
Būt baptistam
Interesanti, ka šodien daudz cilvēku izvairās nosaukt konfesiju, kuru 
pārstāv vai kurai pieder, bet saka, ka ir kristieši. Nav šaubu, ka pasaulē ir 
daudz brīnišķīgu kristiešu, kas patiesi mīl To Kungu, bet nav pagremdē 
kristīti (no angļu val. baptized – kristīts). Ja mēs ar vārdiem, darbiem 
apliecinām savu piederību ticīgo pulkam, tad agri vai vēlu mūsu kolēģi, 
draugi vai kaimiņi prasīs – kurai draudzei jūs piederat. Tā kā latviešiem 
mūzika (it īpaši kora) ir vienojošs un saprotams kultūras izpausmes veids, 
tad kora dziedātāji bieži vien ir pirmie, kuriem jāatbild uz šo jautājumu. 

Es esmu baptists pēc pārliecības. Es ticu, ka Jēzus Kristus pavēle tikt 
pagremdētam un piedalīties Svētajā Vakarēdienā, atteicas uz mani. Es ticu, 
ka pagremdes kristības ir mana nāve, apglabāšana un vienlaicīgi 
augšāmcelšanās jaunai dzīvei kopā ar Kristu. Es ticu, ka mācītājs, kas mums 
tiks dots, nebūs mans virsvadītājs, bet vien cilvēks, kas norādīs Svēto 
Rakstu nozīmi manā un Tavā dzīvē. Neviens cilvēks mūsu dzīvē nedrīkst 
būt Dieva vietā. Komunisti vēlējās atņemt ticību, bet nevarēja. 
Brīnumainas liecības par to dzirdētas no mūsu ticības brāļiem un māsām 
Kristū.

Mēs esam atbildīgi par savām izvēlēm, bet esam brīvi izvēlēties „Jo ir 
rakstīts: tik tiešām, ka Es dzīvoju, saka Tas Kungs, Manā priekšā lieksies visi ceļi, 
un visas mēles atzīsies Dievam. Tātad ikviens no mums atbildēs Dievam par sevi.” 
Pāvila vēstule Romiešiem 14:11-12. Šodien, kad visapkārt ir tik daudz 
dažādu reliģiju, Tu vari izvēlēties kam ticēt, bet es zinu, ka ir tikai viens 
ceļš pie Dieva – caur Viņa Dēlu Jēzu Kristu.

Lai katram no mums izdodas nezaudēt sava kristieša – baptista identitāti, laikā, kad globalizācija skar ne 
tikai valstis un to ekonomikas, bet arī kristīgās draudzes! Es nevēlos būt kristietis bez piederības konkrētai 
draudzei, vai ar piederību draudzei, kura sludina labklājības teoriju. Es vēlos piederēt draudzei, kuras 
pamati ir balstīti Bībeles mācībā un pavēlēs. Tāpēc es esmu baptists.

Patiesā cieņā,
Olafs Šķerbergs
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Jauns sākums
“Kas uzvar, tas būs ģērbts baltās drēbēs, un Es viņa vārdu 
neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas, viņa vārdu Es 
apliecināšu Mana Tēva un Viņa eņģeļu priekšā.” 
Jāņa atklāsmes grāmata 3:5

Šā gada 27.maijā mūsu draudzes ģimene kļuva par 2 
māsām un 6 brāļiem kuplāka. Novēlot vienmēr ar 
prieku kalpot Dievam un apliecināt Jēzu Kristu ar 
saviem vārdiem, darbiem un kristīgu dzīvi, sirsnīgi 
sveicām Annu, Ingrīdu, Markusu, Uldi, Raiti, Aini, 
Jurģi un Tomu ar jaunu sākumu.

Ir pagājuši jau daži mēneši, rit jaunā dzīve Kristū, ir 
uz ko atskatīties, tāpēc lūdzām padalīties par to, kā 
Dievs katru no viņiem uzrunāja, vadīja līdz kristību 
brīdim un kā stiprina ikdienā. Aicinām atklāt “Par 
Mums” lasītājiem vai ir mainījusies dzīve pēc 
kristībām un ko jaunajam kristietim nozīmē 
draudze. 

Uldis Kosa, 24 gadi
Šajā draudzē es nokļuvu, pateicoties Dzidrai 
Ginterei, kas mani uzaicināja atnākt uz jauniešu 
vakaru, ko es arī izdarīju vairākas reizes. Un tad 
Dievs uzrunāja manu sirdi, ka man jānāk arī uz 
dievkalpojumiem svētdienās. Pēc vairākiem 
dievkalpojumiem, kuros Dievs mani bija uzrunājis 
caur Aināru, Dievs deva iespēju nokristīties, ko es 
arī, protams, izdarīju. 
Dzīve kopumā ir ļoti mainījusies, par stiprinājumu 
man ir ģimene Jēzū Kristū. Draudze man nozīmē to, 
ka es vienmēr varu paļauties uz draudzes atbalstu ar 
lūgšanām un citām lietām, lai kļūtu tuvāks Dievam. 

Raitis Šķerbergs, 25 gadi 
Mans ceļš pie Dieva aizsākās bērnībā, kad ar 
vecākiem cītīgi apmeklēju JBD. Pusaudža gados 
atsvešinājos no draudzes un to vairs neapmeklēju 
regulāri. Tas bija arī laiks, kad iepazinos ar 
nekristīgiem „draugiem”, kuri bija tālu no man 
ieaudzinātajām vērtībām, ko diemžēl sapratu tikai 
neilgu laiku pirms kristībām. Vēl nesen manā dzīvē 
bija posms, kurā likās it kā viss brūk, ko biju 
pieņēmis par labu esam, bet, pateicoties Dievam, tas 
nāca man par labu, un es nolēmu ierasties kādā 
jauniešu vakarā, kur mani uzrunāja šīs draudzes 
viedie jaunieši. Paldies jums! Tajā brīdī arī sapratu, ka 
man šeit ir jābūt katru sestdienas vakaru, ko arī 
nospraudu par mērķi. Tas arī vienlaicīgi mani 
atturēja no iepriekšējā, Dieva un vecāku acīs 

nevēlamā dzīvesveida. Tagad esmu dedzīgs šīs 
draudzes loceklis, iesaistos dažādās kalpošanās, kas 
sagādā man prieku un veido manas attiecības ar 
mūsu Kungu. Esmu pateicīgs Dievam par to, kas 
tagad esmu Viņa bērns un spēju atteikties no tā, kas 
kādreiz šķita svarīgs, bet patiesībā veda mani vēl 
lielākā grēkā, pret kuru es nespēju cīnīties bez 
Dieva.

Markus Anzenavs: Liela nozīme garīgo jautājumu 
izpratnē ir manam vectēvam Haraldam Anzenavam. 
Dievs runāja uz mani caur Bībeles dzīvajiem 
patiesības vārdiem. Tā kā es dzīvoju Jelgavā, tad 
svētdienās sāku apmeklēt šo draudzi. Tas bija 
mācītāja Andra Jūrmaļa laikā. 2010.gadā Cerības 
festivālā, kad skanēja aicinājums nākt pie Kristus, 
iznācu Arēnas priekšā un nodevu savu dzīvi Jēzus 
rokās. Pēc kristībām esmu piedzimis no augšienes. 
Piepildīts ar Dieva klātbūtni un Viņa mīlestību. 
Jēzus ir mans Kungs. Dievam ir plāns mūsu dzīvei. 
Mācos pieņemt lēmumus, prasot padomu Viņam. Ja 
uzticamies Dievam, viņš atklāj un parāda to, ko 
spējam. Es nepaļaujos uz savu spēku, bet pilnībā 
dodu vietu Dievam, paļaujos uz Viņu un Viņa vārdu. 
Mans stiprinājums ir lūgšanas un Dieva vārda 
apsolījumi. Draudze man nozīmē garīgās mājas, 
sadraudzību ar brāļiem un māsām.

Ingrīda Anzenava: Dievs mani uzrunāja caur ticīgu 
zēnu. Biju dzīvē ļoti daudz ko redzējusi un 
piedzīvojusi. Likās, ka nekas mani nespēj pārsteigt. 
Bet šī zēna rīcība neparasti smagās dzīves situācijās 
mani ne tikai pārsteidza, bet lika par ļoti daudz ko 
aizdomāties. Rīcība bija pilnībā balstīta uz Bībeles 
patiesības vārdiem. Sarunās ar šo zēnu sapratu, ka 
bez Dieva žēlastības es neesmu nekas. Uz šo draudzi 
mani uzaicināja minētais zēns. Cerības festivālā, 
izejot priekšā, lūdzu: „Dievs, esi man, grēciniecei, 
žēlīgs!” Pēc patiesas lūgšanas biju pilnīgi jauns 
radījums. Jūtu, ka esmu augšāmcēlusies jaunai dzīvei, 
kas ir Kristū Jēzū. Līdz ar to man ir savādākas 
attiecības pret grēku, tas ir kļuvis riebīgs. Jēzus man 
ir devis dziļu, patiesu mieru. Mani rīcības iemesli ir 
mainījušies. Ļauju Dievam sevi veidot, jo, lai 
sadzirdētu Dieva balsi, lai uz mūsu garu runātu 
Bībeles vārds, Dievam vispirms ir jāsalauž cilvēka 
paštaisnības lepnība dvēselē.  Cenšos vairs necīnīties 
par savu taisnību, jo tā ir tikai mana taisnība. Tā nav 
Dieva taisnība. Man nav svarīgi, ko par mani domā 
cilvēki, svarīgas ir attiecības ar Dievu. Mācos pavadīt 
vairāk laiku klusumā ar Dievu. Mans stiprinājums ir 



lūgšanas, caur kurām nāk atbilde no Dieva vārda 
apsolījumiem. Mans stiprinājums ir bezgala lielā 
Dieva žēlastība un palīdzība arī tad, kad nemaz 
nebiju to pelnījusi. Draudze manā izpratnē ir, ja 
Kristus ir viņu centrs, ap kuru pulcējās brāļi un 
māsas, ieslēdzot viens otru 
savstarpējā mīlestībā.

Jurģis Kagainis, 16 gadi
Tas notika 2009.gada 
Ziemassvētkos, kad mēs ar 
ģimeni nolēmām apmeklēt 
svētku dievkalpojumu šajā 
baznīcā. Mani uzrunāja labā 
atmosfēra un veids, kā notiek 
dievkalpojumi. Tad iepazinos 
ar draudzes jauniešiem, sāku 
dziedāt korī, apmeklēt jauniešu 
vakarus.
Es jau biju kristīts agrā 
bērnībā, taču tagad gribēju pats 
apliecināt savu ticību un paļaušanos uz Dievu. Pēc 
pagremdes kristības jūtos piederīgs baptistu saimei 
un tieši šai draudzei, un esmu tiesīgs baudīt Svēto 
vakarēdienu.

Toms Jēkabs Kagainis, 14 gadi
Kādos Ziemassvētkos ar ģimeni nolēmām atnākt uz 
šo draudzi. Redzot šīs draudzes jauniešu prieku un 
to, ar kādu dedzību viņi kalpo, sapratu, ka arī es 
vēlos uzticēt savu dzīvi Kristum un ļaut, lai viņš 
mani atbrīvo no visa, kas manī ir lieks.
Draudze ir liels stiprinājums manai ticībai, kā arī tā 
dod apziņu, ka man vienmēr būs kur atgriezties, 
iegūt drosmi un pārliecību kalpot. Pēc kristībām 
jūtos drošāks un stiprāks doties un stāstīt citiem par 
To, kurš mani ir mainījis.

Anna Iljina, 14 gadi 
Uz šo draudzi eju jau no agras bērnības. Dievs mani 
uzrunāja caur kristīgu nometni. Pēc kristībām ik 
svētdienu ir prieks apzināties, ka esmu draudzes 
locekle. Stiprinājumu varu smelties gan 
dievkalpojumos, gan jauniešu vakaros.

Ainis Kalnietis, 41 gads
Dievs mani uzrunāja un parādīja ceļu uz baptistu 
draudzi caur cilvēkiem. Sākumā apmeklēju draudzes 
vīru vakarus. Vēlāk uzzināju, ka trešdienu vakaros 

notiek lūgšanu dievkalpojumi. Šos dievkalpojumus 
apmeklēju joprojām. 
Tieši tie man deva pirmos iespaidus par baptistu 
draudzi. Tur es sajutu dzīvā Dieva klātbūtni caur 
Bībeles lasīšanu, izzināšanu, izpratni, ko es saņēmu 

no kristiešiem. 
Aizlūgšanās par 
draudzi, kā arī 
par personīgajām 
vajadzībām 
sapratu, ka tas ir 
liels spēks, ko 
kristieši saņem 
Dieva atbildēs. 
Vienā no šādiem 
dievkalpojumiem 
es saņēmu 
iedrošinājumu 
kristībām, ko 
pieņēmu ar 

patiesu prieku. Un tā šī gada 27.maijs man ir otrā 
dzimšanas diena, kas man ir ļoti svarīga, kā jaunas 
dzīves sākums Dievā caur Jēzu Kristu Svētajā Garā. 
Protams, nav jau viegls šis dzīves ceļš, kas ir jāiet pa 
šauro taku, bet labāks gan kā iepriekšējais. 
Garīgais spēks, ko sniedz Bībele, liek pārvērtēt 
dzīves prioritātes un saprast, ka ne jau viss, kas spīd, 
ir zelts. Taču katru dienu es saredzu kādu liecību, kas 
man liek sajust Dieva klātbūtni. 
Draudzi es esmu pieņēmis kā ģimeni. Atrodoties 
starp brāļiem un māsām, nejūtos vairs tik vientuļš, 
kāds biju agrāk. Ir prieks redzēt sev apkārt 
patīkamus cilvēkus, kas patiesi dzīvo Dieva žēlastībā 
caur mūsu Kungu Jēzu Kristu. Nekad un neviens 
man draudzē nav atteicis padomu, bet pat vairāk – 
man ir dots stiprinājums vājuma brīžos, kad, 
negatīvo emociju vadīts, sāku zaudēt savu kristieša 
identitāti. Es priecājos, ka man ir dota iespēja 
dziedāt draudzes korī, tā vairāk dodot godu mūsu 
Kungam. 
Ir lietas, kas ir saprotamas tikai Dievam. Jo es taču 
tagad varētu atrasties jebkur, jebkādā garīgā vai 
fiziskā stāvoklī, pat nenojaušot, cik ļoti bīstamā, ja 
nebūtu pieņēmis Jēzu Kristu.  

Sagatavoja Inese Mihailova
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Vasaras Bībeles skola 
„Piedzīvojumi Ņujorkā”
„Tātad ticība nāk no sludināšanas, un sludināšana – no 
Kristus pavēles.” Pāvila vēstule Romiešiem 10:17

Arī mēs ticībā 
sludinājām šā gada 
Vasaras Bībeles skolā, 
kas notika gan Jelgavā, 
gan Ziedkalnē, 
kalpojot par palīgiem 
no mūsu draudzē un arī 
citām draudzēm. 

Vasaras Bībeles skola ir 
evaņģelizācijas 
nometne bērniem, 
kurā iespēju kalpot 
atrod arvien jauni 
draudzes brāļi un māsas. Arī šogad pats pasākums 
sākās vēl pirms pirmās nometnes dienas, kur 
dekorāciju veidošanā iesaistījās daudzi talantīgi 
draudzes locekļi. Ņemot vērā, ka šī gada tēma bija 
„Piedzīvojumi Ņujorkā”, dekorāciju veidošana prasīja 
gudrību no Dieva. Paldies Viņa vadībai, kas ļāva visu 
sagatavot bērnu uzņemšanai. Un tad jau 
piedzīvojumi varēja sākties. 

Katrā Vasaras Bībeles skolas dienā bērni 
mācījās kādu no galvenajiem atslēgas 
vārdiem – Ticēt, Mīlēt, Uzticēties, 
Stāstīt un Darīt. Katrs no šiem vārdiem 
ietvēra sevī gan dienas galveno Bībeles 
pantu, gan Bībeles stāstu, par ko bērni 
mācījās rokdarbu, mūzikas, našķu, 
sporta un Bībeles stāstu nodarbībās. 

Pateicoties brīnišķīgajiem kalpotājiem 
un Dieva gudrajai vadībai, bērniem bija 
iespēja no jauna caur Bībeles stāstiem 
iepazīt Dieva mīlestību un Jēzu, 
uzņemot Viņu savā sirdī. Šis gads bija 
pārsteidzošs ar to, ka lielākā daļa bērnu 
bija jau atsaukušies Jēzu vēstij un tikai 
daži to darīja pirmo reizi, kas nozīmē, ka 
daudzi no šiem bērniem jau top par brīnišķīgiem 
Jēzus sekotājiem. 

Arī šogad bija ciemiņi, kas ieradās no Amerikas 
Savienotajām Valstīm – divas ģimenes, kas vēlējās 

kalpot Dievam Latvijā. Viena no ģimenēm jau 
vairākus gadus kalpo Ērgļos, otra ģimene pirmo reizi 
apmeklēja Latvijas skaisto zemi. Pateicoties Dievam, 
viņiem bija iespēja kalpot arī mūsu draudzē gan 
bērniem, gan pieaugušajiem - vecāku vakarā daloties 
ar liecībām. 

Lai gan Ziedkalnes draudze 
brīnišķīgā Dieva spēkā ir kļuvusi 
patstāvīga, tomēr arī šogad 
vēlējāmies kalpot bērniem no 
Ziedkalnes, Augstkalnes un 
Tērvetes bērniem. Ziedkalnes 
komanda kalpoja ne tikai kalpoja 
bērniem, bet arī cits citam, jo 
visu nedēļu dzīvojām Ziedkalnes 
draudzes telpās. Iespēja kalpot 
tik daudziem cilvēkiem gan 
stiprina un iedrošina, gan uzrāda 
mūsu vājās vietas, kuras Dievam 

ir jāmaina. 

Dievs deva iespēju kalpot gandrīz diviem simtiem 
bērniem Jelgavā un vairāk nekā piecdesmit bērniem 
Ziedkalnē. Pateicoties jūsu lūgšanām, kalpošanas 
laikā atgriezās un attiecības ar Jēzu Kristu atjaunoja 
daudzi bērni, un darbinieki tika iedrošināti caur 
atbildētām lūgšanām un spēku kalpošanā.

Šis gads noteikti bija citādāks 
nekā pagājušie, un arī pašiem 
kalpotājiem ir ko teikt par 
Vasaras Bībeles skolu, tāpēc 
dažiem no viņiem tika uzdoti 
divi svarīgi jautājumi:

1. Kas tev visvairāk patika šā 
gada Vasaras Bībeles skolā?

2. Kas tev šķita izaicinošākais 
šā gada Vasaras Bībeles skolā?

Aija Šeldere (kalpoja 
mūzikas nodarbībās Jelgavā 
un Ziedkalnē)

1. Iepriekšējos gados es biju 
kopā ar bērnu grupiņām, taču 

šogad bērniem mācīju dziedāt. Man patika bērnu 
sejās redzēt prieku mūzikas nodarbības, un vecāku 
vakara koncertā redzēt rezultātu, kas bija sasniegts 
četrās dienās.
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2. Visizaicinošākais bija sastrādāties ar komandu, 
kurā nebiju kalpojusi iepriekš, taču Dievs deva lielu 
pacietību, lēnprātību un mieru, tāpēc man nebija 
nekādu grūtību. Tas mani pat pārsteidza, bet tam 

nevajadzētu 
pārsteigt, jo 
Dievam visas lietas 
iespējamas.

Staci Rene 
Friant (kalpoja 
12-14 gadus vecām 
meitenēm Jelgavā)

1. Visvairāk man 
patika mācīt dejot 
un būt daļai no 
komandas.

2. Visgrūtākais bija 
iepazīt visas 
meitenes un jūs, 

kalpotājus, jo parasti 
esmu ļoti kautrīga un pirmās dienas biju diezgan 
klusa, bet, kad pēc tam, kad meitenes sāka ar mani 
runāt, es kļuvu atvērtāka. 

Annija Embrekša (vadīja 5-7 gadu grupiņu 
Ziedkalnē)

1. Visvairāk patika spēles ar bērniem pēc 
nodarbībām.

2. Visinteresantākais bija tas, ka Ziedkalnē 
biju pirmo reizi un guvu jaunu pieredzi. 

Raitis Šķerbergs (vadīja sporta nodarbībās 
Ziedkalnē)

1. Redzēju, kā Dievs darbojās mūsu vidū.

2. Jautājums bija, kā komandas spēs 
sadarboties un vai bērni būs atsaucīgi. 

Signe Strikmane (kalpoja 12-14 gadu grupiņā 
Ziedkalnē)

1. Man visvairāk patika redzēt to, kā Dievs darbojas 
un visas lietas sakārto un saliek īstajā laikā un vietā. 
Patika vienkārši būt kopā ar manu grupiņu un citiem 
darbiniekiem un piedzīvot īpašos brīžus ar Dievu 
gan sarunās, gan darbībā. 
2. Sarežģīti bija VBS materiālu savienot ar Bībeles 

nodarbībām, saprast to, kas ir derīgs pusaudžiem un 
kas tomēr nav; lai sekotu plānam, bet tajā pašā laikā 
pārrunas būtu atbilstošas tam, kas paredzēts katrā 
VBS dienā.

Ruta Majevska (ilggadēja VBS organizatore, 
kalpoja arī Bībeles stāstu nodarbībās)

1. Visvairāk man patika komandas radošie pasākumi, 
kopējā atmosfēra, ko veidoja gan darbinieki, gan 
bērnu prieks par interesantajām aktivitātēm un 
prieks par Kristu, kurš ir visa centrā. Iepriecināja 
atbildētās lūgšanas un piedzīvotā Dieva svētība.

2. Kas šķita visizaicinošākais?
Man bija pārsteigums, ka uz VBS atnāca 
visnepaklausīgākie bērni no skolas, kurā strādāju. 
Parasti skolas ikdienā man ar viņiem nav draudzīgu 
attiecību, jo viņi negrib mācīties un ievērot  
noteikumus. Izaicinājums bija vadīt viņiem Bībeles 
stāsta nodarbību.
Dievs paklausīja lūgšanas, deva gudrību, mīlestību 
sirdī un smaidu uz lūpām, ka nodarbības izdevās labi. 
Arī citās nodarbībās, īpaši mūzikā, šie zēni piedalījās 
ar prieku un interesi.

Paldies draudzei par lūgšanām un kalpotājiem par 
nesavtīgo laika, uzmanības un mīlestības veltīšanu 
bērniem Vasaras Bībeles skolā!

„Ne mums, Kungs, ne mums, bet savam vārdam dod godu 
savas žēlastības un uzticības dēļ!” 115.Psalms 1.pants.

Sagatavoja Dana Ozola



Velobrauciens 
„Cits par citu 2”
Jau otro gadu norisinājās draudzes jauniešu 
velobrauciens „Cits par citu” Jelgava- Ziedkalne- 
Jelgava. Četrdesmit kilometru veikšana, mācoties būt 
vienotiem un lūkoties uz citu vajadzībām, nešķiet nemaz 
tik viegls uzdevums, tomēr arī šogad sešpadsmit jaunieši 
atsaucās šim izaicinājumam – „Cits par citu 2”.

Esot ceļā, pirmais, ko mēs mācījāmies, bija 
paļaušanās uz Dievu – tikai Viņš pārvalda laika 
apstākļus, velosipēdu tehnisko atbilstību, katra 
jaunieša izturību un drošību uz ceļa. Šo mācību 
Dievs vadīja ar savu 
drošo roku, 
pasargājot ikvienu 
dalībnieku.

Nākamais, ko 
apguvām, bija nest 
citam cita nastas un 
darboties komandā, 
ar vienu mērķi – lai 
vairotu cits cita 
ticību. Šo mācību 
mēs apguvām arī 
praktiskā veidā, 
gaidot un palīdzot 
tiem, kuriem gadījās īslaicīgas problēmas ar 
velosipēdu tehniku vai bija nepieciešams vairāk 
laika, lai nonāktu kādā no kontrolpunktiem. 
Paldies Dieva varenībai un vadībai, kas aizveda mūs 
sveikus un veselus līdz Ziedkalnes dievnamam. 

Pateicoties šai draudzei, mums bija iespēja pavadīt 
divas dienas sadraudzībā Ziedkalnes telpās. Ņemot 
vērā, ka Ziedkalnē nebijām viesi pirmoreiz, tomēr 
bija jaunas vietas, kuras varējām iepazīt pārgājiena 
laikā, kas vienoja gan velobrauciena dalībniekus, 
gan mācīja pacietību un mīlestību, esot kopā ar 
vietējiem jauniešiem un pusaudžiem. 

Tomēr lielākie ieguvumi no šī brauciena saistās ar 
attiecību veidošanu un uzlabošanu savā starpā un 
Dieva priekšā, kad atgādinājām sev, ka uzticība un 
paļāvība uz Dievu noteikti tiks atalgota. Kā arī 
jaunas sirdis, kas tiek nodotas Jēzum Kristum, un 
attiecību atjaunošana ar Viņu ir spēcīga liecība 
Dieva mīlestībai.  

Pēc nepilnām trīs dienām, kurās bijām kalpojuši un 
stiprinājuši cits citu ar lūgšanām, uzrunām un 
kopīgi pavadītā laika, devāmies atpakaļ uz Jelgavu. 
Arī atceļš bija papildu iespēja sarunām, kuras 
palīdzēja paskatīties uz dažādām situācijām caur 
Bībeles mācību. 

Paldies par lūgšanām, kas šo velobraucienu vadīja ar 
Dieva apsardzību. 

„Tad piepildait manu 
prieku, turēdamies 

vienā prātā, lolodami 
vienu mīlestību, 

dvēselēs vienoti, ar 
vienu mērķi, ne 

strīdēdamies, ne tukšā 
lielībā, bet pazemībā 
cits citu uzskatīdami 

augstāku par sevi, 
neskatīdamies katrs uz 
savām, bet arī uz citu 
vajadzībām.” Pāvila 
vēstule Filipiešiem 

2:2-4

Sagatavoja Dana Ozola
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Sievietes dzīves krāsas
No 10. līdz 12.augustam Siguldā, Laurenču hotelī, 
norisinājās ikgadējā LBDS sieviešu kalpošanas nometne 
„Sievietes dzīves krāsas”. Savos iespaidos par nometnē 
redzēto un dzirdēto dalās mūsu draudzes māsas Vēsma 
Janušone un Ārija Blitsone.

Pirmo nometnes dienu 
ievadīja Siguldas 
draudzes mācītājs 
Sandijs Aizpurietis ar 
pārdomām no Mateja 
evaņģēlija 5:44-48 „Bet 
Es jums saku: mīliet savus 
ienaidniekus un lūdziet 
Dievu par tiem, kas jūs 
vajā, ka jūs topat sava 
Debesu Tēva bērni, jo Viņš 
liek saulei uzlēkt pār 
ļauniem un labiem un liek 
lietum līt pār taisniem un 
netaisniem. Jo, ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda alga jums 
nākas? Vai tad muitnieki nedara tāpat? Tāpēc esiet pilnīgi 
kā jūsu Debesu Tēvs ir pilnīgs.” Mācītājs rosināja domāt 
par to, kas ir mūsu dzīves pamatā, kā mainās mūsu 
dzīves krāsas, tad, kad mēs Dieva mīlestību dzīves 
fonā. Vakara programmu kuplināja brīnišķīgas 
garīgas dziesmas, ko izpildīja senioru kora grupa no 
Rīgas. Dienas noslēgumā sludināja un savu personīgo 
liecību sacīja sludinātājs Mārcis Zīverts.

Sestdienas rīta programmā noklausījāmies Kristīnes 
Ēces lekciju par misijonāru kalpošanu pasaulē un 
Latvijā. Stāstījums bija saistošs, uzzinājām dažādus 
iemeslus, kuri kavē saklausīt Dieva evaņģēliju, par 
barjerām, kuras ir mūsu pašu prātā. Varējām 
pārdomāt, vai esam gatavas atsaukties, ziedot, lūgt 
un liecināt.

Dienas otrajā pusē tika dota iespēja piedalīties 
dažādās darba grupās – Talsu kristīgās skolas 
direktore Inguna Gruzniņa dalījās savā liecībā kā 
sieviete, sieva, māte, privātuzņēmēja un Dieva bērns. 
Stiliste Diāna Dravniece sniedza vērtīgus padomus 
skaistumkopšanas jautājumos. Ļoti emocionālu 
stāstījumu par žēlsirdības kalpošanu dzirdējām no 
Mudītes Mardokas, kura izveidojusi organizāciju 
„Cerība ģimenei”. Dienas turpinājumā māsas varēja 
piedalīties nodarbībā „Salvetes brīnumainās 

pārvērtības”, kuru vadīja Gita Vadone. Agronome un 
daiļdārzniece Lienīte Sestule dalījās pieredzē 
dārzkopībā. Ļoti interesanta bija lekcija par 
„vienkāršiem” cilvēkiem, kuri par spīti dažādiem 
šķēršļiem, sasnieguši izcilus panākumus Dieva darba 
druvā. Tas bija mums kā pamudinājums izdarīt savus 
secinājumus - vai mēs dzīvojam ar vai bez misijas 

apziņas, jo esam aicinātas būt 
par zemes sāli un pasaules 
gaismu. Par izglītības iespējām 
Latvijā un Eiropā uzzinājām 
konsultantes Ilzes Jansones 
lekcijā. 

Vakara svētbrīdī skanēja 
mācītāja Ainara Baštika 
svētruna par tēmu „Ko mēs 
saprotam ar vārdu laime?” Viņš 
lika aizdomāties par šādiem 
jautājumiem - kur cilvēks 
meklē laimi, kādā virzienā 

meklē, vai paši esam savas laimes kalēji, kas dos 
mums laimi, kā būt laimīgam? Baštiks uzsvēra, ka 

jābūt uzmanīgiem, jājautā Dievam, kāda ir Viņa 
griba, kā lai es lietoju to, kas man pieder, jāpadomā, 
kas manā dzīvē dominē, vai vairāk domāju par sevi 
vai citiem? Ījabs saka: „Lai tad tavs Visvarenais ir 
tavs zelts!” Ar muzikālu sniegumu visus iepriecināja 
dziedātāja Lība Ēce. Sadraudzība turpinājās līdz pat 
vēlai vakara stundai, sadziedoties viesnīcas mājīgajā 
kafejnīcā.

Svētdienas rītā mūs uzrunāja misionāre no ASV 
Virdžīnija Kreimeijere. Viņa dalījās savā liecībā un 
nolasīja lekciju par misijas darbu Latvijā un pasaulē, 
uzsverot, ka mūsu pienākums ir iet, sludināt, mācīt, 
liecināt un parādīt mīlestību. 

Mūsu bīskaps Pēteris Sproģis, tikko kā atgriezies no 
ASV, runāja par trīs galvenajām vērtībām - 
kristocentrisks, pavairoties spējīgs un misionāls. Kas 
ir mūsu dzīves centrā - Kristus vai mūsu pašu 
godkāre? Kādi ir mūsu lielākie ienaidnieki? Vai tas, 
ko mēs darām, izplata Dieva mīlestību mīlestību? 
Bīskaps uzsvēra, ka mums ir jābūt saprotamiem 
tiem, kas ir ārpusē. Draudzē jāveido tāda vide, kur 
Kristus var izgaismot visus mūsu dzīves aspektus. 
Brīnišķīgu muzikālu pārdzīvojumu sniedza 
operdziedātāja Evita Zālīte, nodziedot četras 
dziesmas un liecinot par savu ceļu pie Dieva. 
Nometnes noslēgumā visus vienoja dievkalpojums, 

Māsas no Jelgavas baptistu draudzes
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ko vadīja mācītājs Lauris Tartars. Šīs dienas Siguldā 
bija garīgs stiprinājums un atpūta mums visām! Dzīve 
ar Kristu ir brīnumains krāsains piedzīvojums! 
Paldies Dievam par visu! 
Vēsma

Katru gadu man svarīgākais 
notikums manā garīgajā dzīvē ir 
māsu nometne. Dievs vienmēr man 
ir palīdzējis tur nokļūt. Ir jauki 
atkal redzēt garīgās māsas un arī 
viņas mani atceras un atpazīst. Man 
patīk visas aktivitātes un pozitīvā 
gaisotne. Visu gadu ir ko pārdomāt 
atcerēties. Parasti var dzirdēt 
lieliskus sprediķus, liecības, 
piedalīties diskusijās interešu 
grupās, dzirdēt labas dziesmas, 
mūziku, garšīgi paēst. Mana ticības dzīve kļūst 
dziļāka un bagātāka ar jaunām atziņām. Atzīmēšu 
tikai to, kas mani visvairāk uzrunāja no dzirdētā. 
Kāda māsa sacīja: „Lai dzīves tuksnesī uzziedētu 
pirmās tuksneša rozes, tās jālaista ar asarām”. To arī 
es esmu piedzīvojusi savā dzīvē. Lekcijā par 
mentoringu uzsvēra, ka mums pašiem jātuvojas 
cilvēkiem, jāmeklē attiecības darbā, draudzē, veikalā, 

skolā u.c., lai gan tas nav raksturīgi latvieša dabai. 
Bīskaps Sproģis runāja par liberālismu, logālismu, 
kristocentrismu. Izrādās, ka būt draudzē un tēlot 

labu kristieti ir viegli, 
tur redzama ir tava 
„aisberga” ārējā, 
mazākā daļa, bet vai 
lielākā, neredzamā 
daļa Kristus 
caurstrāvota? 
Dzirdējām sprediķi 
„Kā būt laimīgam”. 
Mācītājs rosināja 
pajautāt sev – ar ko 
būšu bagāts, ja visu 
pazaudēšu? Atcerējos 

savu nodegušo māju, 
dzīvokli. Izmisumā nekritu, jo zināju, ka Dievs gādās 
par mani. „Meklē prieku savā Kungā” un „Dieva 
žēlastība ir labāka par dzīvību” – mani uzrunāja šīs 
sprediķa atziņas. Nometnē pavadītajās dienās 
sapratu, ka sievietes dzīves krāsas vislabāk un 
skaistāk izgaismojas Kristus žēlastības gaismā.  
Ārija

 

Kristus un Viņa draudze

„Tāpēc sargait paši sevi un visu ganāmo pulku, 
kurā Svētais Gars jūs iecēlis  par sargiem 
ganīt Dieva draudzi, ko Viņš pats 
ar savām asinīm ieguvis par īpašumu.”
Apustuļu darbi 20:28

Mēs visi saprotam, ka baznīca ir Dieva iestādījums, 
baznīca pieder Dievam un mums kā cilvēkiem, kā 
Dieva bērniem ir milzīga privilēģija būt tās daļai. 
Mēs savukārt dažkārt vieglprātīgi skatāmies uz 
baznīcu un vieglprātīgi pret to izturamies. Izturoties 
pret to kā pret savu cilvēcisku iestādījumu, ir svarīgi, 
ka mūsu sirdis ir šeit - ar baznīcu, ar draudzi.

Iedomājieties, kā jūras dzelmē gliemežvākā formējās 
pērles - no dažādām straumēm, vētrām, apkārtējās 
vides, smiltīm, to plūsmām, līdz tās kļūst ļoti 
vērtīgas. Mēs, kas esam pieņēmuši Kristu, uzticējuši 

Viņam savu dzīvi, esam kā šīs pērles, kuras Dievs ir 
izredzējis un formē kā savu līgavu, izmantojot 
apkārtējo vidi un apstākļus. Baznīca nav mūsu 
personīgā iedoma. Avots ir vienīgi un tikai Dievs, 
baznīca ir Dieva projekts. Jo Apustuļu darbu 
20.nodaļas 28.pantā mēs lasām, ka Viņš pats ar savām 
asinīm ieguvis to par īpašumu: „Tāpēc sargait paši sevi 
un visu ganāmo pulku, kurā Svētais Gars jūs iecēlis par 
sargiem ganīt Dieva draudzi, ko Viņš pats ar Savām 
asinīm ieguvis par īpašumu”. „Un mēs esam viņa miesas 
locekļi.” Pāvila vēstule Efeziešiem 5:30

Padomājiet, kā jūs sajūtat draudzi, mirkli 
padomājiet, ko tā jums nozīmē, kā jūs to izjūtat, kā 
jūs to novērtējat.

Mēs lasām, ka „visu Viņš ir nolicis zem Viņa kājām, bet 
Viņu pašu pāri visam iecēlis par galvu draudzei, kas ir 
Viņa miesa, pilnība, kas visu visur piepilda.” Pāvila 
vēstule Efeziešiem 1:22-23

Dzied senioru koris



Dievs bija, ir un būs 
pāri visam
Anda un Augusts Subatalovi Jelgavas baptistu 
draudzes dievnamā pirmo reiz ienāca 1989.gada 
10.septembrī un par draudzes locekļiem kļuva 
1990.gada 4.novembrī, kad viņus kristīja mācītājs 
Jānis Eisāns. Viņu kalpošana draudzē ir pamanām 
pirms svētdienu dievkalpojumiem, kad no 
Subatalovu ģimenes sarkanās mašīnītes kāpj laukā ne 
tikai viņi paši, bet arī vairākas draudzes māsas, 
kurām pašu spēkiem nokļūt uz dievnamu ir grūti. 

Interviju iesākam ar Augusta vēlējumu draudzei: 
„Dieva svētuma priekšā caur Jēzu Kristu nožēlojiet 
grēkus, lai saņemtu Dieva žēlastību kā tas teikts 
1.Jāņa vēstulē 3:3 „Katrs, kam ir šī cerība uz Viņu, šķīsta 
sevi pašu, kā Viņš ir šķīsts.” Novēlu mūsu draudzei 
atrast ganu, kas būtu patiesās attiecībās ar Dievu un 
to iemācītu draudzei.”

Vai Dievu pazināt jau kopš bērnības?+

Anda: Bērna personība veidojas ģimenē no vecāku 
piemēra. Kaut arī mājās kopīgi Bībele netika lasīta, 
tomēr vakaros bija kopīga lūgšana, kad, jau gultā 
esot, lūdzām  lūgšanu, kas beidzās ar šādiem 
vārdiem: „Tava acs lai nomodā stāv pār mani 

miedziņā!”. Vecāki man daudz lasīja priekšā. Es jau 
pirms skolas iemācījos lasīt, jo man ļoti patika 
grāmatas. Papus iemācīja burtus, un es ātri vien pati 
saboksterēju kopā vārdus. Atceros lielu Svēto Rakstu 
grāmatu ar skaistām ilustrācijām: mākoņiem, Dievu 

un eņģeļiem. Diemžēl tā 
bija vecajā drukā, un 
man nemaz nevedās ar 
tās lasīšanu. Mamma 
mani jau no bērnības 
veda uz baznīcu un 
centās ieaudzināt 
tikumiskās vērtības. 
Viņa mācīja būt godīgai, 
izpalīdzīgai, pazemīgai. 
Svētdienās mājās lielos 
darbus nedarīja, tikai 
sadzīvei nepieciešamos. 
To es tikai tagad tā īsti 
saprotu un novērtēju.

Mani vecāki bija luterāņi, es esmu kristīta Jelgavas 
Annas baznīcā, iesvētīta Bērzes baznīcā. Iesvētīja 
mani jaunāku nekā luterāņu baznīca ņem, bet, tā kā 
mammai ar veselību nebija labi, tad viņa ļoti vēlējās, 
lai es būtu iesvētīta. Baznīca mani iesvētīja mācītājs 
Vecmanis.

Mēs esam viņa miesas locekļi, un tāpēc mūsu dzīvei 
jo cieši ir jābūt savienotai ar Kristu, jo Viņš ir tās 
galva un no mums  ir prasīts, lai mēs „patiesi būdami 
mīlestībā, visās lietās pieaugtu Viņā, kas ir mūsu galva, 
proti, Kristus” Pāvila vēstule Efeziešiem 4:15. Mīlestībā 
kalpot cits citam, jo bez mīlestības nav efektīvas 
draudzes. Un mēs paši esam kā šīs pērles, dzīvas 
pērles, ceļot šo namu par garīgu namu, kļūstot par 
svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas 
Dievam ir patīkami caur Jēzu Kristu (Pētera 
1.vēstule 2:5).

Kādā Anglijas piejūras ciematā, pašā jūras krastā bija 
kāda maza baznīciņa. Stiprā vētras laikā tā tika 
nopostīta. Tā kā draudze bija trūcīga, ne sevišķi 
lieliem līdzekļiem, baznīca ilgu laiku netika 
atjaunota, līdz kādu dienu ar  baznīcas vadību 
sazinājās jūras flotes vadība un jautāja: „Vai jūs 

negrasāties atjaunot baznīcu, jo uz visām kartēm ir 
atzīmēta Jūsu baznīca un tā ir kā orientieris 
daudziem kuģiem.” Iespējams, ka daudzi no šiem 
jūrniekiem nebija ticīgi, var būt, ka neviens no 
viņiem nebija ticīgs, bet šī baznīca bija orientieris 
viņu kursam, lai neuzskrietu uz sēkļa.

Mums kādreiz var šķist, ka mūsu ietekme ir pārāk 
maza, ka to, ko mēs darām, neviens neievēro, bet, 
mums pat nenojaušot, cilvēki mums apkārt mūs 
vēro. Patiesībā - mēs kā draudze un dievnams 
sabiedrībai un ļoti daudziem cilvēkiem esam kā 
orientieris un gaisma. 

Paskaties - ir pasaule un ir baznīca - un ielāgo, kur tu 
dzīvo savā apziņā, kas pilda Tavu sirdi un Tavu dzīvi?

Sludinātājs Einārs Vanags
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Anda jaunībā



Jūsu dzimtā puse tātad ir Zemgale?

Anda: Piedzimu Jelgavā, kur pirms kara dzīvojām 
Zirgu ielā. Kad māju sabumboja, aizbraucām uz 
laukiem Bērzes pagastā. Dzīve bija grūta – tēvs karā 
sašauts, mēs divi mazi bērni. Mamma mums pati 
ārdīja un pāršuva 
drēbes. Viņa uzšuva 
arī citiem kādu 
apģērba gabalu, tā 
nopelnot ko ēdamu. 
Skolas gaitas sāku 
Šķibes pamatskolā. 
Vēlāk pārcēlāmies 
uz citu dzīvesvietu, 
un es sāku mācīties 
Bērzes pamatskolā. 
Kad beidzu 11.klasi, 
skola jau bija 
kļuvusi par Bērzes 
vidusskolu. Skolas laikā vasarās strādāju kolhozā – 
ravēju un rāvu bietes, lasīju kartupeļus, lai nopelnītu 
kaut ko skolai. Uz skolu devos ar velosipēdu un 
divām piena kannām uz stūres ragiem. Pa ceļam 
braucu uz pienotavu, nodevu pienu un dabūju naudu, 
lai nopirktu ko ēdamu.

Kādas ir spilgtākās bērnības atmiņas

Anda: Es biju paklausīga, bet dažkārt arī niķīga un 
spītīga. Mamma manus niķus respektēja, bet no 
savām prasībām neatkāpās. Tiku mīlēta un sargāta, 
bet audzināta un mācīta bez liekiem vārdiem un 
morāles. Spilgtā atmiņā ir vairāki notikumi. Pie 
mūsu mājas bija dīķis. Tajā bija sakritušas 
maijvaboles un mēs ar kaimiņu meiteni gribējām tās 
dabūt ārā. Es iekritu dīķī un sāku slīkt, bet kaimiņu 
meitene nobijās un metās bēgt. Pati nezinu kā, bet ar 
Dieva žēlastību biju pieķērusies laipai un turējos pie 
tās, kamēr atskrēja mamma un izvilka mani ārā. 
Zinu, ka jau tad mana dzīvība atradās Dieva rokās. Ir 
arī ļoti skumjas atmiņas. Tikai tagad saprotu, cik 
smags trieciens maniem vecākiem bija manas 
jaunākās māsiņas slimība un nāve. Tolaik biju vēl 
bērns un daudz ko nesapratu. Atceros tikai mammas 
pārdzīvojumus un  mazu, baltu zārciņu istabā. Tagad, 
kad pati savā dzīvē esmu daudz ko piedzīvojusi, 
saprotu, ka Dievs vienmēr  ar mani ir bijis kopā un 
sargājis jau kopš mazotnes. Šie un vēlāk arī citi 
gadījumi mani nepārprotami virzīja tuvāk Dievam.  

August, pastāstiet par saviem bērnības 
gadiem!

Augusts: Bērnība pagāja Sēlijā, Staburaga ciemā, 
mūsu māja bija septiņi kilometri no tagad 
appludinātā Staburaga. Tagad vairs nav ne Staburaga, 

ne mūsu mājas, palikusi tikai liepa.

Vai arī jūsu ģimene, tāpat kā 
Andas, bija kristieši?

Augusts: Mēs bijām liela 
ģimene, vecākiem bijām deviņi 
bērni, bet trīs nomira pavisam 
mazi. Vecāki nebija ticīgi. Esmu 
dzimis pirms 2.Pasaules kara, no 
kara laikiem atceros kaucošās 
bumbas un vācu kareivjus, kas 
mani vizināja ar saviem 
motocikliem. Skolas gaitas uzsāku 

Vīgantes septiņgadīgajā skolā, kur pabeidzu 
septiņas klases. Brīvlaikos sāku strādāt kolhozā par 
aitu ganu. Mana māsa bija traktoriste un vēlāk es jau 
strādāju par traktora piekabes piekabinātāju. Kādu 
laiku es dzīvoju Secē pie otras māsas. Bija daudz 
jāstrādā, lai vairāk nopelnītu, tādēļ  ar traktoriem 
strādājām arī pa naktīm, jo algu maksāja par padarīto 
darba apjomu. Tā mēs ar māsas vīru nostrādājām, 

līdz uzsāku mācības Rīgā.

Kādu profesiju jūs 
izvēlējāties?

Augusts: Es devos uz 
Rīgu un Vecmīlgrāvī sāku 
mācīties par kuģu 
remontētāju. Pabeidzu 
skolu un nokļuvu Bolderājā 
karakuģu remontu rūpnīcā, 
kur nostrādāju līdz 
iesaukumam armijā. Mani 
gribēja nozīmēt dienestā uz 

zemūdenes, bet es nosmējos - ko es ar 
savu garo augumu darīšu zemūdenē? Mani aizsūtīja 
uz Liepāju, kur apmācīja dienestam uz kuģiem. 
1960.gadā visus eksāmenus noliku teicami un ieguvu 
flotes mašīnista specialitāti.

Viss dienesta laiks pagāja uz kuģa?

Tolaik dienests flotē bija četri gadi. Kuģis, uz kura 
vajadzēja dienēt, atradās Ļeņingradā remontā, tur 
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nokļuvām ar vilcienu, bet tā arī Ļeņingradu apskatīt 
neizdevās, jo ar kuģi devāmies uz dienesta vietu 
Baltijskā. 1960.gada septembrī mūsu karakuģim tika 
uzticēts pavadīt PSRS vadoni Ņ.Hruščovu braucienā 
uz ASV. Mēs kuģi, uz kura bija valsts vadonis, 
pavadījām tikai līdz zināmai vietai, tad tam bija 
jāatgriežas atpakaļ. Redzēju, kā Ņ.Hruščovs ar savu 
hūti mūsu kuģa apkalpei pamāja atvadu sveicienus. 
Drīz pēc tam visa 
apkalpe saņēma 
rakstisku pateicību, 
kuru bija parakstījis 
Ņ.Hruščovs. 
Demobilizējos 
Kronštatē, jo kuģis 
bija atbraucis uz 
parādi Ļeņingradā. 
Pirms 
demobilizācijas no 
Ļeņingradas 
kuģniecības bija 
atbraukuši 
pārstāvji, lai aicinātu darbā. Es pieteicos darbā uz 
pasažieru kuģiem. Bet, lai  uz tiem strādātu, bija 
nepieciešams Ļeņingradas pieraksts. Devos uz 
Ļeņingradu, nodzīvoju tur nepilnu mēnesi, taču uz 
kuģa pierakstu nedabūju. Bija jāatgriežas mājās, bet 
naudas man nebija. Zināju, ka vecāki man palīdzēt 
nevar, tāpēc nolēmu doties uz partijas komiteju, lai 
dabūtu naudu no kuģniecības. Naudu iedeva, un es 
laimīgi nokļuvu mājās.

Vai bija doma meklēt darbu, kas nav saistīts ar 
kuģiem?

Augusts: Nē, tādas domas nebija, jo pēc dienesta 
bija vajadzīga nauda, lai sāktu dzīvot. Iesniedzu 
dokumentus darbam uz zvejas kuģiem. Devos tālos 
un ilgstošos reisos. Esmu bijis pat Dienvidāfrikā. Lai 
arī man bija ārzemju vīza, krastā mūs nekur nelaida. 
Arguments bija – jums taču nav valūtas, ko jūs 
darīsiet krastā. Kaut arī teicām, ka vēlamies tikai 
apskatīt svešās zemes, atļauja nokāpt uz sauszemes 
netika saņemta. Paradokss – varu teikt, ka divas 
reizes esmu bijis Gibraltārā, bet ne reizi to neesmu 
apskatījis. Uz kuģa nostrādāju divus gadus, tad devos 
atvaļinājumā un nolēmu darbā uz kuģa neatgriezties. 
Darbs uz kuģa ir ļoti smags, jo faktiski 24 stundas 
diennaktī esi darbā. Biju sapelnījis naudu, lai varētu 
sākt dzīvot un atgriezos darbā Bolderājā.

Anda, kā Dievs ir virzījis jūsu dzīvi profesijas 
izvēlē?

Anda: Mamma slimoja ar astmu un kad viņa lēkmju 
laikā mocījās ar elpas trūkumu, es, kā nu mācēju, 
lūdzu Dievu, bet tas bija ļoti vienkārši un patiesi. Un 
tad es nolēmu, ka beigšu skolu, izmācīšos par ārstu 
un izārstēšu mammu. Tomēr Dievam bija cits 
nodoms manai dzīvei un mans mūža darbs izrādījās 
tieši tas, par ko nemūžam nebiju gribējusi kļūt - par 
skolotāju.

Pēc vidusskolas beigšanas atnācu dzīvot uz Jelgavu, 
īrēju gultasvietu divstāvu mājā. Mājā mani 
nepierakstīja, jo, lai to izdarītu, no kopējās mājas 
kvadratūras pietrūka nepilns kvadrātmetrs. Cik 
reizes saimniece gāja uz pasu galdu lūgt, lai mani 
pieraksta, tik reizes ar lieliem sarkaniem burtiem 
lapā šķērsām bija parakstīts Ņe propisatj! 
(nepierakstīt). Pierakstu dabūju Cukurfabrikas 
kopmītnē, arī strādāt bija jāiet tur. Darbs nebija 
grūts, strādāju pie cietā cukura preses. Grūtāk bija 
naktīs, kad acis lipa ciet un likās, ka atslēdzas 
domāšana. Kad beidzās sezona, man nebija ne darba, 
ne pieraksta. Tantiņas, pie kurām es dzīvoju, mani 
iepazīstināja ar daktera Lāča ģimeni, kura par mani 
apžēlojās un aizveda uz izglītības nodaļu, lai sarunātu 
man darbu. Valdekā bija bērnudārzs, kurā bija 
nepieciešama audzinātāja. Dievs gādāja, ka tiku tur 
strādāt pat bez pieraksta. Vēlāk iestājos Rīgas 
Pedagoģijas skolā un izmācījos par audzinātāju. 
Valdekas bērnudārzā nostrādāju 11 gadus. Tā bija 
Dieva Roka, kas kārtoja manu dzīvi. Dievs man 
vienmēr ir sūtījis savus palīgus. Arī Dieva Vārdā 
nekur nav teikts, ka viss notiek bez grūtībām. Es tik 
vien varu kā no sevis Viņam pateikties un teikt: „Esi 
man, grēciniekam, žēlīgs!”

Kāds ir jūsu iepazīšanās stāsts?

Augusts: Tikko biju atgriezies no zvejas Džordža 
sēklī un vedu māsai nozvejotā omāra izbāzeni. Tas ir 
liels jūras vēzis, ko autobusā turēju sev klēpī. 
Apsēdos blakus kādai meitenei. 

Anda: Es ar to pašu autobusu braucu uz laukiem 
Džūkstē. Man blakus apsēdās puisis ar omāra 
izbāzeni. Es sāku to pētīt un mēs uzsākām sarunu 
par omāru un tā arī iepazināmies.

Augusts: Es uzaicināju Andu pēc nedēļas satikties. 
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Anda: Es pateicu, ka atpakaļ braukšu pēc nedēļas. 
Pēc nedēļas Augusts bija atbraucis uz autoostu un 
sagaidīja autobusu, ar kuru es atbraucu. Tā sākās 
mūsu draudzība. 

Augusts: Pēc kāzām sāku strādāt Remontu 
mehāniskajā rūpnīcā un darba vieta iedeva dzīvokli 
turpat Ozolniekos. Turpat Ozolniekos 
bija arī bērnudārzs un es teicu, lai Anda 
katru dienu nebraukā uz Jelgavu, bet lai 
nāk strādāt tepat vietējā bērnudārzā.

Anda: Man bija ļoti žēl iet prom no 
Valdekas bērnudārza, kurā biju 
nostrādājusi 11 gadus, arī darba biedri 
lūdza, lai neeju prom. Tomēr Augusts 
mani pārliecināja, un es sāku strādāt 
Ozolnieku bērnudārzā, kur nostrādāju 34 
gadus.

Vai  ģimenē veidojāt attiecības ar 
Dievu? 

Anda: Tolaik uz Annas baznīcu gāja mana 
mamma, bet es negribēju sagādāt sava bērnudārza 
vadītājai nepatikšanas, tāpēc līdzi mammai negāju. 
Bērnudārza vadītāja jau diezgan dabūja ciest, kad 
viņa mūs, darbiniekus, aizstāvēja, sacīdama, ka 
nesūtīs savas audzinātājas izspiegot bērnu vecākus, 
lai noskaidrotu, kuri ir tie, kas ar saviem bērniem 
apmeklē baznīcu. Mēs gan zinājām, kuri bērni ar 
vecākiem iet uz baznīcu, jo bērni paši jau daudz ko 
stāstīja. Sevišķi pēc Ziemassvētkiem bērni bija 
emociju pilni. 

Mūsu ģimeni piemeklēja lielas bēdas. Mums 
piedzima puisītis, bet četrarpus gadu vecumā viņam 
atklāja audzēju un viņš nomira. Tas bija ļoti sāpīgs 
dzīves posms, kam mums bija jāiziet cauri. Arī mana 
mamma ļoti pārdzīvoja, paņēmām viņu pie sevis, pēc 
gada viņa nomira. Pēc tam arī tēvs atnāca pie mums 
dzīvot. Tie gadi mums bija smags dzīves periods, kad 
dažu gadu laikā nomira trīs man tuvi cilvēki. Pēc 
laika mūsu ģimenē ienāca dēls Viesturs, kurš tagad 
jau ir pieaudzis un dzīvo Rīgā.

Kādā veidā Dievs kļuva par jūsu ģimenes 
pamatvērtību? 

Anda: Septiņdesmitajos gados es atsāku iet luterāņu 
baznīcā. Manas mammas tad vairs nebija. Es iegāju 
baznīcā Ziemassvētku vakarā. Tas bija brīnišķīgs 
atslodzes brīdis manai dvēselei. Septiņdesmito gadu 

vidus vairs nebija tik represīvs laiks 
baznīcai un svētdienās uz 
dievkalpojumiem gājām visi. Dēlu 
Viesturu nokristījām Annas baznīcā. 
Tur viņš izjuta Dieva pieskārienu, jo 
pēc tam mums stāstīja par savām 
brīnišķīgajām sajūtām kristību brīdī. 
Es ļoti gribēju, lai mēs visi tur ietu un 
piederētu draudzei, bet Augusts 
atturējās un nepiekrita. To, ka 
Dievam ir bijis cits plāns, es sapratu 
pēc gadiem, kad mēs nokļuvām 
Jelgavas baptistu draudzē.

Kā ienācāt mūsu draudzē?

Anda: Tas bija 1989.gads. Tajā laikā topā bija 
videofilmas. Arī mani tās interesēja, jo neko tādu līdz 
šim nebiju redzējusi. Kādā laikrakstā izlasīju, ka 
krievu baptistu draudzē rāda videofilmas par Jēzu. 
Pierunāju Augustu un abi aizbraucām. Domājām 
noskatīties filmu un arī iegādāties kristīgo literatūru, 
jo mums mājās pat Bībeles nebija. Bija tikai mammas 
luterāņu dziesmu grāmata. Filmu demonstrēja 
sestdienā, to noskatījāmies un mums pateica, ka 
svētdienās latviešu draudzē notiek dievkalpojumi. 
Svētdienā man neviens līdzi braukt nevarēja, un es 
braucu viena. Bikli vēru vaļā durvis, man pretim 
iznāca Viesturs Gerhards un ieaicināja iekšā. Atceros, 
kā ienācu dievnamā, atceros dievkalpojumu, atceros, 
kā no Rūtas Eisānes nopirku Jauno Derību.

Intervijas nobeigumu lasiet nākamajā numurā.

Ar Andu un Augustu Subataloviem sarunājās Tabita 
H. Šķerberga un Linda Langenfelde

Foto no Subatalovu ģimenes arhīva
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