju", 
kuras laikā bērni no maztur īgām 
ģimenēm tiks ne tikai pie jaunām skolas 
somām un piederumiem, bet arī tiks 
iepazīstināti ar Evaņģēliju. Aicinām 
atsaukties ikvienu, kas būtu gatavs kalpot 
šajā akcijā! Katram būs iespēja likt lietā 
savus talantus gan darbojoties ar 
bērniem ar spēlēm un rotaļām, gan 
lūdzot, dziedot, gan palīdzot sagatavot 
našķīšus, gan noformējot telpas, u.c. 
S ī kā k a i n f o r mā c i j a p i e Lā s m a s 
Cimermanes un Zanes Ratumanes. 

neizcepts, viņš par to nesūdzās. Tāpat ir ar 
cilvēku, kurš ir izsalcis pēc Dieva taisnības. 
Viņš ir gatavs uzņemt garīgu barību pie jeb 
kādiem nosacījumiem. Viņš ir gatavs sēdēt 
ērtos krēslos vai neērtos krēslos. Viņš ir 
gatavs atrasties siltā baznīcā vai aukstā 
baznīcā. Kāds, kurš ir patiesi izsalcis ir 
mērķtiecīgs, aktīvs un pazemīgs. 

Vai tu esi izsalcis un izslāpis pēc taisnības? 
Vai tu vēlies vairāk līdzināties Jēzum? 

“Kā briedis brēc pēc ūdens upēm, tā mana 
dvēsele brēc, ak, Dievs, pēc Tevis! Mana 
dvēsele slāpst pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva. 
Kad es nokļūšu tur, kur es varēšu parādīties 
Dieva vaiga priekšā?” - Psalms 42:2-3. 
   Mārtiņš Zeltiņš 

(Rakstura kalve - turpinājums) 

Daži piedzīvotie brīnumiņi no nometnes 
sagatavošanās procesa: 

- Jūnija vidū notika brīvprātīgo darbinieku 
tikšanās, lai plānotu atbildības. Sākumā 
liela daļa atvilkās saguruši no ikdienas, 
nospiesti un norūpējušies ar domu – ko 
tad es varu daudz izdarīt... Taču, kad 
tikšanās ieskrējās, Dievs deva tik daudz 
smieklu, ideju un piepild ī jumu, ka 
nogurums pazuda un sapulcējušos bija 
grūti novaldīt. 

- Dievs lika uzrunāt Branku jauniešus un 
cerams, ka nometnē piedalīsies arī 
Ozolnieku novadā dzīvojošie jaunieši. 

- Katrs, kas ir iesaistījies no mūsu draudzes, 
ir apņēmies būt atbildīgs par kādu no 
nometnes sfērām – mazās grupas, sports, 
rīta rosme, mazās grupas, tulkošana, utt. 

- Lielplatones pagasta vadība ir ļoti aktīvi 
darbojusies, lai uzrunātu jauniešus un 
vietējos atbalstītājus. Nometnei esot 
noziedot vesela cūka, piens, dārzeņi. 

- Mūsu draudze ir ziedojusi tieši šim 
notikumam jau ap 400 Euro. 

- Ir atsaukušies dažādi runātāji, brīvprātīgie 
un palīgi. 

Draudze, - Lūdzam, iesaistāmies, kas vēl 
domā vai vērts iesaistīties, ziedojam un 
kopā gaidām, ka Dievs izlies bagātīgi savu 
žēlastību visādos veidos! 

Nākamajā avīzītē gaidiet īpašo pielikumu 
ar liecībām, fotogrāfijām un piedzīvoto!!! 

Aldis Cimermanis 
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