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Kas mūs vieno?
Mīļie draudzes brāļi un māsas Kristū, cienījamais 
lasītāj, priecājos jūs sveikt draudzes 137. gadasvētkos 
un pateicos Dievam par vēl vienu žēlastības gadu, ko 
Viņš piešķīris savā lielajā mīlestībā pret katru no 
mums. Šajā laikā, domājot par draudzes pastāvēšanas 
ilgumu, man radās kāds jautājums, ko vēlos uzdot arī 
jums: kas mūs vieno? Domājot par draudzi un to, cik 
dažādi mēs esam, nākas secināt, ka katrs ir pavisam 
īpašs un atšķirīgs, ar savām interesēm, ar dažādu 
izglītību, ar atšķirīgu sociālo stāvokli un dzīves 
pieredzi. Mēs pat reizēm esam tik atšķirīgi, ka 
nevaram viens otru pieņemt, saprast, uzklausīt, 
atbalstīt. 

Apustulis Pāvils 2. vēstulē Korintiešiem 12. nodaļā 
salīdzina draudzi ar cilvēka miesu. Kā gan kāds no 
mums varētu teikt, ka kāda no mūsu ķermeņa daļām ir 
lieka vai atmetama. Nu taču neviens! Tāpat kā mēs 
rūpējamies par savu ķermeni, tāpat Pāvils raksta, lai 
rūpējamies par draudzi, lai viens otru celtu, lai tas, cik 
atšķirīgi esam, mūs vieno. Bet ko par mums saka citi? 
Kā cilvēki, kas nav draudzē, redz mūs ikdienā?

Kādā anonīmā vēstulē Diognētam 2. gadsimtā rakstīti 
šādi vārdi: „Kristiešus no citiem ļaudīm neatšķir ne 
valsts, ne valoda, ne paražas, redzi, viņi nedzīvo savās 
pilsētās, viņi nerunā kādā savā īpašā dialektā, tāpat 
viņiem nav arī citāds dzīvesveids. Viņu mācību nav 
radījuši gudru vīru prātojumi, viņi neizplata vienkāršu 
cilvēcisku mācību kā citi. Viņi ievēro vietējās ģērbšanās, 
ēšanas un citas dzīves tradīcijas. Bet tajā pašā laikā viņi 



mums demonstrē savas pilsonības brīnišķīgās un 
neapšaubāmi neparastās izpausmes. Kristieši dzīvo savās 
dzimtenēs, bet kā svešzemnieki. Kā savas zemes pilsoņi 
viņi savā starpā dalās it visā, bet, kā jau svešzemniekiem, 
viņiem vienmēr nākas ciest. Ikviena sveša zeme viņiem ir 
dzimtene, un ikviena dzimtene ir kā sveša zeme. Līdzīgi 
citiem, viņi precas, un viņiem dzimst bērni, bet viņi 
neslepkavo savas atvases. Viņiem ir kopgalds, bet nav 
kopīga gulta. Viņi ir miesīgi, bet nedzīvo miesai. Viņu 
dienas paiet uz zemes, bet viņi ir debesu pilsoņi. Viņi 
pilda likumus, bet tie nav viņu dzīves likumi. Viņi mīl 
visus ļaudis, bet viņus visi vajā. Viņi ir nabagi, bet 
daudzus dara bagātus; viņiem visa kā trūkst, bet viņi ir ar 
visu apmierināti. Viņus nievā, bet viņi caur negodu iegūst 
slavu. Par viņiem runā sliktu, bet viņi tiek taisnoti. Viņi 
tiek izsmieti, bet viņi izsmējējus svētī. Pret viņiem izturas 
ļauni, bet viņi ļaundariem izrāda cieņu. Kad viņi dara 
labu, viņus soda kā ļaundarus; saņemot sodu, viņi 
priecājas, it kā būtu ieguvuši jaunu dzīvību. Vienkārši 
sakot – dvēsele miesai ir tas pats, kas kristieši – pasaulei. 
Dvēsele atrodas visās ķermeņa daļās, un kristieši atrodas 
visās pasaules pilsētās. Dvēsele atrodas miesā, bet nav no 
miesas; kristieši ir pasaulē, bet nav no pasaules.”

1. gadsimta kristieši bija ļoti pamanāmi uz apkārtējo fona, 
jo viņu sapulcēs sanāca tik raiba publika, kā nekur citur - 
tur bija vergturi un vergi, tur bija bagātnieki un nabagi, 
tur bija jūdi un pagāni. Tur sanāca tādi cilvēki, kas citos 

apstākļos kopēju valodu neatrastu, tas bija kaut kas 
apbrīnojams un cilvēki par to brīnījās. Kad viņi to 
redzēja, viņi teica: tas ir Dieva spēks. 

Ja rakstītu vēstuli par tevi un mani, pēc kā mūs 
pazītu, ko par mums teiktu citi, ko īpašu mūsos 
redzētu citi? Ko citi ir redzējuši mūsu brāļos un 
māsās, kas draudzi ir cēluši jau 137 gadus? Es ticu, 
ka viņu vārdos, darbos un vienotībā citi ir varējuši 
redzēt Kristu. Paldies par to katram, kas kalpoja un 
kalpo šajā draudzē. Tā liecība, pamācība un 
iedrošinājums, ko esam saņēmuši no brāļiem un 
māsām, lai mūs vieno ticībā un vada vienprātībā, 
apliecinot Kristu ar saviem vārdiem, darbiem un ar 
savu dzīvi, ka mēs varam pastāvēt vēl daudzus jo 
daudzus gadsimtus un būt kā liecība visai pasaulei. 
„Tātad jūs tagad vairs neesat svešinieki un 
piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem 
un Dieva saime, nams, uzcelts uz apustuļu un 
praviešu pamata, kura stūra amens ir Kristus Jēzus. 
Viņā visa celtne, kopā salaista, aug par svētu templi 
Tam Kungam. Un Viņā arī jūs līdzi tiekat uzcelti 
par Dieva mājokli Garā.’’      

 /Pāvila vēstule efeziešiem 2:19-22/

Patiesā cieņā, jauniešu kalpošanas vadītājs 
Ainārs Ginters                             
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Draudze un mēs
Šķiet, ka nekļūdīšos teikdams, ka mums katram ik pa 
laikam ienāk prātā domas par draudzi. Kas ir draudze, 
kas es esmu tajā, ko mēs darām, kāpēc to vajag, kāda 
tam nozīme? Tās ir labas domas un jautājumi, par ko 
ir vērts ik pa laikam padomāt arī šajā mēnesī, kad 
svinam draudzes gadasvētkus un laika posmā, kad 
draudze ir bez pastāvīga mācītāja.
Tēma par draudzi ir dziļa, plaša un par to ir sarakstītas 
daudzas grāmatas, runas, referāti utt. Šajā reizē vēlos 
kopā ar jums domāt tikai par dažām lietām. 

1. Kas ir draudze? Vai tā ir tikai baznīcas ēka,vieta, kur 
pulcējamies? Vai tā ir svētdiena un varbūt vēl kāds 
nedēļas vakars, kad esam baznīcā? Vai draudze ir tad, 
ja klāt ir mācītājs? Apustulis Pāvils raksta: „Visu Viņš 
(Dievs) ir nolicis zem Kristus kājām, bet viņu pašu kā galvu 

pāri visam devis draudzei, kas ir Viņa miesa, Viņa 
piepildījums, kas visu visur piepilda” (Ef.1:22-23). Tātad 
draudze ir Dieva veidota un Kristum nodota. Tā ir 
garīgs veidojums, tā nav kāda cilvēku izveidota 
organizācija, biedrība vai tamlīdzīgi. Kristus ir kā 
galva draudzei, kas ir kā Viņa miesa un piepildījums. 
Draudze ir svarīga daļa no Kristus būtības, šķiet, nav 
iespējams, ka draudze un Kristus varētu būt šķirti. Un 
protams, ka draudze sastāv no mums pašiem – Kristus 
mācekļiem un sekotājiem. 

Vēl šajā rakstu vietā svarīga ir laika un vietas 
dimensija. „...draudzei, ...kas visu visur piepilda.” Norāda 
uz to, ka draudze nevar būt ierobežota tikai kādā 
konkrētā vietā (piem., Mātera 54) un laikā (svētdiena, 
no 10.00 līdz 14.00). Mēs esam draudze vienmēr un 
visur. Nav nozīmes, vai mēs visi esam kopā 
sapulcējušies baznīcā, svētdienas dievkalpojumā, vai 
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mēs pirmdienā esam katrs savā vietā – skolā, darbā, 
mājās, ceļā. Ir svarīgi dzīvot ar šo apziņu, ka es esmu 
Dieva bērns un daļa no Kristus draudzes ik dienu, ik 
stundu. 
2. Pāvils, rakstot vēstuli Efezas draudzei, dod arī 
kādus ieteikumus un pamudinājumus:
- „Tad nu es, cietumnieks Kunga dēļ, lūdzu jūs dzīvot tā 
aicinājuma cienīgi, ar kuru esat aicināti...” (Ef.4:1). Šeit ir 
saistība ar Kristus nāvi pie krusta, kuras dēļ mēs esam 
ieguvuši jaunu, pārveidotu dzīvi. Vai Kristus mira 
tādēl, lai mēs dzīvotu rūpēs par sevi, šķiestu laiku 
niekiem vai mocītu savu miesu dažādās izpriecās? Nē! 
Pāvils aicina mūs dzīvot Dieva mīlestības aicinājuma 
cienīgu dzīvi. 
- „dedzīgi sargādami vienotību Garā, uzturēdami to ar 
miera saiti” (Ef. 4:3). Kādai ir jābūt kristieša dzīvei – 
aktīvai, pasīvai vai neitrālai? Vārds dedzīgi norāda uz 
aktīvu rīcību. Acīmredzot vienotība Garā neiestājas 
un nepastāv pati no sevis. Vienmēr apkārt ir bijuši 
spēki, kas ir vēlējušies izšķīdināt un izjaukt vienotību 
Kristus draudzē. Mums ikvienam ir aktīvi jāiestājas, 
jācīnās par vienotību draudzē. Pat ieņemot tikai 
neitrālu pozīciju, mēs varam zaudēt vienotību. Būsim 
aktīvi tās sargātāji savā draudzē!

- „Apliecinādami patiesību mīlestībā, mēs pieaugsim Kristū, 
kas ir galva visam. No Viņa visa miesa, saistīta un 
savienota visādām saitēm, katra daļa, darbodamās un celta 
Viņa mīlestībā, iegūst spēju augt” (Ef.4.15-16). Šeit un 
citur vēstulēs draudzēm Pāvils mudina uz izaugsmi. 
Arī šajā lietā neitralitāte vai apstāšanās izaugsmē ir 
bīstama. Ir ļoti liels risks, ka kļūstam vāji Dieva vārdā, 
kas ir mūsu dzīves pamats. Un rezultāts tam ir, ka mēs 
kļūstam kā „... mazi bērni, kas tiek mētāti un aizrauti 
līdzi katram mācības vējam cilvēku viltīgajā spēlē, ar 
kuru tie ievilina maldos” (Ef. 4:14). Pāvils mūs aicina 
pieaugt mīlestībā, ticībā, izpratnē. Un neaizmirsīm, ka 
spēju augt dod Jēzus Kristus. Ja Viņš dod, tad mēs 
varam pieaugt. 
No savas pieredzes zinu, ka daudz vieglāk ir uzrakstīt 
nekā to piepildīt savā dzīvē. Taču mums ir Kristus, un 
Viņa spēkā tas ir iespējams. 
Atcerēsimies, ka mēs esam daļa no draudzes un daļa 
no Kristus ik brīdi, jebkurā vietā, kur atrodamies, 
dzīvosim Kristus aicinājuma cienīgu dzīvi, būsim 
aktīvi draudzes vienotības aizstāvji un nepagursim 
augt un attīstīties.

Kristus mīlestībā,
Andris Drēska

Bet man paliek mans aplaimotājs Dieva 
tuvums; man ir prieks savu cerību likt uz 
Dievu To Kungu, lai paustu visus Tavus 
darbus. /Ps.73.28/

Helēnas Me,umas liecības turpinājums

Darba gaitas
1972. gadā pabeidzu Paula Stradiņa 2. medicīnas skolu. 
Pēc nosūtījuma sāku strādāt Jelgavas pieaugušo 
poliklīnikā par laboranti. Esmu Dievam ļoti pateicīga 
par savām darba vietām, kur Dievs man piešķīra jaukus 
kolēģus. Sevišķi mīļas atmiņas man bija par Jelgavas 
poliklīniku, iespējams tāpēc, ka tā bija mana pirmā 
darba vieta. Šeit nostrādāju nepilnus piecus gadus.
Tad saņēmu uzaicinājumu strādāt Ģintermuižas 
psihiatriskās slimnīcas laboratorijā. Sapratu, ka 
nedrīkstu pati pieņemt izšķirīgo lēmumu. Apzinājos, 
ka savu profesiju esmu saņēmusi no Dieva un ticēju, ka 
vieta, kur strādāšu, ir paredzēta Dieva plānā. Tādēļ 

lūdzu pēc Dieva vadības. Savās domās ieklausījos sirds 
balsī, kāda būs atbilde. Domājot par palikšanu esošajā 
vietā, sirdī nebija miera. Kad nosvēros par iespēju 

mainīt darba vietu, sirdī 
ienāca miers. Atceros, kā 
gāju iesniegt dokumentus 
psihoneiroloģiskajā 
slimnīcā. Sirdī valdīja dziļš 
miers un prieks, bija 
pārliecība, ka esmu 
iekļāvusies Dieva plānā. 
Arī tad, kad laika gaitā bija 
jāpiedzīvo dažādas 
grūtības, vienmēr varēju 
atcerēties šo īpašo Dieva 
atbildi Viņa dotajā mierā 

un zināju, ka esmu šeit Viņa nolikta un lietota.
Esmu īpaši Dievam pateicīga par visu šo laiku no 1978. 
līdz 2006. gadam, kad varēju strādāt Jelgavas 
psihoneiroloģiskā slimnīcā „Ģintermuiža” par 
laboranti un pēdējos nepilnus 5 gadus par sociālas 
aprūpes darbinieci. Man bija ļoti jauki un mīļi kolēģi. 
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Esmu saņēmusi no Viņiem daudz pozitīvu emociju un 
mīlestības. Lai Dievs viņus svētī! Daudz prieka un 
gandarījuma man deva saskarsme ar slimnīcas 
pacientiem. Kad bija iespējams, centos viņiem teikt par 
Jēzus mīlestību uz viņiem. Kad Latvijā sākās Atmoda, 
kļuva arī drošāk cilvēkiem atklāti liecināt par Dieva 
glābšanas vēsti.
Manā sirdī Dievs bija licis ilgas un lūgšanu, lai mūsu 
slimnīcā varētu noturēt dievkalpojumus, jo šeit cilvēki 
dzīvoja mēnešu, citi daudzu gadu garumā. Viņi 
patstāvīgi ārpus slimnīcas nekur nevarēja doties. 
Tuvojoties 1988. gada nogalei, uzrunāju dakteri Rēveli 
un lūdzu rast iespēju Ziemassvētkos noturēt slimnīcas 
zālē svētku dievkalpojumu. Man par lielu prieku 
saņēmu piekrītošu atbildi. Arī slimnīcas galvenā māsa 
Anastasija Meiere šo priekšlikumu atbalstīja.

Man un vēl daudziem šis notikums bija dziļi 
saviļņojošs. Tas tolaik bija pirmais draudzes pasākums 
ārpus dievnama. Slimnīcas zāle bija pilna, svētbrīdī bez 
slimnīcas iemītniekiem piedalījās arī slimnīcas 
darbinieki un vadība. Mūsu koris, tērpies svētku formā 
ar saviļņojumu dziedāja Ziemassvētku dziesmas, 
mācītājs Jānis Eisāns teica īsu svētrunu. Kopdziesmas 
dziedājām no dziesmu lapiņām, kuras toreiz bija 
jāraksta uz rakstāmmašīnas. Man bija tas gods šo darbu 
darīt daudzus gadus. Kad visi kopā dziedājām  „Klusa 
nakts, svēta nakts”, zālē daudzi slaucījām asaras. Bija 
atnācis ilgi gaidītais, lūgšanās lolotais Vārda 
pasludināšanas brīvības laiks. Cik tā ir dārga Dieva 
dāvana! Kaut mēs to spētu novērtēt un izmantot līdz 
galam!...
Pateicoties Dievam un slimnīcas vadības labvēlībai, 
mūsu draudze līdz pat 2006. gadam reizi mēnesī, 
svētdienā, noturēja svētbrīžus slimnīcas zālē. Daudzus 
gadus pēc svētbrīžiem gājām ar Dieva glābšanas vēsti 
pa istabiņām pie slimniekiem, kuri dažādu iemeslu dēļ 
nevarēja ierasties zālē. Šie slimnieki iemācījās no galvas 
vairākas dziesmas un Svēto lūgšanu „Mūsu Tēvs 
debesīs”, kuru arī kopīgi lūdzām.

2001. gadā slimnīcā laboratoriju slēdza. No iemīļotiem 
kolēģiem bija jāšķiras, bet darbs pēc Dieva prāta man 
vēl slimnīcā turpinājās līdz 2006. gadam. Atkal 
piedzīvojot īpašu Dieva kārtojumu, ieguvu sociālās 
aprūpes darbinieka vietu „Ģintermuižas” slimnīcas 
tolaik 9. nodaļā. Tā bija nepārprotama Dieva vadība, jo 
atbilstošu izglītību biju apguvusi vēl strādājot 
laboratorijā. Pateicoties Dievam un galvenajai māsai, 
slimnīcā atvēra kapelu, kuru divas reizes nedēļā 
varējām apmeklēt. 

Tad atkal nāca pārmaiņas manā dzīvē, bija jāmaina 
darba vieta, bet vispirms iestājos bezdarbniekos. Šis 
bija īpašs laiks, kad bija jāmācās piedot, svētīt, aizlūgt, 
lūgt un uzticēties Dievam. Protams, ka lūdzu pēc 
darba. Uz laboranta vietu necerēju, jo likās, ka Jelgavā 
visas vietas ir aizņemtas. Negaidot nāca darba 
piedāvājums Medicīnas Centrā „Fitosan plus”. Pēc 
nopietnām lūgšanām šo uzaicinājumu pieņēmu.
Šeit Dievs man atkal piešķīra brīnišķīgus kolēģus un 
iespēju kontaktēties ar saviem klientiem. Tomēr Dieva 
plānā bija kāds cits turpinājums. Mainoties 
laboratorijas vadībai, jutu, ka savam darbam šajā vieta 

neesmu īsti piemērota 
un, lūdzot pēc Dieva 
vadības, sapratu, ka 
man ir jāmeklē darbs 
kaut kur citur. 
Nolēmu zvanīt un 
interesēties, vai P. 
Stradiņa slimnīcā nav 
kāda brīva laboranta 
vieta. Saņēmu 
uzaicinājumu strādāt 
P. Stradiņa slimnīcas 
bioķīmijas 
laboratorijā. 

Pirms devos uz 
Stradiņiem, lai tiktos 
ar saviem darba 

devējiem, griezos pie Dieva ar sirsnīgu lūgšanu, lai Viņš 
man neļauj izdarīt kādu nepareizu izvēli. Apzinājos, ka 
līdz šim mans aicinājums ir bijis strādāt ar cilvēkiem, 
bet šeit bioķīmijas laboratorijā pārsvarā ir darbs ar 
aparatūru. Sirsnīgi lūdzu: „Dievs, Tu zini, ka es gribu 
strādāt ar cilvēkiem un es zinu, ka arī Tu to gribi, tad 
nu dāvā man šo iespēju, lai notiek tikai Tava griba!” 

Ierodoties slimnīcā, mani sagaidīja jauka laboratorijas 
vadītāja, kura pēc īsām pārrunām teica, ka vajadzīgs 
cilvēks, kurš ietu pa nodaļām pie gulošiem pacientiem, 
lai noņemtu analīzes uz cukuru. Manā sirdī ieviļņojās 
prieks un pateicība: „Ak, Kungs, Tu atkal esi manu 
lūgšanu uzklausījis tik nepārprotamā veidā.” Es ar 
sajūsmu pieņēmu šo piedāvājumu un mājupceļā uz 
Jelgavu sajutu jau pazīstamo dziļo Dieva mieru. Nu jau 
ceturto gadu strādāju P. Stradiņa slimnīcā un man ir 
dota lieliska iespēja satikt cilvēkus, kuru sirdis bieži 
vien ir atvērtas Dieva vēstij. Vienmēr lūdzu, lai Dievs 
man neļauj iegrimt garīga snaudā, lai Viņš var mani 
lietot cilvēku dvēseļu glābšanai un svētībai!
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Dievs piešķir dzīvesvietu
Ir trīs sfēras, kurās esmu nepārprotami uztvērusi Dieva 
vadību un kārtojumu. Tās ir: profesija, darba un 
dzīvesvietu izvēle. Par divām pirmajām esmu jau 
stāstījusi, vēl palikusi pēdējā. 
Bija laiks, kad ļoti ilgojos pēc sava kaktiņa, kur neviena 
netraucēta, varētu kopt attiecības ar savu Glābēju un 
Kungu. Tajā laikā strādāju psihoneiroloģiskajā slimnīcā, 
ar vecākiem dzīvojām Kalnciemā un man satiksmes dēļ 
nācās kavēt darba laika sākumu. Kaut gan laboratorijas 
vadība neiebilda, ka darbu sāku ar vairāk kā stundas 
kavēšanos, apzinājos, ka kaut kas šajā jomā jāmaina. 
Par to, ka šeit esmu pēc 
Dieva prāta, zināju droši. 
Lūdzu Dievu, lai Viņš 
atrisina šo problēmu. 
Radās Dieva iedvesmota 
ideja, proti, ar savu 
vajadzību griezties pie 
māsas Annas Siliņas, vai 
viņa būtu ar mieru mani 
pieņemt īrē savā 
dzīvesvietā. Viņa 
atbildēja ar tādu 
atsaucību un labprātību, 
ka es nepārprotami to 
saņēmu kā Dieva 
kārtojumu. Šajā dzīvesvietā es nodzīvoju apmēram 7 
gadus. Varu teikt, ka tas bija svētīgs Dieva žēlastības 
laiks. Prieks un laimes sajūta par iegūto jauko istabiņu, 
kur varēju sastapties ar savu Dievu, bija patiešām liels. 
Saprotu, ka Dievam un arī mums ir svarīgi, kur 
dzīvojam. Pēc šiem gadiem pienāca laiks atbrīvot šo 
mīļo vietiņu. Mani mīlestībā uzņēma Ginteru ģimene, 
kur pavadīju nedaudz vairāk kā gadu. Paldies šiem 
mīļajiem cilvēkiem!

Arī maniem vecākiem radās vēlēšanās pārcelties uz 
dzīvi Jelgavā, lai varētu būt tuvāk baznīcai. Tā kā es 
dzīvoju Jelgavā, man tika uzticēts svarīgais uzdevums 
sameklēt dzīvesvietu. Lūdzu atkal pēc Dieva vadības. 
Lai uztvertu Viņa vadību, ir tik svarīgi atteikties no 
saviem plāniem un vēlmēm. Tikai norimstoties un 
paliekot klusu Viņa priekšā, var sadzirdēt Dieva balsi, 
šī patiesība man arvien sev ir jāatgādina. Tas nenozīmē, 
ka nevar būt savas vēlēšanās, tikai jābūt gatavībai tās 
pakļaut Dieva gribai. Tā kā nācu no lauku mājām, 
meklēju mājiņu pilsētas nomalē. Neiedziļinoties 
meklējuma procesā, Dievs mums piešķīra pusotrstāvu 

māju Jelgavā, Vidus ielā 47. Man šī māja, sevišķi no 
iekšpuses, iepatikās tūlīt. Papiņš – mans tētis, šķiet 
sākumā nebija tik pārliecināts, ka šo vajadzētu 
iegādāties savā īpašumā. Es nesapratu, kādēļ ne. 
Māmiņa bija teikusi, ja man patikšot, tad arī viņai 
patiks. Rezultātā mēs šo māju nopirkām. Tā kā baznīca 
atradās ne tik tuvu, bija svarīgi, lai kursētu pilsētas 
autobusi. Tādu bija vairāk kā viens, bet, lai nokļūtu uz 
dievkalpojumiem, svētdienās nebija izdevīgi reisi. 
Lūdzu Dievam, ja tas ir Viņa prāts, ka šeit dzīvojam, lai 
Viņš piešķir iztrūkstošo autobusa reisu. Un Dievs 
piepildīja šo lūgumu, drīz vien autobusu sarakstā tika 
iekļauts jauns reiss, kurš atbilda mūsu vajadzībām. 

Vecākiem pārceļoties uz 
Jelgavu, arī es pārcēlos uz 
dzīvi pie viņiem. Tā Dievs 
man piešķīra žēlastību 
visilgāk no mums, pieciem 
bērniem, būt kopā ar saviem 
vecākiem. Kad vecāki aizgāja 
mūžībā, es savā mājā paliku 
viena. Vairākkārt man tika 
teikts, lai pārdodu māju un 
eju uz dzīvokli. Sirdī jutu, ka 
vēl nav pienācis īstais laiks. 
Uzticēju savas vajadzības 
Dievam. Papiņš pirms 

aiziešanas Mūžībā man teica: 
„Meitiņ, kā tu ar to māju tiksi galā?” Es atbildēju: „Gan 
Dievs gādās.” Un Dievs arī gādāja, sūtīja palīdzību īstā 
laikā pa saviem svētīgajiem ceļiem. Man bija grūti pat 
domāt par pārcelšanos, tomēr sapratu, ka tas stāv 
priekšā. Tomēr, kad pienāca Dieva noliktais laiks, visas 
vajadzības tika apmierinātas. Radās cilvēki, kuri 
labprāt paņēma man nevajadzīgās mantas. Arī 
pārpildītie bēniņi, kā uz burvju mājienu, neilgā laikā 
tika atbrīvoti. Dievs piešķīra mīļus cilvēkus, kuri man 
daudz palīdzēja pārcelšanās laikā.
Nu jau ceturto gadu dzīvoju savā dzīvoklī. Protams, arī 
šī dzīvesvietas maiņa bija Dievam uzticēta un no Viņa 
saņemta. Grūti bija izšķirties par Ozolniekiem vai 
Cukurfabrikas rajonu. Ar sirdi gribēju dzīvot 
Ozolniekos, bet sapratu, ka Dievs vada mani savādāk. 
Tas, ka savu māju varēju pārdot arī bija Dieva brīnums, 
jo daudzi šādu darījumu nevarēja nokārtot. Neilgu laiku 
pēc mājas pārdošanas, bankas vairs neizsniedza 
mājokļa kredītus, pirkšana un pārdošana  kļuva vēl 
sarežģītāka. Dievs man palīdzēja iekļauties īstā laikā, jo 
tieši šajā pašā – 2006. gada nogalē bija jāmaina darba 
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vieta uz Rīgu. Nebūtu bijis iespējams dzīvot iepriekšējā 
dzīvesvietā, kas atradās tālu no dzelzceļa stacijas, 
izbraukāt uz Rīgu, uzturēt māju un dārzu. Tā gandrīz 
vienlaicīgi mainījās mana darba un dzīvesvieta. Tagad 
stacija atrodas apmēram 10 minūšu gājumā no manas 
dzīvesvietas.

p.s. Dieva pulkstenis nenokavē, tikai jāseko, lai 
mūsējais tam nesteigtos pa priekšu.
Draudze

Draudze man nozīmē ļoti daudz! Šķiet, ka nekļūdīšos, 
sakot, ka tā man ir dārgākā dāvana šajā pasaulē. Tādēļ 
gribētu tai dāvāt vissirsnīgākos vārdus un darbus. Pats 
Jēzus to dibināja un teica, ka nekādiem spēkiem, pat 
ne elles vārtiem, to nebūs uzvarēt. Draudze ir „Kristus 
miesa, pilnība, kas visu visur piepilda, patiesības balsts” 
šajā pasaulē. Kad esam kopā Jēzus vārdā, Viņš pats ir 
mūsu vidū. Tādēļ jau sirds tā ilgojas būt draudzes vidū. 
Kur vēl vairāk var saņemt un arī sniegt Kristus 
mīlestību, kā draudzē? – Nekur citur! 

Domājot par laikmeta ietekmi uz mani un draudzi, 
varu teikt, ka hroniskais laika trūkums ir tas, kas 
izraisa steigu, steiga – paviršību, vispirms jau attiecībās 
ar Dievu, kam seko attiecību seklums ar cilvēkiem, arī 
ar draudzes locekļiem. Jēzus teica: „Palieciet manī un 

es – jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas 
nepaliek pie vīna koka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat 
manī.” (Jņ 15,4) Ja neesam piepildīti ar Jēzu, mums nav 
ko dot citiem. 
Vēl laikmeta ietekmi saredzu materiālismā – mīlestībā 
uz šīs pasaules labumiem, piedāvājumiem. Jēzus teica: 
„Neviens nevar kalpot diviem kungiem, vai viņš vienu 
ienīdīs un otru mīlēs jeb viņš vienam pieķersies un otru 
atmetīs. Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai.” Jēzus 
mīļais māceklis Jānis pamācīja tā laika draudzi: 
„Nemīliet pasauli, ne to, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl 
pasauli, tad viņā nav Tēva mīlestības. Jo viss, kas ir 
pasaulē – miesas kārums, acu kārums un dzīves lepnība 
– nav no Tēva, bet ir no pasaules. Pasaule iznīkst un 
viņas kārība, bet, kas dara Dieva prātu, paliek 
mūžīgi.” (1. Jņ. 2, 15-17) 

Mana atziņa ir, ka vissvarīgākais dzīvē ir sadzirdēt 
Dieva balsi un tai paklausīt. Bet, lai dzirdētu, ir 
jāklausās, lai klausītos, vajadzīgs laiks, lai būtu laiks, ir 
no kaut kā jāatsakās. Jēzus saka: „Gluži tāpat, neviens 
no jums, kas neatsakās no visa, kas viņam pieder, nevar 
būt mans māceklis.” Lūk. 14, 33. 

Sagatavoja Tabita H. Šķerberga un Linda Langenfelde
foto no H. Mellumas personīgā arhīva

Kristības Tēva mīlestības 
sasildītā jūrā kā jauns 
atskaites punkts 
26.jūnijā, kas bija vasarīga svētdienas pēcpusdiena, 
kāpām lielajā autobusā un no Jelgavas 
devāmies vairāku stundu ilgajā 
braucienā uz Ģipku, lai piedalītos mūsu 
jauno draudzes locekļu kristību 
dievkalpojumā. Autobuss bija pilns un 
šķita, ka katrs no sirds priecājas par šo 
gaidāmo notikumu. Arī laiks, ko 
pavadījām ceļā, deva iespēju runāties 
un baudīt sadraudzību - bija prieks 
dzirdēt, kā viss autobuss čaloja. Ģipkas 
baptistu baznīcas pagalmā mūs laipni 
sagaidīja vietējie draudzes locekļi un mūsu kristībnieki- 
Sintija, Signe, Dana un Elīna. Lūk, viņu spilgtākie 
iespaidi un pārdomas par kristību nozīmi! 

Sintija: Tā kā Jēzu pieņēmu nometnē, es uzreiz 
domāju par kristībām, bet tajā laikā es neredzēju 
iespējas kristīties, jo es negāju nevienā draudzē. Vēlāk, 
kad sāku nākt draudzē, es sapratu, ka kristības ir gluži 
kā pienākums, un, ka tas ir pirmais solis, kurš jāsper 
pēc ticības apliecināšanas. Pēc tam, kad jau bija zināmi 

kristību laiki draudzē, es sāku 
bažīties par to, vai man 
vajadzētu kristīties, vai tomēr 
nē, bet Dievs caur dažādiem 
cilvēkiem iedrošināja mani 
spert šo soli, un es, protams, 
izdarīto nenožēloju!
Pēc kristībām sajūtas ir 
dažādas un interesantas. 
Protams, uzreiz jau ir 
savādāka sajūta draudzē - kad 

runā par „draudzes locekļiem”, runā arī par tevi. Un vēl 
pēc kristībām jūtos daudz tuvāka Dievam. Esmu 
tiešām priecīga par šo lielo notikumu!
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Signe: Savā dzīvē mēs izvēlamies dažādus atskaites 
punktus. Dzimšanas dienas, jaunos gadus, iespējams 
citus zīmīgus notikumus. Katram droši vien pienāks 
kāds brīdis, kad šķiet, ka viss sākas no jauna. Man tās 
bija kristības, kad vienkārši tu saproti, ka viss tas, kas 
bijis, patiešām ir pagājis. Es uzsāku jaunu dzīvi.

Laiks līdz kristībām bija dažādiem pārbaudījumiem un 
izaicinājumiem pilns, bet Dievs to visu vienkārši 
paņēma prom. Kristību dienā bija fantastiska saule un 
labs laiks, patiešām jutu Tēva klātbūtni. Galu galā 
Viņam mūsu dēļ sasildīt pat visu jūras ūdeni bija nieks, 
un tas 
tikai atkal 
un atkal 
no jauna 
liek 
apzināties 
to, cik 
varens un 
visspēcīgs 
ir mans 
Dievs. Šo 
dienu īpašu padarīja un lielu prieku deva visi mīļie 
vārdi, ko dzirdēju, apskāvieni un apsveikumi, ko 
saņēmu no, nu jau tā varu teikt, savas draudzes 
locekļiem. Es smaidu un man sirdī ir liels prieks, jo ir 
forši apzināties Dieva klātbūtni pat vismazākajās lietās, 
sajust Viņa lielās rūpes un vienkārši būt Dieva bērnam.
Elīna: Dievs mani mīl. Šos vārdus izteikt un tiešām to 
apzināties nozīmē daudz. Kādreiz, kad mani māca 
šaubas, neziņa, bailes, vientulība, neveiksme vai bēdas, 
es nezināju, ko darīt, pie kā vērsties, kā risināt 
problēmas, kā aizdzīt šīs sajūtas vai kā izdarīt labāko 
izvēli. Taču tagad jebkurā dzīves situācijā vai brīdī, pat 
vistumšākajā dienā vai lielākajās bēdās, es droši varu 
teikt: „Dievs mani mīl”, un diena atkal kļūst gaišāka, es 
jutos drošībā, mīlēta un apzinos, ka Dievs par mani 
rūpējas un gādā. Kopš es esmu iepazinusi Dievu, Viņa 
mīlestību un labos darbus, mana dzīve ir mainījusies - 
tai ir jēga. Es zinu, ka tā ir Dieva vadīta dzīve. Dievs 
manu dzīvi piepilda ar lielu mīlestību, prieku un ienes 
tajā brīnumus. Viens no brīnumiem, ko Dievs man ir 
dāvājis, bija mana kristību diena, kad savu dzīvi ieliku 
Viņa rokās un Viņš man teica, ka par mani rūpēsies un 
mīlēs. Dievs ir tik liels, ka pat manis dēļ jūrā spēja 
sasildīt ūdeni! Lielu prieku man sagādāja redzēt tik 
daudz cilvēku no draudzes, kuri bija mērojuši lielu ceļa 
gabalu, lai apsveiktu šajos svētkos un atbalstītu mūs kā 
jaunos draudzes locekļus. Tiešām ir patīkami to 
apzināties. Manuprāt, visskaistākā sajūta, kas var būt, 

ir just Dievu, just Viņa klātbūtni, kā Viņš pasargā, vēro, 
māca, rūpējas un maina. Just, ka esmu Viņam svarīga, 
ka Viņš mani mīl. Novēlu to ikvienam sajust un nekad 
nepazaudēt! 

Dana savas izjūtas un piedzīvoto ir izteikusi dzejolī.

Meklējot mīlestību bez Dieva pasaulē
Es kritu.
Meklējot mieru bez Dieva pasaulē
Es klupu.
Maldījos brikšņos un aizās,
Redzot tik atspīdumu patiesības gaismai.

[pēc derības slēgšanas ar Dievu]

Nav vairs viltus mīlestības ceļi,
Nav vairs maldīgas miera ostas.

Vēl tikai lūdzu, esi mana gaisma,
Esi mans vairogs un drošā klints,
Esi mans patvērums un miers.
Dziedināji slimos un ievainotos,
Tagad lūdzu, lai paņem bailes prom,
Piepildi ar spēku un mieru.
Esi tas, kas vada, kas prieku nes.
Jēzu, esi mans spēks, ceļš un patiesība.
Mana dzīves un mūžības jēga.
Mans diriģents savā mīlestībā.
Mans režisors šai dzīves ainā.
Paldies, mans sargājošais Tēvs

Dana Ozola

Vēl tikai jāpiebilst, ka atpakaļceļš ar autobusu arī 
izvērtās par piedzīvojumu, jo aptuveni pusceļā tam 
saplīsa riepa un, kamēr mums pretī atbrauca cits 
autobuss, varējām izbaudīt ne visai ērto „lēno” 
braucienu ar saplīsušu riepu. Arī šis notikums 
atgādināja, ka uz cilvēcīgajiem spēkiem un plāniem 
konkrētā laikā nokļūt konkrētā vietā nevaram 
paļauties, ka esam pilnībā atkarīgi no Viņa žēlastības. 
Un tas tikai vairoja prieku par Dieva visvarenību.

Sagatavoja Anna Lagzdiņa un Inese Mihailova
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„Seglu Ridža rančo” 
piedzīvojumi
Šajā vasarā mūsu draudzes locekļiem bija iespēja 
organizēt vasaras Bībeles skolu (VBS) par tēmu „Seglu 
Ridža rančo”. VBS notika Jelgavā un Ziedkalnē. 
Dalībnieki rančo 
spēlēja spēles, 
dziedāja, veidoja 
rokdarbus, 
sportoja, 
„našķojās”, kā arī 
meklēja atbildes 
svarīgiem 
jautājumiem, kas 
es esmu; vai 
Dievs rūpējas 
par mani; kāds ir 
Dieva plāns 
manai dzīvei; kā 
es varu līdzināties Jēzum; ko man šobrīd darīt? Caur 
šiem jautājumiem bērni un jaunieši mācījās par Dievu 
un izzināja Bībeli.
 Jau no paša sākuma VBS organizēšanā bija jūtama 
Dieva vadība, jo, neskatoties uz mūsu bažām, Viņš 
deva visus nepieciešamos līdzekļus un kalpotājus. 
Dievs darbojās gan mūsu, kalpotāju, gan bērnu un 
jauniešu dzīvēs. Viņš deva pacietību, gudrību un 
mīlestību vienam pret otru un darāmo darbu. Protams, 
liela nozīme bija arī draudzes locekļu aizlūgšanām. 
„Seglu Ridža rančo” aktīvi darbojās vairāk kā 40 
jelgavnieki un ziedkalnieši, palīdzot sagatavošanās 
procesā, dekorāciju veidošanā, ēst gatavošanā, darbā ar 
bērniem un nodarbību vadīšanā. Šogad īpaši aktīvi bija 
mūsu draudzes jaunieši, kas ar lielu prieku iesaistījās 
VBS organizēšanā. Kalpotāju vidū bija arī Ņūma un 
Elizabete no Hjūstonas Pirmās baptistu draudzes ASV. 
Viņi ar lielu dedzību darbojās ar jauniešiem. 
Pavisam Jelgavā piedalījās vairāk kā 100 dalībnieki, bet 
Ziedkalnē apmēram 50 vietējie un Augstkalnes bērni 
un jaunieši. Visi VBS dalībnieki tika sadalīti vecuma 
grupās: 3-6, 7-8, 9-10, 11-12 un 13-17. Šogad arī pusaudžu 
grupa tāpat kā jaunieši darbojās pēc brīvā grafika. 
Daudzo dalībnieku dēļ šajās grupās meiteņu un puišu 
nodarbības notika atsevišķi, un tas deva iespēju 
brīvākā atmosfērā apspriest aktuālos tematus un 
problēmas. 

Katru gadu VBS ir diena, kurā bērni un jaunieši tiek 
aicināti pieņemt Jēzu savā sirdī. Arī šogad daudzi 
izdarīja šo izvēli, kas iespējams kļūs par jaunu sākumu 
viņu dzīvēs. Protams, bija arī kādi, kuri šim solim vēl 
nebija gatavi, tādēļ ir īpaši svarīgi lūgt par šo bērnu 
sirdīm, lai tā sēkla, kas tika iesēta, patiešām izaugtu. 
Ne tikai kalpotāji, bet arī VBS dalībnieki dalījās ar 
savām liecībām, kas bija liels iedrošinājums visiem. 

Dažbrīd pārsteidza bērnu atklātība un sirds 
atvērtība. 
Šo divu nedēļu laikā piedzīvojām to, ka Dievs 
maina mūs pašus un it īpaši bērnus, ka Viņš 
dod īstos vārdus īstajā brīdī, iepriecinājumu un 
spēku, kad šķiet, ka tā vairs nav. Laiks, kuru 
mēs Jelgavā un Ziedkalnē pavadījām ar 
bērniem un jauniešiem, lika arī mums izvērtēt 
kādas lietas savā dzīvē. Bija brīnišķīgi redzēt 
to, kā Dievs var darboties arī mazās lietās un 
kalpotāju savstarpējās attiecībās. Mēs ticam, 
ka VBS ir liela nozīme ikviena dalībnieka un 
darbinieka dzīvē, tāpēc nav šaubu par VBS 

nepieciešamību. Lai gan nākošā VBS plānota 
nākošvasar, nekad nav par agru lūgt par to, tādēļ 
aicinām jau šobrīd aizlūgt par materiālu tulkošanu, 

nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem, telpām un 
kalpotājiem, kuri ir gatavi darboties un ziedot savu 
laiku bērniem, pusaudžiem un jauniešiem. Lūgsim par 
to, lai mēs kā draudze esam ne tikai Dieva Vārda 
klausītāji, bet arī darītāji!

Sagatavoja Aija Šeldere, Signe Strikmane
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Ceļojums uz Stokholmu
Šogad aprit jau 21 gads kopš Jelgavas un Farštas draudzi 
vieno sadarbības un draudzības saites. Un ir labi draudzību 
palaikam uzspodrināt, apciemojot vienam otru. Samērā 
regulāri pāri Baltijas jūrai ierodas mūsu zviedru draugi ar 
humāno palīdzību, tāpēc priecājamies, ka kāds arī no mūsu 
puses dodas uz Zviedriju. Par savas ģimenes ceļojumu uz 
Zviedriju mums stāsta Olafs Škerbergs, savukārt septembra 
beigās mums būs iespēja uzņemt zviedru māsas un brāļus pie 
sevis. 

Šā gada augustā man un manai ģimenei – sievai Elīnai 
un dēliem Matīsam un Tomam bija iespēja doties ilgi 
lolotajā un plānotajā ceļojumā uz Zviedrijas 
galvaspilsētu 
Stokholmu. 
Prāmja līnija 
Rīga – 
Stokholma – 
Rīga piedāvā 
ne mazums 
atrakcijas 
bērniem, 
tāpēc tika 
izvēlēts šis 
ceļošanas 
veids. Jūra 
bija mierīga gan turp, gan atceļā, tādēļ bērni tā arī 
nesaprata, kas tā jūras slimība tāda ir.
Farštas draudze un sadraudzība 

Iebraucot Stokholmā, mūs sagaidīja Anders (Farštas 
draudzes kasieris) un aizvizināja līdz draudzes namam, 
kur mums bija iespēja piedalīties dievkalpojumā un 
nodot sveicienus no mūsu draudzes. Apmeklētāju 
skaits vasarā ir neliels, saskaitīju kādus 25 cilvēkus, 
pārsvarā ļaudis gados un imigrantus. Dievkalpojums 
bija īss, tam sekoja sadraudzība pie kafijas un maizītēm. 
Jauks ieradums, mums patika. Sarunās ar mācītāju 
Lassi Valmosu atklājās, ka baptistu (un arī citu 
konfesiju) draudzes nami kļūst arvien mazāk apmeklēti 
un zviedru kristīgajai sabiedrībai ir liels izaicinājums, 
lai situāciju mainītu. Viens no svarīgākajiem iemesliem 
draudžu tukšajiem soliem ir augstais dzīves līmenis, it 
īpaši lielajās pilsētās.

Stokholmas apskate
Stokholmā bijām iecerējuši apskatīt vairākus muzejus, 
un tas mums arī izdevās. Bērniem bija daudz jāstaigā ar 
kājām, bet kopumā ceļojumu izturējām labi. 
Apskatījām 16. gs. nogrimušā un atkal izceltā Vasa kuģa 
muzeju, Akvāriju ar dažādām – lielākām un mazākām 
zivju sugām. Bijām arī Armijas muzejā, bet tā kā zviedri 
nav karojuši vairāk kā 200 gadus, tajā vairāk bija jūtama 
vēstures elpa. Tāpat interesants bija Mūzikas un teātra 
muzejs, kur apmeklētājiem ir iespēja pastrinkšķināt 
ģitāru vai pabungot bungas. Dabas muzejs mūs 
pārsteidza ar plašo eksponātu skaitu (putni, dzīvnieki, 
arī dinozauri), savukārt Botāniskais dārzs īpaši 
iepriecināja Elīnu. Savos iespaidos par augu valsti viņa 
dalījās ar mācītāju Lassi. Sarunas par šo tēmu nebeidzās 
arī vēlāk, kad Lasse aicināja mūs uz dārza māju, kur bija 
vērojama augu pārpilnība. Netika laista garām arī 
iespēja izpeldēties vienā no neskaitāmajām peldvietām 
Stokholmā. 

Brāļu un māsu mīlestība
Bērnu un izmaksu dēļ maltītes galvenokārt tika 
ieturētas McDonalds ēstuvēs. Vienā no vakariem 

Oskars Permvals (draudzes 
aktīvists) uzaicināja mūs 
uz smalku itāļu restorānu. 
Bērni nesaprata, kāpēc 
tur nevarēja pasūtīt 2i 
karupeļus ar kečupu. 
Kādu vakaru bijām arī 
aicināti pie mācītāja 
Lasses Valmosa, kur 
baudījām lieliskas 
vakariņas kopā ar citiem 
draudzes aktīvistiem, 
tostarp māsu Eilu 
Lindholmu. Mācītājs bija 

parūpējies arī par mūsu izmitināšanu, jo dzīvojām 
Beritas Magnusones, kas pati ir viesojusies Latvijā, 
dzīvoklī. Savukārt citu vakaru tikām izvizināti pa 
Stohholmu, iepazīstināti ar Karaļa rezidenci, 
iepazinām arī arhipelāga burvību – Zviedrija, īpaši jūras 
ceļš līdz Stokholmai, ir dažāda izmēra salu ieskauts. 
Kopumā šo salu ir daudzi tūkstoši. Vietām kuģis pat 
palēnināja gaitu, lai droši izbrauktu. Tiem, kas to nav 
redzējuši un sapņo par tālākām zemēm, noteikti 
ieteiktu sākt ar ceļojumu pāri Baltijas jūrai. 

Olafs Šķerbergs
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Senioru ekskursija
Arī šogad Dievs deva iespēju turpināt jauko 
tradīciju – doties draudzes senioru ekskursijā, kad 
baudām sadraudzību un Latvijas skaistumu. 
3.septembris kļuva par tiešām skaistu vasaras 
noslēgumu un brīnišķīgiem iespaidiem bagātu 
dienu. Šoreiz apskatījām vairākas skaistas vietas 

Vecumnieku novadā – bijām Pļaujas svētkos Ausekļu 
dzirnavās, kur varējām piedalīties senos lauku 
darbos, viesojāmies brīnišķīgā ziedošā dārzā un 
iegādājāmies stādus arī savējiem, mājupceļā 
baudījām atpūtas brīdi „Lido”. Priecājamies par šo 
iespēju un vēlamies šajā priekā dalīties!

Sagatavoja Tabita H. Šķerberga

“Par Mums” veidotāji novēl 
svētīgus draudzes 137. gadasvētkus!

Jelgavas baptistu draudze
Mātera iela 54, Jelgava, LV-3001

Draudzes kanceleja, tālr. 63022645, e-pasts: jbdraudze@gmail.com, 
www.jbd.lv
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