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sacīja:"Kādēļ jūs domājat ļaunu 
savās sirdīs?” Mat.9:4. Viņš mums 
dara zināmu to, kas izriet no 
neatjaunotas sirds. 
“No sirds iziet ļauni nodomi, 
slepkavība, laulības pārkāpšana, 
izvirtība, zagšana, apmelošana, 
zaimi” Mat.15:19 . Bez Dieva 
žēlastības mēs visi maldītos šajā 
pasaulē, nesot sevī tumšas sirdis, no 
kā rosītos ļaunas domas un darbi. 
 Dievs ir žēlsirdīgs un labs pret 
mums. Viņš atjauno mūsu sirdis. 
 Ticība Kristum mums dāvā jaunu, 
tīru sirdi. Mūsos mājo Svētais Gars, 
pievēršot mūsu sirdis Dievam. “Tas 
notika nevis taisnības darbu dēļ, ko 
mēs darījām, bet Dievs savā 
a p ž ē l o ša nā mū s i z g lāb a a r 
a t d z i m ša n a s m a z gā ša n u u n 
atjaunošanos Svētajā Garā”. Tit.3:5. 
 Tagad mūsos mājo Kristus prāts, 
kas ved uz šķīstību, godīgumu un 
taisnīgumu. 
 Mums tagad ir iespēja izvēlēties 
kontrolēt savas domas, un tas ir 
brīnišķīgi. Kontrole pār domām ļaus 
kontrolēt arī mūsu rīcību. 

Mācītāja sleja 

Esiet sveicināta, mīļā draudze! 
 Kā gan Tu kaut ko tādu varēji 
izdarīt? Ko Tu vispār domāji? Tie ir 
jautājumi, kurus dažkārt uzdod, pēc 
tam kad kristietis ir kritis grēkā. 
Tiesa – tas, ko mēs domājam, tiešā 
veidā ietekmē to, ko mēs sakām un 
darām. Rakstos mēs rodam izpratni 
un gudrību par šīm lietām. Ja mēs 
iegaumējam un ievērojam to, ko 
Dievs mums saka, mēs spējam 
dzīvot šķīstu,  
patiesu un labu dzīvi. 
 Pēc dabas cilvēks  
spēj attīstīt domu  
pasauli, kas ir pretrunā  
Dievam un Viņa  
likumiem, “jo miesas  
prāts ir naidā ar  
Dievu, tas  
nepakļaujas Dieva  
bauslībai, nedz arī to  
spēj.” Rom.8:7  
Cilvēks izstumj Dievu 
ārpus savām domām,  
ieslīgstot tumsā un  
grēkojot, kas galu gala  
iznīcina viņu “Un, tā kā tie nav 
uzskatījuši par pareizu paturēt 
prātā Dievu, Dievs viņus nodevis 
ačgārnai saprašanai, ka tie dara to, 
kas neklājas,” Rom.1:28. Viņu prāts 
ir nešķīsts, aptraipīts, netīrs. 
“Šķīstajiem viss ir šķīsts, bet 
aptraipītajiem un neticīgajiem nav 
nekā šķīsta, aptraipīts ir gan viņu 
prāts, gan sirdsapziņa”. Tit.1:15. 
Viņš liek lietā iztēli, lai radītu 
ļaunumu. Protams, ka Dievs redz 
mūsu domas, Viņs zina to visu. 
“Jēzus, viņu domas noprazdams,

 Tiem, kas ir atšķirti Dievam, 
vairs neklājas domāt ļaunas 
domas. 
“Netopiet šim laikam līdzīgi, bet 
pārvērtieties, atjaunodamies savā 
prātā, lai jūs varētu izprast, kas ir 
Dieva griba – to, kas ir labs, 
tīkams un pilnīgs.”. Rom.12:2. 
Izklaide, kas nemitīgi mūsu acu 
priekšā piedāvā vardarb ību, 
laul ības pārkāpšanu, iekāri , 
krāpšanu, zagšanu, lamāšanos,             
         pesteļošanu, ļaujot tam  
  iezagties mūsu domās, ir 
  pretstatā tam, kas mēs 
  esam un tam darbam, ko
  Svētais Gars turpina  
  mū s u d z īv ē s . A i t a s         
  neiederās cūku kūtī. Lai 
  mūsu apņemšanās ir: “Es 
  neņemšos acu priekšā 
  nekādu nelietību!” Ps. 
  101:3. 
   Mums nevajadzētu 
  mūsu domas koncentrēt 
  tikai uz sevi, vai uz to, ko 
  kāds mums nodarījis, vai 
uz lietām, ko kāds mums nodarījis, 
vai uz lietām, kuru mums nav. 
Mums nevajadzētu izšķiest savu 
laiku, uztraucoties par to, kas 
varētu neizdoties un notikt ne tā kā 
vajag nākotnē, ļaujot bailēm 
iezagties mūsu sirdīs. 
 Lūk dažas lietas, par kurām 
Dievs liek mums domāt: 
”Vēl, brāļi, domājiet par visu, kas 
patiess, godājams, taisns un šķīsts, 
kas ir pievilcīgs un apbrīnojams – 
kas saistīts ar tikumu un ir 
slavējams!” Filip.4:8. 

(Turpinājums nākamajā lapā)
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Bija skumiji apzināties, ja neko 
nemainīšu, mana dzīve var kādu 
dienu beigties. Kādu rītu pamodos 
un teicu mammai - šodien es 
mēģināšu iestāties mūzikas skolā. 
Iepriekš man par to nebija nēkādas 
domas. Tas bija Dieva plānā viens 
no punktiem. Mūzikas skolā satiku 
Tomasu. Pēc kādām dažām nedēļām 
mācītājs Andris uzaicināja mani uz 
draudzi spēlēt kopā ar Tomasu. 

Es pieņēmu Jēzu, manā sirdī 
vairs nav tukšuma. Un ir prieks, kad 
varu sniegt šo liecību Jums. 

Mūsu ticība Dievam patiešām ir 
d ā v a n a . B r ā ļ i u n m ā s a s ! 
Nekaunieties, ka esat kristieši, bet 
gan ejiet ielās un sludiet Labo Vēsti. 

 Dairis Danšins 
(Mācītāja slejas turpinājums) 

“Lai šīs bauslības grāmatas vārdi 
vienmēr tev ir uz lūpām, runā to 
dienu un nakti un pielūko, ka tu dari 
visu, kas tur rakstīts, jo tad tavas 
gaitas būs sekmīgas un tev 
veiksies.” Joz.1:8. 
“Allaž domājiet par viņu, kas tik 
daudz naid īguma izcie t is no 
grēciniekiem, lai jūs nenovārgtu 
s a v ā s d v ē s e l ē s u n n e k ļ ū t u 
nespēcīgi.” Ebr.12:3. 
“Svētīts, kas ļaundaru padomā 
nestaigā,uz grēcinieku ceļa nestāj un 
paļātāju pulkā nesēž, kam par 
Kunga bauslību prieks, kas dudina 
viņa bauslību dienu un nakti! Tas 
aug kā koks, stādīts pie ūdeņu 
straumēm, – augļus tas laikā nes, 
lapas tam nenovīst, ko tas dara, viss 
izdodas” Ps.1:1-3. 
Mums jāatver savs prāts Dieva 
lietām, kas meklējamas Viņa Vārdā. 
Mums jāsarga savas sirdis no 
ļaunām domām. Dieva bērniem tas ir 
iespējams. Lūgsim, lai Dievs mums 
to palīdz izdarīt. Garīgas domas 
dāvā dzīvību un mieru. 

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! Mani sauc Dairis Danšins. 
Šajā rakstā vēlos tev pastāstīt, kā es 
nonācu pie Dieva. 

Man, kā kristietim atskatoties uz 
to, kas manā dzīvē ir noticis, ir 
jāpasakās par dāvanu, ko Dievs man 
ir devis. 

Līdz trešās klases pussgadam 
mācijos Jelgavā. Dievs kārtoja 
ap s tāk ļus un mē s a r ģ imen i 
pārvācāmies dzīvot ārpus Jelgavas. 
Uzsāku mācības Aizupes pamatskolā, 
kur satiku mūsu mācītāju Andri. 
Tagad atskatoties uz manu pagātni 
sapratu, ka Dievs ir ļoti cītīgi strādājis 
ar manu sirdi. Dievs caur Andri 
runāja uz mani, ar Dieva vārdu, 
veselus piecus gadus. 

Kādu dienu, kad man bija 13 
gadi, biju sasējies ar nepareizajiem 
cilvēkiem, biju nepareizā vietā, 
nepareizajā laikā. Mani velns bija 
pavisam pārņēmis. Tanī dienā es 
uzpīpēju ''zālīti''. Nākamajā dienā 
nevienam cilvēkam negribēju acīs 
rādīties, jo bija tik liela nožēla par 
izdarīto. Bija jāstaigā pa policijas 
gaiteņiem. Un tad es pilnīgi mainīju 
savu dzīvi un domas. Un tie divi gadi, 
līdz es nonācu pie Dieva, bija smagi. 
Šo gadu laikā es divas reizes atslēdzos 
- noģību. Ārsti neko nevarēja pateikt 
kāpēc? Man bija jāmaina sava dzīve. 
Ja nē, es būtu kādu dienu noģībis un 
būtu tur arī palicis. 
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Mēs ar Lindu ļoti gaidām brīdi, kad 
oktobrī būsim kopā ar Jums. Un 
lūdzam, lai mūsu kopīgais laiks 
nestu augļus.  

Kristus mīlestībā, 
mācītājs Andris Briggs 

  
Gaviļnieki oktobrī 

8.oktobris - Anete Bumbiere (v.d.) 
12.oktobris - Aivars Bajārs (dz.d.) 
19.oktobris - Elīna Bumbiere (v.d.) 
19.oktobris - Elīna Jansone (v.d.) 
23.oktobris - Dzintra Strauta (dz.d.) 
23.oktobris - Dainis Embrekšs (v.d.) 
24.oktobris - Lukas Briggs (dz.d.) 
26.oktobris - Amanda Zeltiņa (v.d.) 
27.oktobris - Elita Burkāne (dz.d.) 
29.oktobris - Elvis Jansons (v.d.) 

Sirsnīgi sveicam! 
Sveicieni 

 Priecājamies kopā ar Mārtiņu un 
Ievu, kā arī Alenu un Baibu, kas 
nolēmuši doties laulībā! Lūdzam 
Dieva svētību viņiem, gatavojoties 
skaistajam notikumam, bet jo īpaši 
tālākajam kopīgajam dzīves ceļam.  


