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Tuvojas pašvaldību un Eiropas parlamenta vēlēšanas. Kādai 
būt kristiešu attieksmei? Dieva Vārds Jeremijas 29:7 mums 
atgādina: “Rūpējieties par tās pilsētas labklājību, kurp Es jūs 
liku aizvest, un pielūdziet To Kungu par to, jo tās labklājība 
būs arī jūsu labklājība.”

Kristiešu attieksme nedrīkst būt – ko labu mēs varam dabūt 
no pilsētas sev, bet – kā mēs varam tikt Dieva lietoti šai 
pilsētai par svētību. Katrai baptistu draudzei, katrai tās 
kalpošanas nozarei – no svētdienas skolas līdz māsu 
kalpošanai –, katras draudzes padomei un mācītājam 
jājautā sev – cik ļaužu mūsu pilsētā vai ciemā noskumtu,  
ja draudze šeit pēkšņi nebūtu? Vai to kāds izjustu kā 
zaudējumu? 

Kad ciemojos Jaunjelgavas draudzes svētkos, tad pārstāvji 
no dažādām pašvaldības iestādēm bija ieradušies sveikt 
draudzi un no sirds pateicās par tās kalpošanu pilsētā.  
Zinu, ir arī citi labi piemēri, bet to varētu būt vairāk! 

Kā tu vērtē savas draudzes pienesumu pilsētas labklājībai 
un svētībai skalā no 1 līdz 10? Noderīgs jautājums, kas 
pārrunājams nākamajā padomes sēdē. Ko varētu darīt 
savādāk?

Lai arī mūsu rūpēm un lūgšanām par pilsētas svētību 
nedrīkst būt sezonāls raksturs, tad tomēr reizi četros gados 
mums visiem ir jāizdara kāda svarīga izvēle – kam uzticēt 
mūsu pašvaldību vadīšanu. Pārfrāzējot pravieša Jeremijas 
rakstītos vārdus, varētu sacīt tā: “Ej atdod savu balsi 
vēlēšanās tajā vietā, kur Es tevi esmu nolicis, un pielūdz To 
Kungu par to, jo tā pašvaldība būs arī tava pašvaldība un tas 
Eiropas parlaments būs arī tavs Eiropas parlaments.”

Uz tikšanos 7.–9. augustā mūsu kongresa dienās Liepājā un 
Priekulē!
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Kāpēc politikā ir nepieciešami 
kristieši?

Atbilde ir ļoti skaidra. Ja politikā būtu 
vairāk īstenu kristiešu, tad ne Latvijā, 
ne Eiropā šādu globālu ekonomisku 
problēmu nebūtu. Tieši dzīšanās 
vienīgi pēc materiālās labklājības ir 
tas, kas mūs tik tālu ir novedis. Vai 
līdzcilvēku attiecībās šobrīd dominē 
mīlestība pret tuvāko, pret Dievu? Vai 
ir vēlme otram palīdzēt vai tomēr savu 
egoistisko interešu likšana augstāk 
par citiem? Šodien mēs esam pārāk 
tālu no kristīgajām vērtībām. No 
vērtībām, kuras ļāva izveidoties un 
uzplaukt rietumu civilizācijai un 
Eiropai. To jāvērš par labu.

Kā tu atbildētu kādam kas sacītu – 
ko tas mācītājs lien politikā?

Politikā darbojas skolotāji, zinātnieki, sociālie darbinieki, zemnieki, ārsti, u.c. 
Vai tikai šo arodu un profesiju pārstāvji spēj veidot mūsu valsti labāku? 
Strādājot mācītāja amatā un tiekoties ar draudzes locekļiem ir iespējams 
saprast, kuras ir tās lietas, kas cilvēkiem rūp un noteikti jārisina. Kristieši ir 
zemes sāls. Tātad kristieši ir nepieciešami katrā dzīves nozarē. Par visām 
lietām ir jālūdz Dievs, taču ne vienmēr visu ir iespējams atrisināt tikai ar 
lūgšanām. Tādēļ arī mācītājiem kādreiz ir jāķeras pie likumdošanas. Ja 
Latvijas parlamentā nebūtu kristieši, šobrīd Satversmē laulība nebūtu 
nostiprināta kā savienība starp vīrieti un sievieti. Pirms vairākiem gadiem 
mani saukāja par melnsvārci, jo biju pret seksa žurnāliem visos kioskos. 
Tomēr es panācu izmaiņas likumdošanā un tagad tie vismaz ir aizklāti.

Kā Tu saprati, ka Dievs vēlas, lai Tu darbojies politikā?

Izšķirīgos brīžos man nav bijušas nekādas pārdabiskas atklāsmes. Taču kā 
jau visos gadījumos, kad ir jāizdara izvēle, esmu rīkojies pēc airu laivas 
principa – lūgt un darīt. Lūgt – tas nozīmē ielikt nākotni Dieva rokās. Tad 
vienmēr būs labi. Darīt – vienmēr ir jāizdara viss, kas ir tavos spēkos un 
varēšanā. Tad laiva iet taisni un sasniedz mērķi. Daudzi domā, ka būt 
politikā ir liela priekšrocība. Nauda, vara un popularitāte. Neesmu politikā 
gājis priekšrocību, bet gan idejas dēļ. Man politika ir devusi neatsveramu 
dzīves pieredzi, iespējas darīt labu, kā arī uzlikusi daudzus pārbaudījumus. 
Runājot Pāvila vārdiem, politika dzeloni ir atstājusi arī manā miesā. 

Vai būt kristietim politikā ir priekšrocība vai papildus nasta?

Priekšrocība, jo esot kristietim, ir daudz vieglāk tikt galā ar neveiksmēm. Ne 
viss, ko vēlies paveikt ir izdarāms un tiek atbalstīts no citu politiķu puses. Un 
arī nasta. Jo vienmēr vieglāk ir būt kopā ar savējiem un dot gudrus 
padomus vai kritizēt. Taču tikai nokāpjot no skatītāju tribīnēm arēnā pie 
lauvām, var saprast savu briedumu un novērtēt Dieva žēlastību. 

Kā vērtē savu līdzšinējo darbu politikā? Par ko Tev ir pašam lielākais 
gandarījums un ko darītu savādāk?

Nākot politikā mani vadīja rūpes par jaunajām ģimenēm un vēlme padarīt 
Latviju par zemi, kurā bērni un vecāki varētu justies laimīgi. Ir trīs lietas, par 
kurām tiešām esmu gandarīts. Ar ministrijas darbinieku atbalstu un smagu 
darbu mums ir izdevies bērnu skaitu bērnu namos samazināt par 30% un 
panākt, ka audžuģimeņu kustība ir attīstījusies apbrīnojamā ātrumā. Ja 
2002. gadā audžuģimenēs Latvijā bija deviņi bērni, tad tagad to ir gandrīz 
seši simti. Tātad, esam devuši bērniem, kuri nonākuši sarežģītā situācijā, 
mājas un mīlestību.

Lūgt un strādāt
Pirms gadiem pieciem māmiņas, kuru bērnu tēvi 
neiesaistījās bērnu audzināšanā un arī nemaksāja 
bērniem uzturnaudu jeb alimentus, vienas pašas cīnījās 
par to, lai izsistu kādu atbalstu saviem bērniem. Šobrīd ir 
izveidots Uzturlīdzekļu garantiju fonds, kurš ar naudas 
līdzekļiem ik mēnesi nodrošina gandrīz 20 000 bērnu un 
arī sekmīgi tiek galā ar nemaksātājiem. 

Un visbeidzot dzimstības pieaugums. Tomēr joprojām tā 
ir ne tikai Latvijas, bet arī liela Eiropas problēma. Mēs 
izmirstam. Tādēļ arī visas Eiropas līmenī ir jāaktualizē šie 
jautājumi un aktīvāk jāatbalsta jaunās ģimenes ar 
bērniem. Pēdējo piecu gadu laikā mums izdevās panākt 
lūzumu – beidzot Latvijā dzimst vairāk bērnu. 
Palielinājām pabalstus, veidojām infrastruktūru – 
izveidojām vairāk nekā trīssimts rotaļu un sporta 
laukumus, jauniešu centrus, ģimenes atbalsta centrus 
un bērnu pieskatīšanas centrus. Uzsākām brīvpusdienu 
programmu. Tas bija tikai sākums.

Kādai vajadzētu būt kristieša attieksmei pret 
politiku?

Attieksmei jābūt atbalstošai lietās, kas atbilst kristīgiem 
principiem, un kritiskai, kas ar tiem nesaskan. Paužot 
savu attieksmi pret politiku ir ne tikai jāklausās, kurš 
saka pareizākus vārdus un ir taisnāks savos izteicienos. 
Ir jāvērtē padarītie darbi un to devums sabiedrībai.

Kādreizējais ASV prezidenta padomnieks, Čaks 
Kolsons, reiz teica, ka kādus no cietsirdīgākiem 
uzbrukumiem un pārmetumiem savā politiķa karjerā 
viņš saņēma tieši no saviem brāļiem un 
māsām(kristiešiem). Kāda ir bijusi Tava pieredze?

Pārsvarā no kristiešiem esmu saņēmis iedrošinājumu. 
Es vienmēr esmu bijis pateicīgs un uzklausījis kritiku vai 
jautājumus, kas ir vērsti uz problēmas vai situācijas 
risinājumu. Pārmaiņas sabiedrībā var panākt divējādi, ar 
politiku un likumdošanu vai tautas garīgo atmodu. 
Kristiešiem kā divu valstību – garīgās un laicīgās - 
pilsoņiem ir raksturīga tiekšanās pēc ideālā. Es vienmēr 
esmu uzsvēris, ka ir jārīkojas atbilstoši savai pārliecībai 
un vērtējumam. Protams, ir savādi, ka kādreiz cilvēki ir 
gatavi atdot savu balsi par tiem, kurus nepazīst un kuri 
nemaz netaisās pārstāvēt viņu intereses, bet ir gatavi 
noticēt viņu solījumiem.

Kādas ir Tavas ieceres un būs Tavas prioritātes, 
kļūstot par Eiropas Parlamentārieti?

Pirmkārt darboties tajās sfērās, kurās esmu ieguvis 
pieredzi Latvijā. Rūpes par bērniem, ģimeņu 
stiprināšana, atbalsts jauniešiem un demogrāfijas 
jautājumi. Otra rūpe ir par kristīgo vērtību un mantojuma 
saglabāšanu Eiropā. Kā jau sacīju Eiropa ne tika izmirst, 
bet ir sekulāra un arī strauji kļūst musulmaniska. Tas 
notiek daudz ātrāk nekā mēs apjaušam. Visa pamatā 
tieši vērtības noteiks katra cilvēka un Eiropas nākotni. 
Un šīs abas lietas ir cieši saistītas. Bez kristīgajām 
vērtībām nebūs ģimeņu, bērnu un jauniešu, nebūs 
latviešu un eiropiešu. Nebūs kristīgas Eiropas. 

Kā lai par Tevi vislabāk aizlūdz?

Vispirms jāpasaka liels paldies par to, ka esat ar savām 
lūgšanām, padomu un atbalstu iestājušies par mani līdz 
šim! Man tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Aizlūdziet par to, lai ir 
veselība un spēks ikdienā. Par gudrību un padomu 
pieņemt pareizus lēmumus. Par laiku personīgai 
izaugsmei Kristū. Par ģimeni. Par to, lai notiek Dieva 
prāts.

Ainars Baštiks



Kāds īsumā bija tavs ceļš no Ventspils 
baptistu draudzes jauniešu mācītāja līdz 
Rīgas vicemēram?

Pēc Ventspils, kopš astoņdesmitajiem 
gadiem, biju mācītājs Piltenes, Grobiņas, 
Rīgas Āgenskalna, Rīgas Vīlandes un 
Ainažu draudzē. Vairākās vietās sākumā 
atguvām telpas, tad veidojām draudzi. Biju 
tāds kā celmlauzis. 

Pēdējos divus gadus vairs nepraktizē kā 
mācītājs, ko dari patlaban?

Nu jau kādu laiku esmu Rīgas domes 
vicemērs un atbildu par ārlietu, īpašumu, 
tūrisma, izglītības un sporta jautājumiem 
pilsētā. 

Kā tu domā, kāpēc politikā nepieciešami 
kristieši?

Katram ir savas dāvanas. Dieva spēks 
parādās, kad tās izmantojam. To zinu par sevi un cilvēkiem, kas strādā kopā 
ar mani. Kristiešiem ir jābūt visur.

Ko ir izdevies paveikt šajā amatā?

Rīgas domē esmu sācis risināt vairākus svarīgus jautājumus. Gandarījums ir 
vienmēr, kad izdodas kādam palīdzēt individuāli. Par svarīgākajiem esmu 
uzskatījis darbus, kas saistīti ar bērnu un jauniešu izglītību. Skolu remonti, 
māmiņu pabalsti, jautājumi par vietu bērnudārzā. Esmu gandarīts, ka šajos 
grūtajos apstākļos vismaz piecdesmit latu māmiņu pabalstiem izdevās 
saglābt. Pirms brīža nebija arī to.

Rūpējies par cilvēkiem un cīnies ar netikumiem pilsētā?

Esmu vērsies pret tūristu apkrāpšanu pilsētā. Pagājušajā ziemā uzaicināju 
atbildīgās amatpersonas uz sapulci, lai Ekonomikas ministriju rosinātu veikt 
izmaiņas likumdošanā. Tas ļautu sodīt uzņēmumus, par kuriem visbiežāk ir 
sūdzības. Šogad esmu aicinājis tūrisma nozares uzņēmumus parakstīt ētikas 
memorandu. Apvienosim godprātīgo nozares uzņēmumu nosaukumus, un 
ārzemnieki par tiem varēs uzzināt tūrisma informācijas centros un interneta 
vidē. Manas pilnvaras ir ierobežotas, jo ir valsts likumi, kam pašvaldībai 
jāpakļaujas, tomēr kaut ko izdarīt var.

Viena no tādām jomām bija azartspēļu namu aizliegšana pašvaldības 
īpašumos. Pirms diviem gadiem uzsākām šo cīņu, kad pretēji Rīgas domes 
lēmumam sešiem azartspēļu namiem Vecrīgā šādas atļaujas tika izsniegtas. 
Tagad notiek tiesu darbi. Pēc ilgāka laika beidzot varam teikt, ka kopš šā 
gada sākuma nevienā Rīgas pašvaldības īpašumā vairs nav šādas iestādes. 
Mans nākamais mērķis ir, lai Vecrīgā nebūtu naktsklubu. Uzskatu, ka Vecrīgai 
vajadzīgs īpašs statuss, tai jābūt bez “lētām” izklaides vietām, orientētai uz 
kultūras tūrismu.

Tava vīzija – kādai jābūt Rīgai?

Lai zinātu, kurp iet, ir jābūt virzienam. Vēlos, lai Rīga ar laiku asociētos ar 
kristīgu pilsētu. Tā tas vienmēr bijis arī vēsturiski. Redzu, kā to var izdarīt, 
esmu sapratis, cik svarīgi ir strādāt individuāli ar cilvēkiem. Ir kāda iecere, kas 
varētu būt viens no pirmajiem soļiem, lai to paveiktu. Rīgas domē izveidosim 
kapelu – kā vietu un simbolu, kas liks amatpersonām izvērtēt savus lēmumus 
rīdzinieku un sirdsapziņas priekšā.

Ko kristīgās draudzes var dot pilsētai?

Kristieši tikai pamazām sāk saprast, cik ļoti var iespaidot notikumus ap sevi. 
Ikdienā pazūdam starp citiem cilvēkiem lielā pilsētā. Kad izraujamies no šīs 
vides, aizceļojam kaut kur, tad redzam, ka pilsēta,   

kurā mēs dzīvojam, nemaz nav tik liela. Rīga ir nedaudz malā no visa tā, un 

līdz mums vēl nav atnākušas dažādas pārprastas 
brīvības, kas patlaban ir pasaulē. Tajā es saskatu 
iespējas.

Mēs iezīmējamies ar to, ka mūsu nostāja balstās 
kristīgās vērtībās. Pēc tā Eiropā sāk mūs atpazīt. 
Baznīca šo karogu nesa arī Atmodas laikā. Mēs 
esam citiem kā dadzis acīs. Pie mums māca 
kristīgo mācību skolās, un citi brīnās, ka kaut kas 
tāds pastāv. Arī šodien Baznīca Latvijā ir vienota. 
Pirms dažiem gadiem izveidojām Latvijas 
Evaņģēlisko aliansi. Akcentējot vērtības, 
vienojāmies, kas jādara rīdzinieku labā.

Esi izveidojis Rīgas domē arī kristīgo draudžu 
kolēģiju.  

Tā izveidota pie Rīgas domes, iesaistot visas 
konfesijas un tās apvienojot – katoļus, luterāņus, 
baptistus, pareizticīgos un vecticībniekus. Viens no 
kolēģijas mērķiem ir – krīzei saasinoties, meklēt vēl 
vienu ceļu, lai palīdzētu rīdziniekiem. Zaudējot 
darbu, arvien lielāks skaits rīdzinieku nonāks 
grūtībās. Tajā pat laikā nepietiek ar sociālajiem 
dienestiem, jo bieži šī palīdzība ir īslaicīga – no 
reizes uz reizi. Ne vienmēr rīdzinieki zina savas 
tiesības un to, kur palīdzību meklēt. Tāpēc nonācu 
pie atziņas, ka ir vajadzīgs efektīvāks ceļš. Lai 
patiesi palīdzētu cilvēkiem, jāsniedz pirmā 
materiālā palīdzība, bet tad caur to jāparāda ceļš 
uz patiesību – glābšanu. Saņemot dvēseles 
dziedināšanu, palīdzības veids balstīsies uz 
pareiziem pamatiem un palīdzība būs ilgstoša.

Kādus secinājumus izdarīji, kad pēc Rīgas 
domes aizlieguma tiesa tomēr atļāva praida 
gājienu Rīgas ielās?

Pagājušās nedēļas notikumos redzējām, ka 
iedzīvotāji un kristieši spēj apvienoties idejas vārdā. 
To parādīja Rīgas domes deputātu vairākuma 
paraksti, kuri bija pret praida gājiena saskaņošanu 
Rīgā ap Vērmaņdārzu. Man pašreiz ir neizprotami, 
kā tiesa varēja neņemt vērā vēlētāju vairākuma 
viedokli, kā tam demokrātiskā valstī normāli ir 
jābūt. Uzskatu, ka šī cīņa jāizcīna nākotnē.

Latvijas Kristīgajā radio dzirdēju, ka tev “ir 
skumji redzēt, kā sabiedrības tikumības 
spogulis saplīst lauskās un pamazām sāk veidot 
izkropļotas patiesības mozaīku”. Ko ar to 
domāji?

Es runāju par amorālu ideoloģiju un naudas varu 
globalizācijas procesos. Naudai ir vara. Lobiji 
panāk, ka no Latvijas likumdošanas pamazām zūd 
likumi, kas aizsargā morālas vērtības. No sākuma 
plašākas pilnvaras deva mediju raidījumos pēc 
sešiem, tad “zaļā gaisma” tika dota reklāmās, bet 
tagad intīmu lietu popularizēšanu var redzēt jau 
publiskās vietās. Tas būtu pilnīgi nepieņemami vēl 
tikai pirms desmit gadiem. Ļoti neveselīga ir mediju 
vide – par ģimenes vērtībām neraksta, ignorē tās, 
bet raksta rakstus, kas ģimeni grauj un iznīcina. 
Tāpēc Starptautiskajā Ģimenes dienā 15. maijā 
man bija liels gods ar atklāšanas runu piedalīties 
nevalstiskās organizācijas “Asociācija Ģimene” 
rīkotajā forumā “Ģimene kā vērtība un valsts 
prioritāte”. Tajā teicu, ka tikai tradicionālas vērtības, 
tikai dabiska ģimene ar māmiņu un tēti ir mūsu 
nācijai saprotams un pieņemams ģimenes veids, jo 
tikai tā tauta var būt stipra un pastāvēt. Dabiska 
ģimene ir unikāla, jo tā nes dzīvības stafeti 
nākamajām paaudzēm. Pretējā gadījumā nācija ies 
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bojā. Priecājos, ka Rīgas dome atbalstīja šādu pasākumu, 
palīdzot telpu jautājumā.

Kā saprati, ka Dievs vēlas, lai darbojies politikā 
(pašvaldībā)?

Manā dzīvē notiek likumsakarības, kuras esmu ievērojis, 
kurām uzticos. Nekad neesmu politikā lauzies. Sākums 
meklējams bērnībā. Mans tēvs bija mācītājs, aktīvi klausījās 
radio “Amerikas balss” un mājās daudz runāja par notiekošo 
politikā. Viņš man teica, lai mācos valodas, jo drīz ceļš uz 
pasauli vērsies. Tad sekoja atklātais sabiedriskais fonds 
“Partneri”, kura laikā vedu no ASV dažādus biznesmeņus, arī 
politiķus uz Latviju. Kopā ar Gunti Ulmani biju uzaicināts uz 
politiķu pusdienām ASV. Divkārt mani aicināja “Latvijas Pirmā 
partija”. Vēlēšanās man pietrūka pievilkto “krustiņu”, lai 
iekļūtu Rīgas domē, bet pēc brīža Juris Lujāns mani 
uzaicināja ieņemt viņa vietu domē. Tikai tad, kad aicina Dievs 
un reizē arī cilvēki, kad abi ir kopā, tad gūstu pārliecību, ka 
īstais brīdis ir pienācis. 

Vai kristietim politika ir priekšrocība vai papildu nasta?

Tā ir papildu nasta kā kristietim, bet, ja Dievs to uztic, tā ir 
jāuzņemas. Politikā var iet tikai tad, kad esi gatavs kalpot. 
Naudas un varas dēļ kristietim tur nav jābūt. Politikā ir 
lobisms. Kristietis tur var aizstāvēt kristīgas vērtības.

Kā lai par tevi vislabāk aizlūdz?

Šai papildu nastai nāk papildu uzbrukumi. Ne vien pašam, 
bet apkārtējiem, arī ģimenei. Arī papildu stress. Ir kāds, kas 
labi zina tavus vājos punktus un nekavējas uzbrukt. Par to 
aizlūdziet. Būtu labi apzināties, ka mani atbalsta ne tikai 
ļaudis Ainažu draudzē, kurā esmu, bet arī citi.

Kuldīgas baptistu draudzes vadošie darbinieki 2. maijā devās uz 
Ģipkas baptistu dievnamu, lai tur klusumā un vienatnē ar Dievu 
šķīstītu savas sirdis turpmākai kalpošanai.

Pasākums bija sadalīts divās daļās. Pirmajā daļā savu liecību 
par atgriešanos un pieredzi kalpošanas darbā līdzdalīja 
sludinātājs no Madonas Dastins Pītersons ar sievu Kristīni. 
Dastins runāja par tēmu “Atmoda”.

Tiem, kuri sevi uzskata par nobriedušiem un pārbaudītiem 
kristiešiem, reizēm ir grūti atzīt, ka viņiem ir nepieciešama 
atjaunošana – garīgā atmošanās. Bet bez tās nav iespējama 
atmoda, jo tad mēs neļaujam Svētajam Garam darboties caur 
mums. Atjaunošanos nes sava grēcīguma atziņa un Dieva 
žēlastības pieņemšana, un savas dzīves nošķiršana Dievam.  
Arī Izraēla tauta bieži piedzīvoja garīgo atjaunošanos, gan ejot 
40 gadus caur tuksnesi, gan ieejot un dzīvojot apsolītajā zemē.

Dastins stāstīja, kā skaitliski un garīgi auguši Madonas draudzes 
locekļi. Viņa stāstītais liecināja, ka tas nav cilvēka darbs, bet 
Dieva darbs katra cilvēka sirdī caur Svēto Garu, kad Viņš aicina 
nākt tuvāk Sev, meklējot dzīves jēgu.

Tika lasītas vairākas Rakstu vietas no Jaunās un Vecās Derības 
par grēka atziņu, Dieva žēlastību un atjaunošanos ticībā. Lai 
atjaunojušies mēs spētu būt Kristus dzīvības saldā smarža 
Dievam tiem, kas top izglābti. (2. Kor. 2:14-17.)

Izskanēja arī pamudinājums stiprināt ticību un mīlēt To Kungu 
no visas sirds, ar visu savu prātu un ar visu savu spēku. Lai Viņu 
tā mīlētu, mums ir jāzina, kas ir Dievs, kādas ir Viņa īpašības. 

Pirmās daļas noslēgumā Kristīne mūzikas pavadījumā gleznoja 
skaistu ainavu ar augļu pilnu vīna koku priekšplānā, liekot 
domāt par palikšanu Kristū un pamudinot katru atjaunot 
attiecības ar Dievu. Glezna tika dāvināta Kuldīgas draudzei 
atmiņai no šī pasākuma.

Pasākuma otrajā daļā bija laiks, kad katrs varējām pārmeklēt 
savu sirdi Dieva priekšā, esot vienatnē ar Viņu meža klusumā vai 
atrodoties jūras krastā, lasot Dieva Vārdu no Jāņa ev. 15. 
nodaļas. Pēc stundas, ko pavadījām sarunā ar Dievu, sanācām 
kopā, lai pārrunātu piedzīvoto attiecībās ar To Kungu.

Pasākums nebija ilgs – vien pāris stundu, bet nozīmīgs un ļoti 
svētīgs.

Materiālu sagatavoja Kuldīgas draudzes mācītājs Gints Pallo

17. maijā Jelgavas baptistu draudze svinēja 135. draudzes kora 
jubileju. Draudzes koris ir pirmsākums draudzei, un šobrīd tas 
pulcē ap 30 dažādu paaudžu dziedātājus. Dievkalpojumā, kas 
bija veltīts šim nozīmīgajam notikumam, skanēja gan kora 
dziesmas diriģentes M. Caunes vadībā, gan viesu – 
kamerorķestra “Matejs” – skaņdarbi Dieva godam diriģenta  
M. Dravnieka vadībā.



M I S I J A S  D A R B A  N O Z A R EKurpnieks, kurš 
izmainīja pasauli
Turpinājums no BV maija numura

D I E V A  L A I K S

Frāzi “man tagad nav laika” cilvēki sadzīvē lieto arvien biežāk. 
Arī draudzes dzīvē veidojas situācijas, kur laika trūkums, šķiet, ir 
kļuvis lielākā problēma kādu svarīgu kalpošanas darbu 
veikšanai. Dažkārt varam dzirdēt, ka nav īstais laiks vai īstie 
apstākļi kādu lietu paveikšanai, jauna misijas darba uzsākšanai 
vai projekta īstenošanai. Darbu, pienākumu vai kalpošanas 
aicinājuma atlikšana bieži tiek pamatota ar nepiemērotu laiku, tā 
mierinot sirdsapziņu. Iespējams, tās ir bailes no atbildības, 
nedrošība, nevēlēšanās vai, kas vēl ļaunāk, vienaldzība saskatīto 
iespēju  priekšā. Taču varam pieļaut, ka kāds noteikts laika 
posms patiesībā arī varētu būt sarežģīts un tajā būtu grūti uzsākt 
vai realizēt iecerētās lietas. Tādos brīžos ir nepieciešams 
iedrošinājums, un katram ir jāizlemj, kā rīkoties – pieņemt 
apstākļus kā nepārvaramu sienu vai arī, neskatoties uz laika 
iezīmēm, atsaukties Dieva aicinājumam misijas darbā, esot 
pārliecinātam, ka Dievs, kurš ir radījis arī laiku, vedīs cauri 
sastaptajiem šķēršļiem.

Domājot par laiku un apstākļiem, kuri caurvij mūsu katra dzīvi, 
un par lēmumiem, kurus pieņemam, kam un kā veltīt un lietot 
savu laiku, ir noderīgi ieskatīties Viljama Kerija dzīvē, kuru mēs 
jau nedaudz iepazinām iepriekšējā “Baptistu Vēstneša” 
izdevumā. 1792. gada 30. maijā Friar Lane Baptistu kapelā 
Notingemā, Anglijā, Viljams Kerijs nu jau kā jauns baptistu 
sludinātājs sacīja svētrunu, kura iezīmēja pagrieziena punktu tā 
laika baptisma pasaulē. Zināmā mērā tā ir ietekmējusi arī 
baptisma attīstību 19. gs. kontinentālajā Eiropā, kuras stāsta 
daļa ir arī Latvijas baptisms, bet tas jau būtu cits stāsts. Kāds tad 
bija Viljama Kerija laiks, apstākļi un izaicinājumi, ar ko viņam bija 
jāsastopas un kā priekšā viņš bija stingri nolēmis nepadoties? 

Kerijs dzīvoja laikā, kurā daudzi viņa lakabiedri baptistu 
draudzēs ticēja, ka Dievs pats parūpēsies par saviem 
izredzētajiem un izglābs tos no pazušanas bez jebkādas 
nozīmīgas līdzdarbības no cilvēku puses. Literatūrā tas ir 
aprakstīts kā hiperkalvinisms. Anglijas baptismā lielākā daļa 
baptistu pieturējās pie kalvinisma izpratnes par glābšanu, un 
Kerija dzīves laikā baptisma vidē bija izveidojušies pārspīlēti 
kalvinisma priekšstati par glābšanu. Šādos apstākļos runāt par 
došanos pasaulē ar evaņģēliju bija ne tikai pārdroši, bet pat 
zaimojoši un līdz zināmai robežai bīstami. Tā bija sacelšanās pret 
valdošajiem priekšstatiem par misijas darbu. Ja varam sevi 
iedomāties kā Kerija laikabiedrus, tad varam iztēloties, kā būtu 
runāt un strādāt tad, ja ir jāiztur vairākuma pretestība.   

Uzrunājot klātesošos baptistu sludinātājus, kuri pārstāvēja 
Northemptonšīras Baptistu asociāciju, Kerijs sludināja no 
Jesajas 54. nodaļas 2. un 3. panta: “Paplašini savas telts vietu 
un izplet jo plaši savas telts pārsegu, pagarini savas telts virves 
un nostiprini jo spēcīgi savas telts mietus un stabus! Jo tu 
izplatīsies pa labi un pa kreisi, tavs dzimums iemantos veselas 
tautas un no jauna apdzīvos tuksnešainās pilsētas.”  Kerijs 
aicināja savus amata brāļus paplašināt to telti caur misijas 
darbu, aizsniedzot pagānus ar evaņģēliju. Viljama Kerija 
svētrunai bija divi galvenie punkti: 1. sagaidīt lielas lietas no 
Dieva; 2. darīt lielas lietas priekš Dieva. Viljama sacītais izraisīja 

vētrainu reakciju no klātesošo puses un ne jau tādu, kādu, 
iespējams, Viljams sagaidīja. Viens no klātesošajiem mācītājiem 
atļāvās izsaukties: “Jaunais cilvēk! Apsēdieties! Apsēdieties! Jūs 
esat entuziasts! Kad Dievam labpatiks izglābt pagānus, Viņš to 
izdarīs bez tavas vai manas palīdzības!” Izteiktie vārdi reprezentē 
tos šķēršļus, kurus viņam nācās vēlākajos gados pārvarēt, proti, 
vairākuma uzskatu, ka nav nekur jādodas, ir labi tā, kā ir līdz šim. 
Ir svarīgi arī pateikt, ka nedrīkstam pārsteigties, nosodot tos, kuri 
pauda šo uzskatu, pirms neizprotam laiku un apstākļus, kādos 
veidojās sava laika teoloģiskie priekšstati. 

Tā paša gada pavasarī Viljams Kerijs jau bija piesaistījis 
uzmanību ar darbu “Enquiry into the Obligations of Christians to 
Use Means for the Conversion of the Heathens”, kurā izklāstīja 
un norādīja uz kristiešu atbildību to cilvēku priekšā, kuri nekad 
nebija dzirdējuši kristietības vēsti. Tā pati atbildība joprojām ir 
klātesoša kristīgās draudzes dzīvē, un mūsu aicinājums ir to 
neignorēt, bet saskatīt katra kristieša un katras draudzes 
iespējas nest evaņģēliju savā apkārtnē tik tālu, cik Dievs vada 
šajā darbā. 

Kad mēs domājam par lielu mērķu sasniegšanu, ir svarīga mūsu 
balss, bet vēl  svarīgāka – mūsu rīcība. Viljams Kerijs runāja un 
arī rīkojās. Viņš kā pirmais no 18. gadsimta baptistu vidus, uz 
vispārējās skepses fona, devās uz Indiju, lai praktiski  piepildītu 
to, uz ko viņš aicināja savus laikabiedrus. Neskatoties uz 
sastaptajām grūtībām, Kerijs nebija viens, viņam bija daži 
domubiedri, ar kuriem kopā tika dibināta pirmā misijas biedrība. 
Ir interesanti uzzināt, kas pamudināja un sekmēja Viljama Kerija 
domas par misijas darbu jeb, sakot citiem vārdiem, kas 
aizdedzināja viņā vēlmi atstāt savu komforta zonu un atsaukties 
augstākajam aicinājumam iet ar evaņģēlija vēsti uz pasaules 
daļu, par kuru viņš zināja tikai no savām autodidakta ģeogrāfijas 
studijām.

Par šo un tālāko Viljama Kerija dzīvē domāsim kādā no 
nākamajiem BV izdevumiem.

Materiālu sagatavoja Oļegs Jermolājevs



Jau ceturto gadu pēc kārtas maija sākumā Liepājā pulcējās 
dažādu konfesiju kristieši, lai tiktos mūsdienu kristīgās mūzikas 
festivālā “Nāc un elpo brīvi! 2009”. Šogad, spītējot 
ekonomiskajai krīzei, pasākuma organizatori bija “spēruši soli 
uz priekšu” pasākuma attīstībā gan programmas, gan norises 
ilguma ziņā. 

Atskatoties atpakaļ uz iepriekšējo gadu “Nāc un elpo brīvi!” 
norisēm, var redzēt pasākuma izaugsmi – gan apjoma, gan 
dalībnieku, gan apmeklētāju ziņā. Pirmajā gadā pasākums tika 
veidots, lai atzīmētu Pāvila draudzes kora gadasvētkus, un tas 
notika, neizejot ārpus Liepājas baptistu Pāvila draudzes 
dievnama. 

Šogad festivāls norisinājās četras dienas ierasto trīs dienu vietā. 
Lielā apmeklētāju skaita dēļ arī telpas tika meklētas plašākas, 
un šī gada Lielkoncerts un pielūgsmes vakars norisinājās 
Liepājas Olimpiskajā centrā. Visu četru dienu garumā festivāla 
apmeklētājiem tika piedāvāti dažādi izglītojoši semināri, 
pielūgsmes vakari, jauniešu dievkalpojumi. Kā jaunums festivāla 
ietvaros bija klasiskās mūzikas koncerts. “Mēs spērām soli uz 
priekšu un klausītājiem šogad piedāvājām ko jaunu – klasiskās 
mūzikas koncertu Svētās Trīsvienības katedrālē, kurā uzstājās 
operas soliste Evita Raituma, ērģelnieks Tālivaldis Deksnis un 
koris “Laiks”. Tas notika 4. maijā, dienā, kas nepelnīti netiek tik 
ļoti svinēta, bet kas ir ļoti nozīmīga Latvijai,” sacīja Edgars 
Deksnis, pasākuma koordinators.

Arī Lielkoncerta norisē tika “sperts solis uz priekšu”, un šogad 
festivālā piedalījās dažāda stila kristīgās mūzikas grupas, kas 
savukārt piesaistīja dažādu paaudžu auditoriju. “Mēs vēlējāmies, 
lai šis festivāls būtu vērsts ne tikai uz vienu auditoriju – 
jauniešiem –, bet tas būtu saistošs arī pārējo vecumu grupu 
cilvēkiem,” papildināja viena no festivāla rīkotājām Kristīna 
Kandevica. “Jā, gribējām, lai šie ir svētki ne tikai Pāvila draudzei, 
ne tikai kādai konkrētai cilvēku grupai, bet ikvienam 
liepājniekam,” uzsvēra Edgars Deksnis.

Šogad ar savu dalību festivāla apmeklētājus priecēja tādas 
grupas un mūziķi kā “Vējš”, “Revival”, “Liepaja Worship band”, 

“Jorspeis”, Kaspars Ezeriņš, 
Valdis Indrišonoks, projekts 
“Jauns sākums” ar pirmo 
Latvijā ierakstīto un izdoto 
pielūgsmes dziesmu DVD, ko 
varēja iegādāties arī festivāla 
apmeklētāji. Organizējot šo 
pasākumu, Edgars Deksnis 
nonācis pie secinājuma, ka 
Latvijā nemaz nav tik daudz 
kristīgās mūzikas grupu, kuras 
varētu aicināt. Tāpēc, esot kādā 
sarīkojumā, festivāla rīkotāji 
parasti tur acis plati vaļā un 
novērtē, vai šī apvienība 
nebūtu iederīga arī viņu 
lolojumā.

Pasākuma laikā tika uzklausītas dažādas atsauksmes par 
festivāla norisi. Cilvēki, kuri bija ieradušies uz “Nāc un elpo brīvi! 
2009”, kopumā novērtēja to atzinīgi, izsakot vēlmi uz pasākumu 
ierasties arī nākamgad.

Gatis no Kuldīgas: “Šī bija pirmā reize, kad biju uz visām 
pasākuma dienām. Braucu ar domu atpūsties no visiem 
ikdienas darbiem un saņēmu ko daudz vairāk par atpūtu, jo 
nezināju, ko var no šī pasākuma sagaidīt. Tas bija labi pavadīts 
laiks, draugu atkalredzēšanās, bet pāri visam Svētā Gara 
darbība, kas katru dienu dažādā veidā mani caur liecībām, 

“Nāc un elpo brīvi! 2009”

svētrunām, lekcijām un dziesmām uzrunāja. Ceru, ka pārējiem šī 
pasākuma apmeklētājiem bija tikpat labi un vēl labāk.” 

Jānis no Liepājas: “Manuprāt, “Nāc & elpo brīvi!” izdevās ļoti labi 
un bija ļoti interesants. Dzirdēju daudzas sev noderīgas lietas un 
iepazinu jaunus cilvēkus. Emocijas bija pozitīvas, un ar nepacietību 
gaidu nākamo gadu.”

Deivs no Grobiņas: “Pasākums “Nāc un elpo brīvi!” bija fantastiski 
labi pavadīts laiks man un jauniešiem no Grobiņas, kuri ieradās uz 
to līdz ar mani. Kā cilvēks, kurš iesaistīts jauniešu darbā, varu teikt, 
ka šādi pasākumi dod vienreizēju iespēju jauniešiem pavadīt savu 
laiku citā kontekstā – vidē –, un tas palīdz ieraudzīt, ka kristietība ir 
kaut kas daudz vairāk kā viņu jauniešu grupa vai draudze. Es biju 
ļoti sajūsmināts dzirdēt lekciju par Fusion – jauniešu roka/gospeļa 
kori, kurš šogad tiks veidots arī Latvijā, jo, tiešām, mūzika ir viena 
no evaņģelizācijas valodām arī šeit. Paldies organizatoriem par šo 
pasākumu, jo tas dod labu un nepieciešamu ieguldījumu kristiešu 
kultūras veidošanā Kurzemē.”

Materiālu sagatavoja Arita Mizena

I Z S K A N ē J I S



LBDS  
kongress un 
Koru festivāls

LBDS kongresa darba sēžu un Koru festivāla 
“Priekule 2009” pasākumu plāns

2009. gada 7.–9. augustā svinēsim Latvijas Baptistu 
draudžu savienības kongresu un Koru festivālu Priekule 
2009. Piektdien, 7. augustā, pēc spraigām kongresa darba 
sēdēm vakarā būsim kopā, lai kopā ar viesiem priecātos par 
gospeļmūziku, un ceram, ka šī mūzika neatstās klausītājus 
vienaldzīgus. Piektdienas vakarā plānojam arī zvanu 
ansambļu koncertu. 

Sestdien, 8. augustā, Priekules sporta hallē klausīsimies 
visu festivāla dalībnieku koru koncertu. Sestdienas muzikālā 
kulminācija – komponista Ērika Ešenvalda autorkoncerts, 
kurā muzicēs viens no pasaules labākajiem koriem – Valsts 
akadēmiskais koris “Latvija” diriģenta Māra Sirmā vadībā. 
Vēlāk vakarā tiksim aicināti kopīgai pielūgsmei un lūgšanām 
vairāku stundu garumā. Ceru, ka lūgšanas pavada šo 
pasākumu jau tagad, tomēr sestdienas vakars un nakts būs 
īpašs brīdis kopībai lūgšanā. Tas būs veids, kā gatavosimies 
arī svētdienas dievkalpojumam, kurā sludinās Latvijas 
Baptistu draudžu savienības bīskaps Pēteris Sproģis un 
piedalīsies kopkoris ar vairāk kā trīssimt dziedātājiem. Mēs, 
koristi, varam būt priecīgi, ka šajā gadā Latvijas Baptistu 
draudžu savienības kongress notiks kopīgi ar Koru festivālu! 
Šī pasākuma piepildījums ir dziedātāju un klausītāju sirds 
sastapšanās! Bet pāri tam – lūgsim, lai caur šo siržu 
sastapšanos vēl vairāk sadzirdam, kā pukst Dieva sirds!

Ēdināšanas izmaksas:

Pusdienas piektdien, sestdien, svētdien, vakariņas piekt-
dien, sestdien un brokastis sestdien un svētdien – 15 lati.

P R I E K u L E  2 0 0 9 ,  7 . - 9 . A u g u S t S

Naktsmītņu piedāvājums

Atpūtas komplekss “Pastaiga mākoņos”, atrodas 28 km no Priekules.
Adrese: “Eglenieki”, Embūtes pagasts, Liepājas rajons, LV-3466.
Cena vienai personai – no 5 latiem uz matrača; no 8 līdz 20 latiem gultā. 
Naktsmītņu pasūtīšana pie koru festivāla organizatoriem.
Citus piedāvājumus skatīt kompleksa mājas lapā:  
www.pastaigamakonos.lv 

Auguste, atrodas 12 km no Priekules.
Adrese: Auguste 5, Vaiņodes pagasts, Liepājas rajons, LV-3435.
Cena vienai personai – 3 lati par gultas vietu 4–6vietīgās istabiņās.

Apole, atrodas 23 km no Priekules.
Adrese: Skuoda, Lietuva S. Dariaus ir S. Girėno g. 3, Skuodas.
Cena vienai personai – ap 10 latu (reģistrācijai nepieciešama pase).

Vaiņodes baptistu baznīca, atrodas 18 km no Priekules.
Adrese: Elkoņu ielā 3, Vaiņode, Liepājas rajons, LV-3435.
Cena vienai personai – 2 lati gultās vai uz matračiem (ar segām).

Priekules vidusskola.
Adrese: Aizputes ielā 1, Priekule, LV-3434.
Cena vienai personai – 1 lats uz matrača (iespējams pasūtīt segas, bez 
gultasveļas).

Purmsātu internātskola, atrodas 6 km no Priekules.
Adrese: Purmsāti, Virgas pag., Liepājas rajons, LV-3485.
Cena vienai personai – 3,5 lati gultās (ar segām un gultasveļu).

Priekules Mūzikas un mākslas skola. 
Adrese: Skolas ielā 12, Priekule, LV-3434.
Cena vienai personai – 1 lats uz matrača (iespējams pasūtīt segas, bez 
gultasveļas).

Viesu nams “Mūsmājas”.
Adrese: Ganību ielā 22, Priekule, Liepājas rajons, LV-3434.
Cena vienai personai – 8 lati.

Par ēdināšanu un naktsmītnēm interesēties un pieteikties, zvanot 
Guntim Švarcam pa tālruni 29320704 vai Kristīnei Tervitei pa tālruni 
26081511, vai rakstot e-pastu uz adresi korufestivals@gmail.com

Ēdināšanai pieteikties un samaksāt avansa maksājumu 8 Ls vai visu 
summu ne vēlāk kā līdz 20. jūlijam!

Materiālu sagatavoja Pēteris Tervits.

Piektdiena, 7. augusts

9.30   LBDS kongresa delegātu un viesu reģistrācija

10.30 - 12.30 LBDS kongresa pirmā darba sēde Liepājas baptistu Pāvila baznīcā

13.30 - 15.30 LBDS kongresa otrā darba sēde Liepājas baptistu Pāvila baznīcā 
  Liepājas apskate un lūgšanu pastaiga (kongresa delegātiem, kam nav jādodas uz kopkora mēģinājumu)

16.30 - 18.30 Festivāla kopkora mēģinājums Priekules Kultūras namā

20.30  Gospeļmūzikas koncerts Priekules Sporta hallē

23.00  Zvanu ansambļu koncerts pie Priekules Kultūras nama

Sestdiena, 8. augusts

10.30 - 14.00 Koru festivāla programmas koncerts  
  Priekules Sporta hallē

16.00 - 17.30 LBDS nozaru prezentācijas  
  Priekules Sporta hallē/baznīcās

18.00  Ērika Ešenvalda autorkoncerts Priekules Sporta hallē

21.00  Lūgšanu koncerts Priekules Sporta hallē 
  LBDS nākotnes redzējuma prezentācija – bīskaps Pēteris Sproģis

Svētdiena, 9. augusts

10.00 - 12.00 Festivāla kopkora mēģinājums 
  Priekules Sporta hallē

13.00  Dievkalpojums Priekules Sporta hallē
Sludina LBDS bīskaps Pēteris Sproģis 
Festivāla  kopkora programma  



Dziedi Jēzum!
Gadskārtējā bērnu un jauniešu Dziesmu un mūzikas diena 1.maijā 
Pestīšanas Templī izdziedāta, izspēlēta – aizvadīta jautrības un 
pārsteigumu pilna diena. Redzam, ka katru gadu atbrauc arvien 
jauni dalībnieki, kas ar prieku un sirds degsmi dzied un muzicē. 
Orķestris un vokālisti ik gadu pilnveido savas prasmes, aug 
svētdienskolu ansambļu individuālo priekšnesumu kvalitāte. 
Šogad mūs iepriecināja arī viesi – Salaspils vidusskolas 
ansamblis, Pļaviņu luterāņu draudzes flautisti, vokālā grupa 
“Būsim kopā”, Ērika Ešenvalda ģimene, jaunā soliste Marlēna 
Dombrovska un, protams, mūsu “īpašais viesis”, ko redzam vienā 
no attēliem uzjautrinām bērnus.

Svētku kulminācija, kā vienmēr, ir noslēguma koncerts, kad, 
diriģentu Jāņa Ansona, Māra Dravnieka, Daces Freivaldes, Diānas 
Dravnieces un Ērika Ešenvalda rokām paklausot, kopā skan 
vairāku simtu bērnu balsis un orķestris. Dziesmu dienas moto – 
Dziedi Jēzum! caurvijās visā daudzveidīgajā  programmā, un katrs 
dalībnieks to saņēma arī uz piemiņas veltes. LBDS bīskaps Pēteris 
Sproģis uzrunāja bērnus, aicinot veidot dzīvi uz droša pamata, 
paklausot Jēzum. Ar īpašu uzrunu viņš vērsās tieši pie zēniem, 
mudinot viņus mācīties uzņemties dzīvē atbildību. 

Liels paldies mūzikas skolotājiem, kas palīdzēja bērniem apgūt 
dziesmu repertuāru, svētdienskolu vadītājiem, kas organizēja 
atbraukšanu, vecākiem un visiem atbalstītājiem. Jūs esat 
sagādājuši bērniem skaistu, neaizmirstamu dienu.

Ik gadu Dziesmu dienas galvenais mērķis ir dot iespēju bērniem 
sajust kopīgas dziedāšanas un muzicēšanas skaistumu, 
apzināties sevi kā skanošu spēku, vienotu Kristū.  Paši bērni 
stāsta, ka lielākais pārsteigums ir būt kopā ar tik daudz 
dziedātājiem no visas Latvijas. Īpašs piedzīvojums tas ir bērniem 
no laukiem. Lūk, ko mums raksta no Užavas, kas uz svētkiem 
braukuši vistālāko ceļu: “Liels paldies par 1. maija pasākumu! 
Mūsu bērniem un skolotājiem ļoti patika, un viņi bija sajūsmā. 
Braucot autobusā uz mājām, visu laiku dziedājām programmas 
dziesmas. Lai Dievs dod atkal nākamgad šo fantastisko dāvanu 
bērniem! Īpaši mūsu lauku bērniem tas ir milzīgs notikums. Daži 
bērni pat pirmo reizi bija Rīgā, jo, kā jau laukos, visi savos darbos 
un Rīgā nav ko meklēt!” 

Analizējot iepriekšējo gadu organizatoriskā darba pieredzi un 
domājot par pasākumu nākotnē, vēlos lūgt draudžu vadītāju 
atbalstu tam, lai visu mūsu draudžu bērni varētu piedalīties 
Dziesmu un mūzikas dienā. Vairāku draudžu Bērnu kalpošanas 
vadītāji man parasti min divus galvenos iemeslus – nav, kas 
iemāca  bērniem dziesmas, un otrs – nevaram finansiāli atrisināt 
transporta problēmu. Un kā pārsteigums – nereti šie argumenti 
nāk no skaitliski stabilām draudzēm, kurās darbojas koris un ir 
vairāki mūziķi. Visus Dziesmu dienas organizatoriskos un 
ēdināšanas izdevumus ik gadu sedz Svētdienskolu apvienība, 
piesaistot ziedotājus ārzemēs, kam rūp svētdienskolu darbs un 
bērnu muzikālā kalpošana Latvijā. Dalības maksa netiek prasīta ne 
no bērniem, ne no pieaugušajiem. Tikai mīļš lūgums draudzēm 
palīdzēt bērniem sagatavoties un nokļūt uz svētkiem. Zīmīgs fakts, 
ka gan pagājušajā gadā, gan arī šogad Dziesmu dienā kā 
klausītāji dažām draudzēm līdzi bija arī viesi no Zviedrijas, Skotijas 
un Anglijas. Viņus pārsteidza tas, ka Latvijas baptistu draudzēs vēl 
tiek organizēti šādi mūzikas svētki bērniem. “Pie mums tas vairs 
nenotiek,” viņi saka. Bet mēs taču negribētu, lai tā būtu arī pie 
mums, tāpēc investēsim bērnos visu to labāko, tos talantus, ko 
Dievs mums ir devis. Tas ar uzviju nāks atpakaļ, un būs mums 
visiem par svētību.

Elza Roze
Svētdienskolu apvienība Foto: Māris Zvejnieks



Pateiksimies un lūgsim par mūsu tautu, valsti, 
valdību, ģimenēm un draudzēm. 

Pateiksimies un lūgsim par LBDS vadību un 
visiem darbiniekiem. Īpaši aizlūgsim par LBDS 
kongresu un Koru festivālu, kas notiks augustā. 
Lūgsim pēc gudrības plānošanā un visiem 
nepieciešamajiem resursiem – cilvēkiem, telpām 
un finanšu līdzekļiem –, lai ieceres īstenotos.

Pateiksimies un lūgsim par Kalpošanas resursu 
centru, tā vadītāju Andreju Priedīti un viņa 
ģimeni. Lūgsim par darba “Grāmata laulātajiem” 
izdošanu, mājas lapas izveidi un par jaunu ieceru 
īstenošanu. Lūgsim, lai Dievs dod gudrību 
tālākajā kalpošanā.

Pateiksimies un lūgsim par Baltijas Pastorālo 
institūtu. Aizlūgsim par tā vadību, pasniedzējiem 
un studentiem. Lūgsim par studentu vasaras 
kalpošanu draudzēs un ārpus tām, kā arī 
aizlūgsim par tiem vīriem, kurus Dievs mudina 
uzņemties atbildību un atsaukties aicinājumam 
kalpot..

Pateiksimies un lūgsim par Garīdznieku brālību, 
tās vadītāju Andreju Šternu un viņa ģimeni. 
Lūgsim spēku, gudrību un mīlestību šajā 
nozīmīgajā un atbildīgajā darbā. Aizlūgsim, lai 
garīdznieki reģionos izmantotu iespējas stiprināt 
viens otru ticībā un kalpošanā un lai Dievs palīdz 
veidot sadraudzību ar kaimiņu draudzēm. 
Lūgsim, lai garīdznieki draudzēs sekmētu 
izpratni par kopdarba nepieciešamību un 
svētību. Aizlūgsim par kapelānu kalpošanu un šī 
darba attīstību. Lūgsim par kapelāniem, kas 
kalpo armijā, slimnīcās, cietumos, paliatīvajā 
aprūpē. 

Pateiksimies un lūgsim par Māsu apvienību, tās 
vadītāju Elitu Lapiņu un viņas ģimeni; lūgsim par 
Eiropas Baptistu Sieviešu apvienības vadītāju 
Līviju Lāmi un viņas ģimeni. Lūgsim par māsu 
kalpošanu visā Latvijā, lai ar jaunu skatu varētu 
ieraudzīt kalpošanas iespējas. Lūgsim, lai Dievs 
dod gudrību MA padomes māsām, vadot māsu 
kopdarbu un organizējot kongresu rudenī; lai 
Dievs izredz jaunas māsu kalpotājas. Lūgsim par 
MA organizēto nometni bērniem ar īpašām 
vajadzībām jūnijā Pelčos un par māsu un 
svētdienskolotāju nometni.

Pateiksimies un lūgsim par Svētdienskolu 
apvienību, visiem vadītājiem kā apvienībā, tā 
draudzēs. Lūgsim par vasaras kalpošanu – lai 
Dievs dod veselību, spēku un gudrību vadītājiem 
un visiem palīgiem gatavošanās procesā. 
Lūgsim par Vasaras Bībeles skolas “Nozīmīgo 
atklājumu sala” prezentāciju Rīgas Vīlandes 
draudzē 13. jūnijā, lai draudzes var tālāk 
veiksmīgi izmantot šo materiālu, organizējot 
savas VBS nometnes. Lūgsim, lai Dievs dod 
jaunas izdevības katrai draudzei paplašināt 
darbu ar bērniem, organizējot vasaras nometnes 
un cita veida bērnu evaņģelizācijas pasākumus. 
Lai Dievs dod Bērnu kalpošanas vadītājiem 
jaunas idejas, kā aizsniegt bērnus ar evaņģēlija 
vēsti savas draudzes apkārtnē. Lūgsim, lai 

skolotāji var gūt vērtīgas atziņas, pieredzi un arī 
atpūtu vasaras nometnē Zaļeniekos no 3. līdz 5. 
jūlijam. Lai Dievs svētī nometnes lektorus, 
tematisko grupu vadītājus un pasākumu 
organizētājus.

Pateiksimies un lūgsim par Muzikālās 
kalpošanas apvienību un tās vadītāju Jāni 
Jūrmali un viņa ģimeni. Aizlūgsim par Muzikālās 
kalpošanas vadītāju skolu – par tās esošajiem 
studentiem, ka viņi iegūtās zināšanas mācētu 
lietot savā draudzē. Lūgsim par jaunajiem 
studentiem, lai viņi sajūt kalpošanas aicinājumu. 
Lūgsim par sagatavošanās darbiem, organizējot 
Koru festivālu Priekulē, kā arī par jauno studentu 
uzņemšanu Muzikālās kalpošanas vadītāju skolā.

Pateiksimies un lūgsim par Misijas apvienību, tās 
vadītāju Andri Akmeni un viņa ģimeni. Lūgsim 
par misijas darbu Latvijā un pasaulē, par 
misionāriem un katras valsts vietējiem līderiem. 
Lūgsim par Misijas apvienības tālākajiem 
plāniem Latvijā – šī gada augustā plānoto 
projektu Iekšmisija 2009 Latgales pusē –, kā arī 
par iecerēm misijas darbā pasaulē. Aizlūgsim 
par visiem vadītājiem un brīvprātīgajiem šajā 
misijas darbā.

Pateiksimies un lūgsim par izdevniecību “Amnis”. 
Lūgsim arī turpmāk gudrību un izturību 
izdevniecības direktoram Edgaram Godiņam un 
visiem darbiniekiem. Lūgsim, lai Dievs paver 
jaunus ceļus kristīgās literatūras izplatīšanai, 
caur ko vēl daudzi varētu ieraudzīt cerības 
gaismu un piedzīvot glābšanu. 

Pateiksimies un lūgsim par Kristīgās vadības 
koledžu. Lūgsim par KVK Garīgās aprūpes un 
konsultēšanas studiju programmas izstrādi, 
darbības paplašināšanos Latvijā un ārpus tās. 
Aizlūgsim, lai koledžas studenti nestu labu 
liecību sabiedrībā un būtu profesionāli, efektīvi 
un uzticami darbinieki. Lūgsim arī par visiem 
tiem, kuri vēl tikai gatavojas studēt koledžā.

Aizlūgsim par valstīm un draudzēm, kurās notiek 
vajāšanas. Lūgsim, lai Dievs sargā Savus bērnus 
un atver acis vajātājiem. Pateiksimies par mums 
dāvāto brīvību Labās vēsts pasludināšanai. 
Lūgsim, lai arvien vairāk draudžu apkārtnē 
dzīvojošo iedzīvotāju atsaucas Dieva 
aicinājumam sekot Viņam. Aizlūgsim arī par 
jaunu garīgo vadītāju veidošanos mūsu draudzēs 
un citviet pasaulē. 

Lūgsim par draudzēm, kurās nav mācītāja. 
Aizlūgsim par Aizvīķu, Vaiņodes, Ventspils, 
Valdemārpils-Ārlavas, Ģipkas, Jūrmalciema, 
Rucavas, Mālpils, Saldus un Rīgas Pestīšanas 
Tempļa draudzi. Lūgsim par draudžu 
priekšniekiem, nozaru vadītājiem, viesiem 
sludinātājiem un mācītājiem, kas kalpo šajās 
draudzēs. Lūgsim arī par jaunu draudžu 
veidošanos.

Turpināsim lūgt par Latvijas mazajām draudzēm, 
kurās nav darbinieku, un sludināšanas vietām, 

kas gaida savus garīgos līderus, kuri būtu 
vienmēr pieejami vietējiem ļaudīm. Lūgsim 
paļāvību Svētā Gara vadībai un atvērtību Dieva 
plānam caur mums – jautāsim Dievam, 
nebaidoties sadzirdēt un paklausīt, vai neesam 
tie, kurus Viņš aicina Savā darbā šeit un tagad. 

Lūgsim par iespēju liecināt un uzrunāt savus 
līdzcilvēkus ar Labo vēsti, pasludinot Patiesību 
vārdos un darbos. Lūgsim gudrību, sniedzot 
palīdzību krīzes situācijās un  izvēles priekšā 
nonākušajiem, kuri meklē palīdzību mūsu mājās 
vai draudzē. 

Lūgsim par draudžu vasaras plāniem, kas būtu 
gan laba atpūta, gan stiprinājums ticībai. Lūgsim, 
lai vasaras kalpošana nestu prieku, 
atspirdzinājumu un Dievam patīkamus augļus.

Lūgsim par savām pilsētām – par pašvaldību 
vadītājiem un darbiniekiem, izglītības, kultūras, 
zinātnes, veselības, lauksaimniecības, 
komercdarbības, apkalpojošajā un sociālajā 
sfērā strādājošajiem, kā arī par tiem, kas rūpējas 
par iedzīvotāju drošību, veselību un labklājību. 

Aizlūgsim par mūsu pilsētas bērniem un 
jauniešiem – lai draudze būtu vieta, kur meklēt 
dzīves jēgu un sastapt Dievu jau jaunībā. Lūgsim 
par svētdienskolu un ikvienu nodarbību un 
aktivitāti, kas domāta visu vecumu draudzes un 
pilsētas bērniem un jauniešiem. Pateiksimies par 
iespēju sanākt kopā bērnu un jauniešu 
dievkalpojumos un sadraudzības pasākumos. 
Lūgsim par vadītājiem un viņu palīgiem, lūgsim 
par ikvienu bērnu un jaunieti, kurš meklē iepazīt 
Dievu un ilgojas dzīvot pēc Viņa prāta. 

Lūgsim par jaunām ģimenēm un cilvēkiem, kas 
gatavojas doties laulībā, kā arī par cilvēkiem 
spēka gados; lūgsim, lai draudze būtu tā vieta, 
kas palīdz veidoties Kristus līdzībā, kopjot 
attiecības ar līdzcilvēkiem, uzticīgi dzīvojot savās 
ģimenēs, ar cieņu izturoties pret apkārtējiem un 
godīgi strādājot savā zemē. Lūgsim jaunas 
iespējas, kā uzrunāt šo paaudzi un parādīt ceļu 
pie Dieva.

Lūgsim par mūsu valstī dzīvojošajiem senioriem. 
Lūgsim pēc gudrības aizsniegt tos, kuri ir vientuļi 
vai nespēcīgi un atrodas pansionātos, slimnīcās 
vai savās mājās. Lūgsim, lai jaunajā paaudzē 
atjaunotos cieņa pret vecāka gada gājuma 
cilvēkiem un lai senioru dzīves gudrība būtu laba 
mācība jaunajiem. 

Lūgsim aizsardzību, mieru, tēvzemes mīlestību 
un garīgu stiprinājumu tiem daudzajiem 
cilvēkiem, kas atrodas ārpus Latvijas darba, 
studiju vai kāda cita iemesla dēļ.

Lūgsim spēku iet pa Dieva ceļu, nesot gaismu 
šajā pasaulē. Lūgsim, lai mēs iemīlētu Dievu 
vairāk kā vakar un būtu gatavi paklausīt katram 
vārdam, ko Viņš mums saka.

A I Z L ū g š A N A S

vasaras mēnešos 
“Pateicieties Tam Kungam, piesauciet Viņa Vārdu, 
pasludiniet Viņa darbus tautu starpā! Daudziniet,  

ka augsti teicams un dižens ir Viņa Vārds!” 
(Jesajas 12:4)



T A L S U  D R A U D Z E
14. jūnijā plkst. 11.00 kora 130 gadu jubilejas dievkalpojums. 
Viesi: mācītājs Edgars Mažis un soliste Evita Raituma no Āgenskalna 
draudzes.

J E L G A V A S  D R A U D Z E
14. jūnijā plkst. 17.00 dievkalpojums, kurā sludinātāju Andri Jūrmali 
ordinēs par mācītāju un BPI studentu no Kauguru draudzes Jāni Akmeni 
par sludinātāju. Viesis: LBDS bīskaps Pēteris Sproģis.

K U L D Ī G A S  D R A U D Z E
21. jūnijā plkst. 11.00 draudzes kora gadasvētku dievkalpojums.

P A P L A K A S  D R A U D Z E
28. jūnijā plkst. 17.00 Ainara Purmaļa ordinēšana par sludinātāju. 
Viesis: LBDS bīskaps Pēteris Sproģis.

M A D O N A S  D R A U D Z E
No 6. līdz 13. jūlijam un vēlāk bērnu un jauniešu nometnes.  
Informācija: www.erglasparni.lv

M A T E J A  D R A U D Z E

12. jūlijā, svētdien, plkst. 12.00 brīvdabas dievkalpojums ar kristībām 
Norkalnos.

DRAUDZES VASARAS NOMETNES

“Smilšpapīrs” – vasaras nometne jauniešiem no 16 līdz 30 gadu 
vecumam(ieskaitot pārus un jaunās ģimenes). 
Kur un kad? Tukumā no 30. jūnija līdz 5. jūlijam. 
Cik maksā? Ls 55.
Kas notiks? Attiecības. Piedzīvojumi. Sports. Paneļdiskusijas. Lekcijas.
Pieteikšanās un sīkāka informācija pa e-pastu nometne@matejs.lv vai 
zvanot Paulai pa tālr. 26197549.

“Cik tālu tu vari aiziet?” – jauniešu pārgājiens–nometne. Dalībnieku 
vecums no 13 gadiem.
Kur un kad? Pārgājiena maršruts: Ventspils – Užava – Sārnate, no 15. līdz 
19. jūlijam.
Kas notiks? Ne tikai iešana gar jūras krastu, bet arī dažādas aktivitātes 
pieturas vietās. 
Cik maksā? Ls 45.
Pieteikšanās un informācija pa tālr. 29946829 vai 67506027, kā arī rakstot 
uz nometne@matejs.lv.

“OTRĀ PUSĒ” – nometne skolēniem no 8 līdz 12 gadiem.
Kur un kad? Tukuma rajonā no 15. līdz 19. jūlijam.
Kas notiks? Piecas piedzīvojumu pilnas dienas ar aizraujošām aktivitātēm! 
Iepazīsti jaunus draugus, pārvari šķēršļus un izaicinājumus un uzzini, kas ir 
otrā pusē!
Cik maksā? Ls 50.
Pieteikšanās un informācija Mateja draudzes kancelejā vai pie nometnes 
koordinatores Ivetas: iveta.rudovica@matejs.lv, tālr. 67506052; 29964389.

Vietu skaits nometnēs ir ierobežots, tāpēc piesakies savlaicīgi!

P Ā V I L A  D R A U D Z E
26. jūlijā plkst. 16.00 diriģenta Artura Matroža simtgadei veltīts 
dievkalpojums.

G A R Ī D Z N I E K U  B R Ā L Ī B A
10. un 11. jūlijā Ainažos notiks garīdznieku ģimeņu nometne.
Informācija: tālr. 29262279, Agris Miķelsons.

M Ā S U  A P V I E N Ī B A
No 25. līdz 28. jūnijam Pelču internātskolā Kuldīgas rajonā notiks MA 
rīkota nometne bērniem un pusaudžiem ar īpašām vajadzībām. 
Informācija: tālr. 20220914, Elita Lapiņa.

No 3. līdz 5. jūlijam Zaļenieku pilī (arodvidusskolā) Jelgavas rajonā 
notiks MA organizēta nometne kopā ar svētdienskolotājiem un citiem 
interesentiem. Tēma: ”Kāp kalnā”. Nometnes laikā būs interešu grupas, 
kas saistītas ar dažādiem kalpošanas veidiem. Dzirdēsim dažādus 
runātājus un dziedātājus, kā Andri Jūrmali, Ilmāru Hiršu, Jāni Lūsi, Mārci 
Zīvertu, Āri Anškenu u. c.

Pieteikšanās nometnei un samaksa: līdz 1. jūnijam 25 Ls, pēc tam 30 Ls. 
Bērniem (5-14 g. v.) 15 lati, ja 2 vai vairāk bērnu no vienas ģimenes – 10 Ls 
no katra bērna. 
Īpašais UZAICINĀJUMS: ņemiet līdzi draudzeni, kura vēl nav kristiete, 
viņai dalības maksa 10 lati!

S V Ē T D I E N S K O L U  A P V I E N Ī B A
Vasaras nometne svētdienskolotājiem notiks kopā ar Māsu apvienības 
organi zēto nometni no 3. līdz 5. jūlijam Jelgavas rajona Zaļeniekos. 
Pieteikšanās uz nometni Māsu apvienībā vai pie Elzas Rozes, e-pasts: 
elza.roze@gmail.com.  
Dalības maksa: līdz 1. jūnijam 25 lati, pēc 1. jūnija 30 lati.

13. jūnijā plkst. 11.00 Rīgas Vīlandes baptistu draudzes dievnamā 
Vīlandes ielā 9 notiks Vasaras Bībeles skolas (VBS) prezentācija 
draudzēm. VBS “Nozīmīgo atklājumu sala” prezentēs LBDS misijas darba 
grupa. Uz pasākumu lūgums pieteikties Svētdienskolu apvienībā (sa@
lbds.lv) līdz 1. jūnijam, informējot, vai vēlēsieties saņemt sagatavotu VBS 
materiālu komplektu – Bībeles stundas, dziesmas, diskus u. c. materiālus. 

M I S I J A S  D A R B A  N O Z A R E
Līdz 13. jūnijam pēdējā iespēja pieteikties šīs vasaras iekšmisijas 
projektam, kas notiks Latgales pusē no 16.–23. augustam. Dalības maksa 
(dzīvošana, ēdināšana, nepieciešamie materiāli) šajā projektā ir 100 Ls. 
Komandas gatavošanās notiek Rīgā, tiekoties 1–2 reizes mēnesī 
sestdienās. Komandas trešā tikšanās notiks sestdien, 13. jūnijā,  
plkst. 11.00 Vīlandes draudzes telpās(Rīgā, Vīlandes ielā 9). Aicināti visi 
interesenti! Vairāk informācijas rakstot uz: kanceleja@lbds.lv vai zvanot pa 
tālruni 67223379.

N O M I N Ā C I J A S  K O M I S I J A
Lūdzam draudzes līdz 1. jūlijam iesūtīt kandidātu vārdus padomes locekļu 
vēlēšanām, kas notiks 7. augustā Liepājas Pāvila baznīcā LBDS kongresa 
sēžu laikā. Sūtiet nominācijas komisijas priekšniekam Andrejam Šternam 
uz e-pastu: alsterns@junik.lv vai rakstiet: Lāčplēša 37, Rīga, LV 1011. 
Šogad tiek pārvēlēti Andris Akmens, Pēteris Eisāns, Andris Jūrmalis, 
Edgars Mažis.

L B D S  J Ā Ņ I  2 0 0 9
LBDS JĀŅI 2009 notiks Talsu rajona Vandzenes pagastā no 22. jūnija plkst. 
10.00 līdz 24. jūnija plkst. 15.00. Šogad Jāņu rīkotāji ir Talsu baptistu 
draudze. Jāņu pasākums notiks viesu nama teritorijā, tādēļ ierašanās ar 
teltīm, guļammaisiem un pārtikas krājumiem. Tiem, kas vēlas, ir iespēja 
apmesties netālu esošajā viesnīcā vai viesu namā. Katru dienu no rīta un 
vakarā būs pieejams karsts ūdens, bet pusdienās būs zupa. Dalības 
maksa 5.00 LVL. Tuvāka informācija pie Rasas Cirveles un Gitas Vadones 
vai LBDS mājas lapā www.lbds.lv. Pieteikties var pa e-pastu jani@lbds.lv 
un tālruni 29335590. LBDS JĀŅI 2009 organizatori būs ļoti pateicīgi par 
finansiālu atbalstu gan no draudzēm, gan māsām un brāļiem individuāli.

LBDS JĀŅI 2009 programma

Pirmdiena, 22.06.
9.30 Reģistrācijas I daļa

10.00 Jāņu sporta dienas atklāšana (futbols, volejbols un sports bērniem, 
 kā arī kafejnīca un sadraudzība līdzjutējiem)
13.00 Pusdienas / zupa
16.00 Reģistrācijas II daļa (telšu pilsētiņas iekārtošana, sadraudzība)
18.00 Vakariņas / ūdens
19.00 LBDS Jāņu atklāšana / lielais koncerts
22.30 Nakts pārgājiens

Otrdiena, 23.06
8.00 Celšanās un brokastis / ūdens
8.45 Rīta rosme
9.00 Rīta svētbrīdis

10.00 Paneļdiskusija
12.00 Dažādas interešu darbnīcas
14.00 Pusdienas
16.00 Lielā sporta finālspēles
18.00 Vakariņas
19.00 Talantu šovs
21.00 Vakara koncerts ar draudžu priekšnesumiem
23.00 Ugunskurs

Trešdiena, 24.06.
9.00 Celšanās un brokastis / ūdens

10.00 Kora mēģinājums
11.00 Dievkalpojums
13.00 Pusdienas un LBDS JĀŅI 2009 noslēgums

draudzēmZ I ņ A S



B ī B E L E S  L A S ī J u M I  
J ū N I J A M

B ī B E L E S  L A S ī J u M I  
J ū L I J A M

1. Jeremijas gr. 47-52
2. Lūkass ev. 7-8
3. Galatiešiem 1-3
4. 2. Mozus gr. 37-40
5. 1. Ķēniņu gr. 5-9
6. Psalmi 66-68
7. Salamana pam. 2-3
8. Raudu dz.
9. Lūkass ev. 9-10

10. Galatiešiem 4-6
11. 3. Mozus gr. 1-3
12. 1. Ķēniņu gr. 10-13
13. Psalmi 69-71
14. Salamana pam. 4
15. Ecehiēla gr. 1-6

16. Lūkass ev. 11-12
17. Efeziešiem 1-3
18. 3. Mozus gr. 4-6
19. 1. Ķēniņu gr. 14-18
20. Psalmi 72-74
21. Salamana pam. 5-6
22. Ecehiēla gr. 7-12
23. Lūkass ev. 13-14
24. Efeziešiem 4-6
25. 3. Mozus gr. 7-9
26. 1. Ķēniņu gr. 19-22
27. Psalmi 75-77
28. Salamana pam. 7
29. Ecehiēla gr. 13-18
30. Lūkass ev. 15-16

1. Filipiešiem 1-2
2. 3. Mozus gr. 10-12
3. 2. Ķēniņu gr. 1-5
4. Psalmi  78-80
5. Salamana pam. 8-9
6. Ecehiēla gr. 19-24
7. Lūkass ev. 17-18
8. Filipiešiem 3-4
9. 3. Mozus gr. 13-15

10. 2. Ķēniņu gr. 6-10
11. Psalmi  81-83
12. Salamana pam. 10
13. Ecehiēla gr. 25-30
14. Lūkass ev. 19-20
15. Kolosiešiem 1-2
16. 3. Mozus gr. 16-18

17. 2. Ķēniņu gr. 11-15
18. Psalmi  84-86
19. Salamana pam. 11-12
20. Ecehiēla gr. 31-36
21. Lūkass ev. 21-22
22. Kolosiešiem 3-4
23. 3. Mozus gr. 19-21
24. 2. Ķēniņu gr. 16-20
25. Psalmi  87-89
26. Salamana pam. 13
27. Ecehiēla gr. 37-42
28. Lūkass ev. 23-24
29. 1.Tesaloniķiešiem 1-3
30. 3. Mozus gr. 22-24
31. 2. Ķēniņu gr. 21-25

I N F O R M Ā C I J A
Konts ziedojumiem un Baptistu Vēstneša iemaksām
Latvijas Baptistu draudžu savienība
Reģ.nr. 90000085765
A/S SEB Banka, kods: UNLA LV2X
Konts:LV03 UNLA 0002 0007 01314

B A P T I S T U  K U S T Ī B A I  4 0 0  G A D I

Eiropas baptistu 400 gadu 
jubilejai veltītais kongress 
notiks pavisam drīz – jau no 
24. – 26. jūlijam Amsterdamā 
RAI centrā. Amsterdam 400 ir 
unikāla iespēja Eiropas 

baptistu saimei pulcēties ne vien, lai svinētu savu vēsturi, bet 
arī meklētu Dieva vadību nākotnei, uzklausot iedvesmojošas 
uzrunas, pielūdzot Dievu, piedaloties semināros un iesaistoties 
sadraudzībā ar baptistiem no citām Eiropas valstīm.
Kongresa dalības maksa (tajā ietilpst arī ēdienreizes kongresa 
programmas laikā, izņemot sestdienas pusdienas) ir 175 eiro. 
Pieteikšanās Amsterdam 400 individuāli kongresa mājas lapā 
www.amsterdam400.org, aizpildot pieteikšanās anketu ne 
vēlāk kā līdz 30. jūnijam. Atcerieties, ka vietu skaits kongresā ir 
ierobežots. 
Par naktsmājām (iespējas un izmaksas) vairāk informācijas 
lasiet kongresa mājas lapā un rezervējiet laicīgi. Iespējas ir 
palikt gan savās teltīs, gan īrēt kotedžas, gan apmesties 
moteļos vai viesnīcās. Aptuvenā maksa diennaktī no cilvēka – 
sākot ar 10 eiro teltīs un kotedžās un sākot ar 40 eiro moteļos 
un viesnīcās. Minimālās izmaksas šim braucienam (dalības 
maksa, naktsmītne, pārvietošanās no naktsmītnēm uz kongresa 
norises vietu, ēdienreizes ārpus kongresa un ceļā) ir aptuveni 
280 eiro.

B ū S I M  K O P Ā
Bērnu un jauniešu kristīgās mūzikas nometne “Būsim kopā” šogad notiks no 
27. jūlija līdz 2. augustam. Ja Tu spēlē flautu, saksofonu, vijoli, čellu, klarneti, 
trompeti, mežragu, eifoniju, trombonu, tūbu, sitamos instrumentus, vai arī 
mācies dziedāt kora klasē un esi vecumā no 10 līdz 18 gadiem, tad būsim kopā 
orķestra nometnē Limbažos! Nometnes ietvaros būs mūzikālas nodarbības 
mazās grupās, kopēja muzicēšana orķestrī, aktīva atpūta, radošas darbnīcas, 
vakara koncerti un tikšanās ar kristīgiem mūziķiem.  
Dalības maksa 55 Ls. Pieteikšanās līdz 15. jūlijam.

Informācija un pieteikšanās:
Jānis Ansons, mob. 28332367;
e-pasts, janisansons@inbox.lv
Dace Reizniece, mob. 29482894

B A P T I S T U  V Ē S T N E S I S
Baptistu vēstneša jūlija un augusta apvienotais numurs iznāks jūlija beigās.

S V E I C A M  J U B I L E J Ā !
8. jūnijā Pāvilam Jakovļevam 75 gadi (Jaunjelgavas draudze)!

S V E I C A M !
BPI studentu EDGARU DEKSNI  ar sludinātāja 
licences saņemšanu un kalpošanas 
uzsākšanu Rīgas Semināra draudzē! 
E. Dekšņa amatā ievešanas dievkalpojumā 
Rīgas Semināra draudzē svētrunu teica 
Liepājas Pāvila draudzes mācītājs Mārtiņš 
Balodis. Aizlūgšanu par tālāko kalpošanu 
vadīja LBDS bīskaps Pēteris Sproģis, Rīgas 
Semināra draudzes mācītājs Edgars Godiņš 
un Liepājas Pāvila draudzes mācītājs Mārtiņš 
Balodis.

Rekvizīti 20 Ls avansa maksājumam: 
Limbažu baptistu draudze
AS SEB Latvijas Unibanka
Reģ. Nr. 9000243706
LV70UNLA0050008163499
Ar norādi "Būsim kopā"

Foto: Rihards Kociņš



LBDS Padomes informatīvs izdevums

Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, tālrunis: +371 67227195, +371 67223379,  e-pasts: vestnesis@lbds.lv
Izdevumu sagatavoja: bīskaps Pēteris Sproģis, Līva Fokrote, Līvija Lāme, Zanda Simenovska, Dace Šūpule,
korektori Aigars Baštiks un Ilze Reveliņa, maketētājs Filips Tālbergs

www.lbds.lv     

Baltijas Pastorālā institūta studenti šajā vasarā pametīs “skolas 
solus” un kalpos ne vien savās draudzēs, bet arī iesaistīsies 
visdažādākajos projektos un nometnēs Latvijā. Viens no viņiem, 
Jānis Rencis no Ogres baptistu draudzes, nometnēs ir 
pavadījis ne vienu vien vasaru. Turpināsim lūgt par vīriem, kas 
gatavojas kalpošanai, un – paldies par jūsu lūgšanām!

Pastāsti par sevi un savu ģimeni! Kā tu iepazinies ar savu 
sievu?

Man ir 20 gadu, esmu dzimis un audzis Ogrē, ģimenē, kurā 
biju vecākais brālis māsai un brālim. Nu jau vairāk kā gadu 
esmu precējies ar Martu. Marta uzauga Valmierā, ģimenē ar 4 
māsām un 5 brāļiem. Abi pirmo reizi satikāmies muzikālajā 
nometnē V.I.P. Norkalnos. Martu ievēroju jau nometnes 
sākumā, bet tikai pēdējā dienā saņēmos pieiet klāt un 
aprunāties. Kā noskaidrojām, arī es tiku pamanīts jau ātrāk, 
tomēr sarunājāmies tikai pēdējā nometnes dienā. Kad pienāca 
laiks atvadīties, pat neatstājām viens otram informāciju 
turpmākiem kontaktiem. Tomēr pēc dažām dienām atradām 
viens otru draugos un sarunājām satikties. Vienojāmies, ka 
nesatiksimies un neveidosim attiecības, ja tam visam nebūs 
turpinājuma. Dievam bija savs ceļš, un bija daudzi 
pārbaudījumi un grūtības, kas mūs stiprināja turpmākai dzīvei.

Kā tu nāci pie ticības Kristum? 

Kad vēl biju maziņš, domāju, ka Dievs varētu eksistēt. Parasti 
katrs jaunībā sastrādājam kādas sliktas lietas, tāpat bija arī ar 
mani. Kad biju sadarījis ko tādu, par ko pienāktos sods, 
dažreiz lūdzu, īsti neapzinoties lūgšanas nozīmi. Centos izbēgt 
no nepatikšanām, un, iespējams, pēc lūgšanas tās arī kļuva 
mazākas. Kad biju paaudzies, skolas laikā, mēs ar skolas 
biedru sākām ik pa laikam iegriezties baznīcā, jo tur varēja 
lietot internetu bez maksas. Vēlāk, kad internets jau bija 
daudzās mājās, ciemojāmies arī pie citiem.

Pagāja ilgs laiks, biju apmeklējis vasaras nometni „Lielā auss”, 
bet nākošajā gadā vecākiem bija tā pamazāk naudas, tāpēc 
mani aizsūtīja uz kristīgo nometni. Tur mana dzīve tika 
izmainīta, un tā sākās mans ceļš tuvāk Dievam. Arī nākamajā 
un aiznākamajā vasarā es braucu uz nometnēm, un tad ar 
laiku kļuvu par mazās grupas vadītāja palīgu, bet pēc tam jau 
par grupas vadītāju.

Kāda ir tava kalpošanas pieredze?

Pirmo pieredzi ieguvu nometnēs. Tas bija labs pamats tam, ko 
es daru tagad. Bija gadi, kad nometnēs dzīvoju un kalpoju 
vairāk kā mēnesi. Ar laiku iesaistījos organizācijā „Īsta 
mīlestība gaida”, palīdzēju mazo grupu vadīšanā un 
tehniskajās lietās. Tikko notika jau septītais organizācijas IMG 
salidojums. Manuprāt, šis bija viens no labākajiem 

salidojumiem. 
Tagad man ir 
draugi, radinieki, 
ar kuriem es 
pavadu laiku un 
stāstu par Jēzu 
un par to, kāds ir 
Dieva plāns 
mūsu dzīvē. 
Mūsdienu 
pasaule lielā 
mērā sastāv no 
tehniskām lietām, 
un Dievs man ir devis brīnišķīgu talantu  saprast tehniskās 
lietas. Visu jauno es ļoti ātri apgūstu, tāpēc draudzē, 
nometnēs un visur, kur atrodos, varu palīdzēt ar to citiem 
cilvēkiem.

Kā tu saprati, ka Dievs tevi aicina uz BPI?

Kad strādāju, lūdzu, lai Dievs man dod citu darbu, kur varu 
kalpot, palīdzot citiem cilvēkiem, un kur man būtu vairāk 
laika Dievam. Tad Dievs man caur dažādiem apstākļiem un 
cilvēkiem aizveda līdz BPI. Bija kāds laiks, kad lūdzu, 
nogaidīju, lai saprastu, vai tiešām man ir jānāk uz BPI. Un 
Dievs rādīja ceļu, pa kuru iet. Savā jaunībā brīžiem liekas, ka 
esmu apsteidzis laiku. Dieva plānu visai dzīvei vēl neesmu 
sapratis, bet to, kas man jādara pašlaik, es zinu.

Kāds ir tavs lielākais ieguvums pirmajos BPI mēnešos? 
Kas ir bijis visgrūtākais?

Lielākais ieguvums BPI man ir zināšanas par Dievu, Bībeli. 
Jauna sapratne par to, ko es agrāk nesapratu. Lieliska ir 
iespēja uzdot un pārrunāt dažādus jautājumus savā starpā. 
Man bija  pārsteigums, cik daudz es varu iegūt un cik daudz 
vēl esmu spējīgs uzņemt. Agrāk skolā likās, ka viss mans 
prāts ir pilns un es nespēju vairs uzņemt informāciju, bet šeit 
es varu piedzīvot to, ka Dievs tiešām dod gudrību un ka es to 
varu izmantot savā kalpošanā un dzīvē. Visgrūtākais man ir 
visu ātri pārdomāt un “salikt pa plauktiņiem”. Taču ar laiku 
viss nokārtojas un nokļūst īstajās vietās.

Ko tu darīsi vasarā? Ir kādas kalpošanas idejas?

Vasaras plāni pamazām sāk veidoties, viss vēl nav zināms, 
bet zinu, ka noteikti kalpošu kopā ar sievu. Kad draudzes 
jauniešiem beigsies mācības skolā, visi dosimies ar laivām 
izbraucienā. Tāpat es ceru, ka mēs sarosīsimies un uzsāksim 
jauniešu Alfa kursu. Lielāko daļu augusta noteikti pavadīšu, 
kalpojot vairākās nometnēs kā mazās grupas vadītājs vai 
tehniskais darbinieks. Ja Dievs vēlēsies vadīt mani kur citur, 
tad man vēl priekšā ir iespējamas lielas pārmaiņas.

Kā mēs varam lūgt par tevi, tavu ģimeni?

Pateicieties Dievam par to, ka Viņš mūs nodrošina un uztur, 
arī par Viņa dotajām iespējām.

Lūdziet par manu sievu, kas šobrīd ir Amerikā, lai viņai Dievs 
palīdz ar veselību un darbiem un lai viņa sveika un vesela 
atgriežas mājās. Tāpat lūdziet, lai Dievs mums parāda, ko 
darīt ne tikai šajā vasarā, bet arī turpmākajos gados.

Interviju sagatavoja Līva Fokrote

rāda ceļu
Dievs


