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Mācītāja sleja
Mīļā draudze,
Nesen esmu atklājis vērtīgu
ikdienas lasījumu resursu
www.solidjoys.desiringgod.org. Šī
materiāla autors norāda uz 5
bīstamām lietām, ar kurām jābūt
uzmanīgiem. Vēlos dalīties šajā
informācijā ar Jums, mana draudze!
Sātana rīcībā ir daudz instrumentu,
ar ko mūs kārdināt. Šajā materiālā
minētās apņemšanās ir kā
aizsargājoša siena. Apdomāsim to
un izmantosim gudri!
Pieci digitālie draudi (autors Džons
Paipers (John Piper)
“…bet lai jūsu bruņas ir Kungs
Jēzus Kristus, un nelutiniet miesu,
lai nekristu kārībās” (Romiešiem
13:14) .
1) Nemitīgas ziņkārības “āķis”
Digitālās iekārtas piedāvā
neizsmeļamu ziņkārības
apmierināšanas iespēju. Pat
elementārās pamatoperāciju
sistēmas var aizņemt neskaitāmas
stundas taustiņu spiešanai un
e k s p e r i m e n t ē š a n a i . Ta d i r
nebeidzamās aplikācijas, kas nozog
Jūsu nedēļas, kamēr Jūs izpētāt to
piedāvājumu.
Tas viss ir ārkārtīgi maldinoši,
dāvājot ilūziju par varu un
efektivitāti, bet atstājot Jūs ar
tukšuma un nervozu sajūtu dienas
beigās.
Apņemšanās: Es strikti ierobežošu
savu eksperimentēšanas laiku
digitālajās ierīcēs, daudz labāk
veltot sevi patiesībai nevis
tehnoloģijām.

2)Virtuālās (ne) realitātes tukšā
pasaule
Cik gan skumji redzēt spožus,
radošus cilvēkus atdodam savas
dzīves stundas un dienas, lai radītu
pilsētas, fermas, armijas un
piedzīvojumus, kam nav nekādas
saiknes ar realitāti! Mums ir dota
tikai viena dzīve. Visas mūsu spējas
mums devis reāls Dievs, lai mēs tās
lietotu reālā pasaulē, kas aizvedīs
mūs vai nu uz reālām debesīm vai
reālu elli.
Apņemšanās: Es veltīšu savu
konstruktīvo, radošo enerģiju šīs
pasaules realitātei nevis “virtuālās
realitātes” ne-realitātei.

3) “Personīgas” attiecības ar mašīnu
(aparātu)
Atšķirībā no visiem citiem
izgudrotajiem “aparātiem”, dators ir
ticis vistuvāk līdzībai ar cilvēku. Tu
vari spēlēt spēles ar to. Tas sarunājas
ar Tevi. Tas vienmēr ir Tev līdzās.
Tie lielākie draudi šajā situācijā ir
tas, ka mēs jūtamies pārāk ērti, esot
kopā ar šo “vadāmo” elektronisko
“personu”, un pakāpeniski
attālināmies no neparedzamām,
izaicinošām, dažkārt sāpīgām
attiecībām ar dzīviem cilvēkiem.
Apņemšanās: Es neaizvietošu

personisko attiecību risku ar
b e z p e r s o n i s k u e l e k t ro n i s k u
attiecību drošību.
4) Norunātas tikšanās (randiņa)
risks
Seksuālas attiecības sākas no
kopīgi pavadīta intīmā laika,
padziļinātām sarunām, laikā, kad
mēs dalāmies dvēseles dziļumos ar
otru cilvēku, taču mūsdienās tas
var notikt pilnīgi atšķirti no visām
iepriekšminētajām lietām,
izmantojot digitālas iekārtas. Tev
varētu šķist, ka tas nav nekas
nozīmīgs, līdz mirklim, kad viņa
ierodas Tavā pilsētā.
Apņemšanās: Es neveidošu viens –
pret – viens attiecības ar pretējā
dzimuma personu, kā vien ar savu
dzīvesbiedru.
Ja es neesmu
laulībā, tad es neveidošu šādas
attiecības ar cita cilvēka
dzīvesbiedru.
5) Pornogrāfija
Vēl viltīgāks par “X”
atzīmētām filmām, ir fakts, ka mēs
tagad varam ne tikai skatīties, bet
arī perversi iesaistīties, neizejot
no savas “alas”.
Tas nogalina garu. Tas aizdzen
Dievu. Tas pazemo sievieti. Tas
apklusina lūgšanas. Tas izdzēš
Bībeli. Tas padara mūsu dvēseli
lētu. Tas iznīcina garīgo spēku.
Tas apgāna pilnīgi visu.
Apņemšanās: Es nekad neatvēršu
aplikāciju seksuālam stimulam un
nekad neiegādāšos lejuplādēšanai
jebko, kas ir pornogrāfiska satura.
Kristus mīlestībā,
Jūsu mācītājs Adris Briggs

Mātes dienas tējas pasākums

Iepazīsties
parūpēties par bērniņu.
Šomēnes iepazīstinām Jūs ar Otrkārt - Bibliska mācība, jauki cilvēki,
jaunas ģimenes ar bērniņiem - tas viss
Suščiku ģimeni.

Mēs esam jauna ģimene - vecāki Andris
un Iveta, un divi mazi bērniņi - Joanna
(šomēness paliek 2 gadi) un Sāra (9
mēn.). Lai gan lielākā daļa mūsu dzīves
pavadīta Rīgā, mēs iepazināmies un
šobrīd dzīvojam Jelgavā. Mūsu pirmā
tikšanās reize bija 2009.gadā lūgšanu
nometnē "History Makers". Tajā Andris
spēlēja ģitāru, bet Iveta bija nometnes
vadītāja. Stāsta turpinājums ir garš un
notikumiem bagāts, taču īsumā - pēc 10
mēnešiem apprecējāmies. Pusotru gadu
nodzīvojām Olainē un tad pārcēlāmies
uz Jelgavu. Te mēs esam tuvāk kuplajai
Konutu saimei - Ivetas brāļiem, māsai un
vecākiem. Kad pārcēlāmies uz Jelgavu,
tad turpinājām apmeklēt mājas draudzi
Rīgā. Pirms dažiem mēnešiem draudzes
mācītājs Brentens Powers ar ģimeni
devās misijā uz Ungāriju. Viņam rūpēja,
lai mūsu jaunajā draudzē būtu veselīga
garīgā barība. Brentens ar viņam dāvāto
skolotāja dāvanu mācīja Bībeli pantu pa
pantam, un bieži uzsvēra: "Vislabākie
komentāri par Bībeli ir pati Bībele".
Tikšanās reizē ar mācītāju Andri
Briggs, viņš saskatīja daudz kopīga
teoloģisko uzskatu ziņā. Tam sekoja
mūsu ģimenes pirmais Ozolnieku
baptistu draudzes apmeklējums. Tas bija
ļoti, ļoti... Pirmkārt - jaunai ģimenei
piemērots dievkalpojuma laiks - plkst.
12.00. Tas mums deva iespēju bez stresa
pamosties, sakārtoties pašiem un

mums lika noprast, ka vairs draudze
nebūs jāmeklē. Iepazināmies ar mācītāja
ģimeni tuvāk un vēlāk kļuvām par
draudzes locekļiem. Ivetai patīk
organizēt pasākumus un tāpēc katru
ceturtdienu mājās tiek pulcinātas jaunās
māmiņas ar mazuļiem uz "Bebīšu
skoliņu", bet Andris strādā
programmēšanas jomā un katru otro
svētdienu piedalās draudzes slavēšanas
komandā. Pateicamies Dievam par šo
draudzi!
Andris, Iveta, Joanna un Sāra
Gaviļnieki aprīlī
1.maijs - Marks Cimermanis (dz.d.)
3.maijs - Agnese Bumbiere (dz.d.)
4.maijs - Sofija Sladzevska (dz.d.)
7.maijs - Henriete Rautmane (v.d.)
8.maijs - Ainārs Prockalovs (dz.d.)
12.maijs - Krista Šneidere (dz.d.)
15.maijs - Sofija Sladzevska (v.d.)
15.maijs - Joanna Suščika (dz.d.)
22.maijs - Emīlija Briggs (v.d.)
22.maijs - Jana Jansone (dz.d.)
22.maijs - Lūkas Briggs (v.d.)
25.maijs - Tomas Briggs (dz.d.)
29.maijs - Lāsma Cimermane (dz.d.)

Sirsnīgi sveicam!

Ja vēlies pavadīt īpašu mirkli
kopā ar savu māmiņu, vecmāmiņu,
māsu, tanti, krustmāti, meitiņu vai
krustmeitiņu, aicinām Tevi uz Mātes
dienas tējas pasākumu Ozolnieku
baptistu draudzē š.g. 12. maijā plkst.
10.00–11.30 (pirms dievkalpojuma).
Programmā sirsnīgas sarunas,
īpaša mūzika, nesteidzīgi
kopābūšanas mirkļi pateicībā Dievam
par māmiņām un kā dāvana no
draudzes – iespēja iemūžināt mirkli
kopā ar savas ģimenes īpašajām
sievietēm un meitenēm pie
profesionāla fotogrāfa Billija Loca.
Aicinām uz tēju ierasties ar kādu
īpašu cienastiņu, kurā kopīgi
dalīsimies!
Lūgums pieteikt savu un savu
viesu dalību zvanot 29284281
(Agnese Sladzevska) vai rakstot
ozolniekudraudze@gmail.com līdz
š.g. 5.maijam.

Ozolnieku baptistu draudze
Skolas iela 21,
Ozolnieki, LV 3018
www.ozolniekudraudze.org
ozolniekudraudze@gmail.com
Tālrunis
Mācītājs: 29357652.

Ziedojumiem: Ozolnieku baptistu draudze - reģistrācijas Nr.99500003601 - konts: LV81HABA0551008428829 - Swedbank
S av a s a i z l ū g š a n a s u n p a t e i c ī b a s v a r a t n o s ū t ī t u z e - p a s t a a d r e s i :
ozolniekudraudze@gmail.com un draudze nākamajā dievkalpojumā aizlūgs par to.

Dievkalpojuma laikā neaizmirstiet
izslēgt mobilā telefona skaņu!

