
Ikdiena un svētki
Ikdienā mums nākas piedzīvot nepatīkamas situācijas, kurās nevilšus sākam uztraukties, raizēties, 
bēdāties, sadrūvēties un apvainoties. Kad nepiepildās cerības, viļamies kādā cilvēkā, kad pietrūkst, kad 
netieku ielūgts kādā elitārā draugu grupas tusiņā... Kad kāds paceļ balsi un izverd savu piktumu tepat 
tuvumā, man garām. Vai arī tiešā tēmējumā uz mani – apsaucot, rājot, kritizējot, pārmetot, ironizējot, 
smejoties. Nesaprotot, neievērojot, ignorējot, uzkraujot man nepelnītas nastas un smagumus. Tad 
sākam celties, cīnīties pretī, protestējam, sadodam tiem vainīgajiem, neaptēstajiem pa krietnam! Tas ir 
tik viegli, dabiski. Un tik miesīgi. 

STOP! Labi, ja šādos brīžos kāda laipna, bet stingra roka manī ieslēdz STOP signāla sarkano gaismu - 
paga, paga, apstājies! Kaut kas te vairs nav īsti lāgā, vai ne tā?

Tu esi mans bērns. To atgādina mūsu Debesu Tēvs. Tu esi Kristū izglābts un piederi man! 

Tu piederi GAISMAI, ne tumsai. Pat ne pelēkajai neitrālajai zonai, bet GAISMAI! Un tava daļa ir 
miers, lēnprātība, laipnība, pacietība, piedošana. Prieks, taču prieks! Saņem! Dievs mums dod spēku 
“paiet otru jūdzi” – piekrist un paveikt arī to netaisni uzvelto pienākumu mierīgā spēkā. Izturēt vēl 
mirkli, kad šķiet – spēki jau galā. Ar pašcieņu apklust, kad kritikas vai 
nievu straume tevi tā vien tīko ieraut bezdibenī. Atjēgties, kad labus 
darbus sāc darīt ar netaisniem, vardarbīgiem līdzekļiem. Izlūgt no 
Viņa Mīlestību pret to, kurā, cilvēciski spriežot, nav ko mīlēt. Vēl – 
Dievs tev dod spēku lauzt savu veco dabu, savu apnicīgo, varen 
paštaisno EGO, kurš kārtējo reizi ir atkal atdzīvojies un sācis 
rosīties...

Ieklausies, Dieva bērns, piecelies no putekļiem, atver savu garu 
jaunajam! Ļauj, lai spirgts mūžīgā pavasara, Dieva Gara, vējš to 
pamodina, aplaista izkaltušo sirds zemi, pabaro tevi ar Dzīvības maizi 
un audzina Dieva skaidrajiem augstumiem. Viņa gudrā Mīlestībā un 
spēkā.

Tad ir miers un prieks, tad ir patiesi Kristus atnākšanas svētki. 
Gaviles no pašiem sirds dziļumiem.
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„Svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemantos zemi. Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. Svētīgi 
sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs. Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem. Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo 
tiem pieder debesu valstība. Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā un ar meliem par jums runā visu ļaunu manis dēļ. Esiet 
priecīgi un līksmi, jo jūsu alga ir liela debesīs, jo tā tie vajājuši praviešus, kas priekš jums bija. Jūs esat zemes sāls; bet, ja sāls 
nederīga, ar ko tad sālīs? Tā neder vairs nekam, kā vien ārā izmetama un ļaudīm saminama. Jūs esat pasaules gaišums; 
pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī; tad tā spīd visiem, kas 
ir namā. Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir 
debesīs” (Mateja evanģelijs 5:5 – 16). 

 Priecīgus, svētītus un gaišus Ziemassvētkus!
Guna Svoka

Dievs bija, ir un būs pāri 
visam 
(Intervijas nobeigums)

Vai izjutāt draudzes cilvēku atbalstu savos 
meklējumos?

Anda: Svētdienās pēc dievkalpojuma palikām uz 
svētdienskolu, pirmdienu vakaros sākām apmeklēt 
lūgšanu stundas. Tā pamazām iepazinām draudzes 
cilvēkus. Aina Kazāka man deva grāmatas lasīt, 
vienmēr pie mums pienāca Fricis Svoks, kurš arī nācis 
no luterāņu draudzes, daudz mums stāstīja Mārtiņš 
Ozoliņš. Man tolaik bija ļoti daudz jautājumu. Elza 
Roze daudz ko pacietīgi skaidroja un atbildēja uz 
maniem neskaitāmajiem naivajiem jautājumiem. Ar 
siltumu atceros Rūtu Eisāni, Elzu Putnaērgli. Viņa 
mani stiprināja un lūdza par mani, kad apmēram 
mēnesi pēc kristībām mani vajāja šaubas un doma, ka 
neesmu pareizi darījusi kristīdamās. Tā sajūta bija 
briesmīga – it kā kāds ar urbi urbj galvā domu, 
sacīdams: „Svētdien tu tur vairs neej, tev tur nav ko 
darīt!”. Tik daudz man bija veselā saprāta, lai saprastu, 
kas tas ir, kas mani vajā. Labi, ka Augusts brauca uz 
baznīcu, es saņēmos un braucu līdz. Kad iegāju 
baznīcā, Elziņa piecēlās un nāca man pretī. Es nezinu 
kā, bet viņa laikam juta, kas ar mani notiek. Viņa 
teica: „Es zinu, zinu! Lūgsim un būs labi!” Un tā arī 
bija. Arī citi jaunie kristieši ir piedzīvojuši līdzīgus 
uzbrukumus, tādēļ to visu stāstu, lai jaunie Dieva ceļa 
gājēji zina, ka pēc kristībām var visādi būt. Meklējiet 
kristīgus ļaudis, jo kopīgiem spēkiem ir vieglāk stāties 
pretim ļaunā viltībām. Sirsnīgi un atsaucīgi bija 
cilvēki no krievu draudzes, kuri, mūs satiekot, jautāja, 
vai esam dabūjuši Bībeli, vai vēl ko nevajag. Tolaik 

man bija rozā brilles, viss ļoti patika un uzrunāja. 
Tagad brilles ir ar parastiem stikliem un lietas redzu 
tādas, kādas tās ir patiesībā. Skumji, bet no 
kristiešiem esmu piedzīvojusi tādas lietas, kas 
kristiešiem godu nedara. Nav patīkami, kad cilvēki 
no malas saka: ”Redz, redz, kādi tie kristieši ir!”

Vai Augusts arī sāka apmeklēt 
dievkalpojumus?

Augusts: Sāku nākt uz dievkalpojumiem, gājām 
svētdienskolā, arī dēls Viesturs nāca ar mums.

Anda: Es iedegos pa īstam, brīžiem līdz pat asarām. 
Arī Augusts iedegās ticībā. Man gribējās, lai arī citi 
piedzīvo to, ko mēs, lai iepazīst un izzina Dievu. Bet 
cilvēki ir tik apstulboti no Dieva pretinieka, ka nav 
iespējams viņiem atvērt acis. Ir tik daudz stulbu 
pretargumentu, piemēram – ja Jēzus man tagad 
parādītos, tad es sāktu ticēt. Man ir prieks par divām 
manām darba kolēģēm – Guntu Paslausku un Indru 
Bušmeisteri un viņas dēlu Mārtiņu. Viņas, kaut ne 
uzreiz, bet tomēr atsaucās manam aicinājumam un 
atnāca uz baznīcu. Mani patiesi priecē viņu sirsnīgā 
kalpošana Tam Kungam. Mārtiņš ir izaudzis par 
skaistu, gudru un dedzīgu Dieva kalpu. Lai Tas Kungs 
viņus visus stiprina! Indra un Mārtiņš tagad kalpo 
Ozolnieku baptistu draudzē.

Augusts: Es gribēju nokristīties pirmais, bet 
nesanāca.

Anda: Mēs abi nokristījāmies 1990.gada 4.novembrī. 

Augusts: Es biju gatavs ātrāk kristīties, jau bija 
nozīmēta kristību diena, bet saslimu, arī otrreiz 
gandrīz nācās atlikt pēkšņu veselības problēmu dēļ, 
bet ticībā pielūdzu Dievu, braucām uz baznīcu un 
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kļuvu vesels. Stāvot pie kristību baseina, es ļoti lūdzu 
Dievu, lai attīra mani no visa, kas mani šķir no Dieva.

Anda: Beidzot Dievs kārtoja tā, ka tikām kristīti abi 
reizē. Tā kā biju jau kristīta Annas baznīcā, tad 
nesapratu, kāpēc man tas jādara otrreiz. Runāju ar 
Jāni Eisānu un teicu, ka 
Bībelē ir rakstīts, ka 
cilvēks tiek kristīts tikai 
vienu reizi. Uzskatīju, ka, 
kristoties otrreiz, 
pārkāpju Bībelē rakstīto. 
Jānis Eisāns man ļoti 
saprotami visu 
izskaidroja un es ar drošu 
sirdi devos pagremdes 
kristībā.

Kā atradāt savu vietu 
kalpošanā?

Anda: Es runāju ar Dievu un lūdzu, lai man uzrāda 
cilvēkus, kuriem es varu palīdzēt. Mums ar vīru sirdī 
bija lūgšana Dievam, ka gribam kalpot praktiski. 
Kalpošana atnāca pati no sevis, jo dievnamā ir tik 
daudz vajadzību, un tik daudzi, kam tā nepieciešama. 
Protams, bez Dieva vadības nenotiek nekas, par to es 
esmu pilnībā pārliecināta, jo viss, ko mēs darām un 
kam palīdzam, ir Viņa sūtīts un kārtots.

Ar māsu Birutu Baranovu mūs iepazīstināja viņas 
meita Irēna, kas nāca mūsu draudzē. Irēnas vairs nav 
starp mums, bet Dievs jau tolaik zināja, kāpēc tā 
vajadzēja, un mēs to nepieciešamību redzējām vēlāk, 
kad Biruta vēlējās būt draudzē un kristīties. Diemžēl 
pēdējos gados uz baznīcu viņa netiek, jo ir grūti 
staigāt, arī dzirde ir kļuvusi slikta. Viņa dzīvo netālu 
no mums, tāpēc rūpējamies un palīdzam – sagādājam 
kurināmo, Augusts sazāģē malku, ja nepieciešams 
salabo elektrību un vēl ko, kas nepieciešams sadzīvē. 
Es izmazgāju veļu, apkopju Birutu, sagādāju viņai 
pārtiku, no savām mājām nesu siltu ēdienu. 

Ja uzskaitītu visus, kurus esam vadājuši ar savu auto 
un gājuši apciemot, sanāktu garu garais saraksts. 
Paldies Dievam, Viņš dod spēku un iespēju kādam 
palīdzēt. Pirmajos gados no Ozolniekiem braucām ar 
Guntu Paslausku, pa ceļam RAFā paņēmām Andīnu, 
Mirjamu, Ilgu un Edgaru Karlinskus. Dažkārt mašīna 
bija tik pilna, ka bija jāsēž cits citam klēpī. Laiks iet, 
cilvēki mainās, bet mašīna vienmēr ir pilna. No 
Ozolnieku pansionāta mums piebiedrojās Ingrīda un 

Visvaldis, kurš tagad jau ir Mūžībā. Pansionātā 
ievērojām kādu vīrieti, kurš parasti sēdēja pie tā paša 
pusdienu galda, kur sēdēja Ingrīda ar savu vīru. Es 
vairakkārt aicināju viņu braukt mums līdzi uz 
baznīcu, bet viņš atrunājās, līdz tomēr piekrita. Viņš 
sāka braukt mums līdzi uz baznīcu, vēlāk arī tika 

kristīts. Zigurds Salnājs 
bija jauks un inteliģents 
cilvēks, tagad vairs nav 
mūsu vidū, ir aizsaukts 
Mūžībā. Tagad mūsu 
pastāvīgās pasažieres ir 
Ingrīda Vērse un Rasma 
Morusa.

Gaišas atmiņas ir 
saglabājušās no baznīcas 
ēkas celtniecības laika, 
kad kopā ar Veltu 
Miķelsoni reizi nedēļā 

braucām gatavot celtniekiem maltīti. Bija reize, kad 
Veltai bija citi darbi un es virtuvē paliku viena. No 
rīta Velta mani ar produktiem atveda, un pirmais 
darbs bija uzvārīt ūdeni tējai un kafijai. Tolaik plīts 
nebija kā tagad, ūdens vārīšanai bija vajadzīgs ilgāks 
laiks. Ūdens nevārās, laiks iet uz priekšu, bet drīz 
brokastīm jābūt galdā – maizes sataisītas, bet 
dzeramā nav. Es biju pamatīgi sabijusies, jo biju 
dzirdējusi, ka Bruno Gerons ir stingrs un dusmīgs 
vīrs. Nolēmu iet pie viņa un atzīties, ka uzdevums 
nav laikā veikts. Viņš man mierīgi un laipni atbildēja: 
„Neuztraucies, kad būs gatavs, pasauc mūs!” Bruno 
bija apzinīgs, strādīgs un ļoti cilvēcīgs.

Augusts: Helēna Melluma mani aicināja par 
padomdevēju, bet es pirmo reiz atteicu, jo biju jauns 
kristietis. Pārnācis mājās, lūdzu Dievu un prasīju, ko 
man darīt. Es saņēmu atbildi: ”Es tevi gribu lietot 
tādu, kāds tu esi.” Otrreiz, kad mani aicināja, es 
piekritu.

Uzsākot kalpošanu un aktīvi iesaistoties 
draudzes dzīvē, vairumam kristiešu nākas 
atteikties no kādām dzīves vērtībām un 
aktivitātēm, kas bijušas svarīgas iepriekš. Vai 
arī jums tā bija?

Anda: Dažkārt cilvēki domā tā – kad iešu kādā 
draudzē, tad paliec sveika, mana brīvība. Nekur un 
neko nedrīkstēšu darīt, nekur iet, kā vien uz baznīcu. 
Bet tā jau nemaz nav. Patiesībā tas, kas ir nevajadzīgs 
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un lieks, atkrīt pats no sevis. Pirms ienācām draudzē, 
darbojāmies folkloras ansamblī „Novadnieki”. Tas 
bija tradīciju ansamblis. Mēs neesam sabiedrības 
cilvēki, un tur mūs vienkārši ievilināja. Jāsaka, ka tā 
nebija slikta sabiedrība – tur nedrīkstēja būt pīpmaņi 
un dzērāji. Un tiešām, tur visi bija nolasīti tādi, kam 
šie netikumi nepiemita. Mēs nevarējām saprast, 
kāpēc mūs saukā par baptistiem. Tagad saprotam.

Tolaik kolhozos visos godos – Mārtiņdienā, 
apkūlībās un citos svētkos bija klāti galdi ar ēdieniem 
un dzērieniem. Mūsu ansambļa vadītāja teica – 
dodiet mums labi daudz ēdamā, dzērienus mums 
nevajag. Tad visi brīnījās – bet kā tad būs ar jautrību, 
dziesmām un rotaļām? Bez tā (alkohola) taču nevar 
padziedāt! Bet mēs varam arī bez tā! Kad sākām nākt 
uz draudzi, viss dabiskā veidā bez jebkādas nožēlas 
atkrita.

Varu teikt tikai vienu – tautasdziesmās ir daudz labu 
un gudru padomu. Tās ir jāprot lasīt, izprast un 
atšifrēt tur ielikto domu. Un nebūt viss nav tik sekli, 
kā mūsdienu modernajā dzejā. 
Vecie ļaudis noņēma cepuri 
Dieva priekšā un pirms sāka 
lielos lauka darbus, lūdza. 
Sestdienu vakari latviešu 
mājās bija svētvakari, kad visi 
pēc pirts sanāca pie lielā 
saimes galda un lasīja Bībeli, 
lūdza un pateicās kā mācēja. 
Svētdienas bija baznīcas diena, 
atpūtas diena. Tādi bija lauku 
cilvēki – vienkārši, sirsnīgi, 
patiesi.

Cik liela nozīme jūsu 
attiecībās ar Dievu ir 
lūgšanai?

Augusts: Pēc kristībām, kādā 
naktī, kad nebiju pielūdzis 
Dievu, jo biju aizmidzis, mani 
kāds modināja un teica: „Tu neesi pielūdzis Dievu”, 
un teica man priekšā vārdus – „Mūsu Tēvs debesīs! 
Svētīts lai top Tavs Vārds. Lai nāk Tava valstība, Tavs 
prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo 
maizi dodi mums šodien. Un piedodi mums mūsu parādus, 
kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs 
kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder 

Valstība, spēks un gods mūžīgi.” Šos vārdus atkārtoju un 
biju ļoti priecīgs, ka par mani kāds rūpējas, un 
aizmigu. Drīz vien pēc tam, vakarā lūdzot Dievu, 
mani uzrunāja un teica: „Tu nepareizi lūdz Dievu!” 
Biju izbrīnījies par to un teicu, ka lūdzu Jēzus Kristus 
vārdā, bet man atbildēja: „Es Esmu svēts” un lika 
saprast, ka katru reizi, pirms pielūdzam Dievu caur 
Jēzu Kristu, ir jānožēlo grēki, lai sevi attīrītu no visa, 
kas šķir no Dieva. Tas pats jādara pirms paņemam 
Svētos rakstus – Bībeli, lai to lasītu.

Tā ir liela kļūda – nākt Dieva priekšā, nenožēlojot 
grēkus. Uzskatu, ka tas jādara katrā dievkalpojumā – 
skaļi jānožēlo grēki, jāattīrās. Man nepatīk, ka daži 
mācītāji un diakoni pie svētā vakarēdiena pasaka 
tikai – Kristus miris mūsu dēļ, aizmirstot pateikt 
pašu būtiskāko : ..un augšāmcēlies!”. 1. Korintiešiem 
15:14-17 ir rakstīts:” Un, ja Kristus nav augšāmcēlies, tad 
veltīga ir mūsu sludināšana un arī veltīga jūsu ticība. Tad 
jau mēs būtu Dieva viltus liecinieki, jo mēs esam liecinājuši 
pret Dievu, ka Viņš Kristu ir uzmodinājis, bet Viņš to 

nebūtu uzmodinājis, ja jau nav miroņu 
augšāmcelšanās. Jo, ja mirušie netop 
uzmodināti, tad arī Kristus nav 
uzmodināts. Un, ja Kristus nav uzmodināts, 
tad veltīga ir jūsu ticība, tad jūs vēl esat 
savos grēkos”.

Lai saprastu, kā lūgt Debesu Tēvu, 
izlasīsim Jāņa 14;6 „Jēzus viņam saka: "Es 
esmu ceļš, patiesība un dzīvība; neviens 
netiek pie Tēva kā vien caur Mani.”

Anda: Pats galvenais – ja Dievu lūdzam, 
tad tas mums ir jādara ticībā. Dievs 
redz, kas notiek mūsu sirdī. Vārdi var 
būt tikai tukšas skaņas, dažkārt – 
skaistas, skanīgas, labi savirknētas, bet 
bez sirds klātbūtnes. Cilvēkus var 
apmānīt, bet Dievu nekad. Dievs redz 
un zina labāk, ko mums vajag, kas der 
un kas neder. Viņš lasa mūsu domas. 
Jebkurā situācijā vajag ticēt, ka Dievs 

visu kontrolē un visu vērsīs par labu. 

Pastāstiet par īpašu Dieva vadību un 
sargāšanu jūsu dzīvē!

Anda: Visam pāri ir Dievs, kas mums palīdz pat 
bezcerīgās situācijās! Viens tāds apliecinājums bija, 
kad mana dzīvība karājās mata galā. To piedzīvoju 
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dzemdībās, biju bezsamaņā, kad nācu pie samaņas, 
lūdzu ārstus, lai laiž mani ārā, jo gribēju nomirt 
mājās, tik slikti man 
bija. Ārstiem situācija 
šķita bezcerīga, bet 
Dievs mani izcēla. 
Dievs sargāja mani arī 
tad, kad nokļuvu 
slimnīcā ar nopietnu 
aklās zarnas 
sastrutojumu, mana 
dzīvība bija briesmās, 
bet Dieva žēlastībā 
tiku dziedināta. Pat 
ārsti brīnījās, ka es tik 
ātri atlabu un varēju 
doties mājās.

Augusts: Dieva žēlastību un apsardzību bieži 
piedzīvojam, pat nenojaušot pat to. Arī tolaik, kad 
Dievu vēl nepazinu, Viņš mani jau sargāja. Par to 
liecina gadījums, kad strādāju uz kara zemūdenes, 
kuras motori bija jāmazgā ar spirtu. Protams, 

strādnieki spirtu izdzēra un elektromotorus nācās 
mazgāt ar viegli uzliesmojošo benzīnu. Pēkšņi 

atskanēja sprādziens un divi 
mani darba biedri bija beigti. 
Manu dzīvību paglāba tas, ka 
tajā laikā neatrados 
zemūdenē, jo biju devies 
pusdienās. Vēl par Dieva 
žēlastību liecina vairāki 
gadījumi uz ceļa, kad Dievs ir 
mūs pasargājis no avārijām ar 
nopietnām sekām. Viss, kas 
notiek ar Dieva klātbūtni, 
notiek uz labu. Domāju, ka 
Viņš dažreiz mūs tā 
pamodina, lai atveram acis, 
ausis un sākam domāt.

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

Foto no Subatalovu ģimenes arhīva

Draudzība 20 gadu garumā
Jau vairāk kā 20 gadus kristiešus divās valstīs Baltijas 
jūras krastos – Zviedrijā un Latvijā vieno īpašas 
draudzības saites, vēl vairāk, kristīga mīlestība, kas 
izpaužas savstarpējā palīdzībā un atbalstā. Kad 
Latvija atguva neatkarību, tas bija kā brīnums un 
liels atklājums, ka Zviedrijā, kas ilgus gadus bija tik 
tuva, bet neaizsniedzama, dzīvo cilvēki, kam 
interesē, kā klājas cilvēkiem Latvijā, un ir gatavi 
ziedot savu laiku un naudu, lai palīdzētu. Kopš tā 
laika, lai stiprinātu šīs saites un vestu palīdzību, itin 
bieži ceļā ar prāmi no Stokholmas dodas kravas 
busiņš ar humāno palīdzību Jelgavai, dažreiz 
priekšroka tiek dota lidojumam. Tomēr kustība gluži 
nenotiek tikai vienā virzienā. Laiku pa laikam 
lielākas un mazākas grupas no mūsu draudzes dodas 
apciemot mūsu zviedru brāļus un māsas Farštas 
draudzē un iepazīt šo skaisto valsti. 

Jelgavnieki dodas uz Stokholmu.

Šī gada augustā māsām, kas draudzē kalpo 
maznodrošināto ēdināšanā, bija brīnišķīga iespēja 

doties pāri Baltijas jūrai pie brāļiem un māsām 
Zviedrijā, atpūsties un iepazīt tās kultūru. Ceļā devās 
Brigita Gintere, Tamāra Skripņikova, Ruta Sekstiņa, 
Milda Brante, Valija Felse un Dana Ozola. Ceļošana 
līdz Stokholmai notika ar prāmi, un vairākām māsām 
šī bija pirmā ārzemju pieredze. Pateicoties Dieva 
vadībai, nonācām Stokholmā sveiki un droši, tur mūs 
sagaidīja mācītājs un viena no Farštas draudzes 
māsām, kas mūs veda tālāk uz baznīcu.

Draudzē mūs sagaidīja daudzi sirsnīgi un mīļi cilvēki, 
kuru sejas kādām no mums bija pazīstamas, bet citi 
tika iepazīti, veidojot jaunu draudzību. Katru dienu 
bija iespēja satikt jaukus brāļus un māsas gan no 
Farštas draudzes, gan no citām draudzēm, kas 
uzņēma mūs, aprūpēja un ļāva justies kā mājās. 

Katra no dienām, ko pavadījām Zviedrijā, sniedza 
iespēju iepazīt daudz jauna no zviedru kultūras un 
ikdienas. Sākot ar lauku reģioniem, kas ir līdzīgi 
Latvijai, turpinot ar pilsētas apskati, no Stokholmas 
vecpilsētas līdz jaunākajām pilsētas celtnēm gan 
dienas gaismā, gan vakara krēslā.  
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Māsām bija iespēja stāstīt par savu kalpošanu 
draudzes vakariņās, kur bija daudzi no aktīvajiem 
ēdināšanas ziedotājiem, kā arī dievkalpojumā nodot 
draudzes sveicienu un pateikties par brīnišķīgo 
uzņemšanu. 

Pāri visam redzētajam visbrīnišķīgākais tomēr bija 
izjust brāļu un māsu lielo viesmīlību un mīlestību. 
Katra no māsām, kas tika 
uzņemta kādā no ģimenēm, 
juta tik lielu mīlestību, ka bija 
grūti pat noticēt, ka cilvēki, 
kas tevi pat nepazīst, spēj būt 
tik sirsnīgi, devīgi un 
mīlestības pilni. 

Māsām interesants šķita gan 
brauciens ar prāmi, kur varēja 
vērot plašo jūru un 4ordus, kas 
ir kaut kas tik neierasts 
Latvijai, gan Farštas draudze, 
kurā ciemojāmies. Cilvēki 
draudzē pārsteidza ar to, kādu 
svētbijību parāda jau pirms 
dievkalpojuma sākuma, kur visi ir sanākuši un 
klusībā gatavojas dievkalpojumam. Protams, 
brīnišķīgi bija arī baudīt Svēto Vakarēdienu ar 
brāļiem un māsām citā draudzē.

Atpūta bija brīnišķīga, un no jauna ir spēks turpināt 
kalpot maznodrošinātajiem cilvēkiem.

Par saviem iespaidiem stāsta brauciena 
dalībnieces Tamāra Skripņikova un Brigita 
Gintere. 

Kas šķita viss pārsteidzošākais un 
interesantākais braucienā uz Zviedriju?

Vispirms jau brauciens – jūra un ūdens visapkārt. Tad 
saliņas un salas, kuru pamatā akmeņi, milzīgi 
akmeņi. Un priedes – daudz īsākas, bet kuplākas 
nekā Latvijā. Visbeidzot daudz labestības cilvēkos, 
kas arī tic Jēzum Kristum, Dieva Dēlam. Ko runāja, 
nesapratu, bet mīlestības valodu – to sapratu.

Pārsteigums par vienkāršiem cilvēkiem, svešiniekiem 
no citas valsts – viņi lielā mīlestībā rūpējās par mums, 
centās iepriecināt – uzņēma savās mājās, rādīja 
dārzus, parkus, izstādes un citas skaistas un 
nozīmīgas vietas. Paldies viņiem! Pateicos no sirds 

debess, zemes un jūras Radītājam par visu – šo 
brīnumjauko dāvanu!

Tamāra Skripņikova

Vispirms gribu pateikties gan Farštas draudzei, gan 
mūsu draudzei par visa veida atbalstu, lai šis 
brauciens varētu notikt. Man visspilgtāk atmiņā 

palikusi viesošanās 
un vakariņas pie 
mācītāja Lasses 
Valmosa, kur katrs 
dalījāmies ar savu 
atgriešanās liecību. 
Mācītājs pats bija 
sagatavojis 
brīnišķīgas 
vakariņas. Tā bija 
Mildas dzimšanas 
diena un varējām 
skaisti nosvinēt. 
Nevaru nepieminēt 

arī uzņemšanu ģimenēs, kur sajutām lielu 
gādību un mīlestību. Novērojām, ka draudzē 

labdarības kalpošana tāpat kā pie mums balstās uz 
senioru vecuma māsām. Bijām tieši kristību 
dievkalpojumā, skaisti dziedāja koris, kopā baudījām 
Svēto Vakarēdienu – tas viss atstāja svētīgu iespaidu. 

Brigita Gintere

Zviedru ciemošanās Latvijā.

Ļoti gaidīta bija Farštas draudzes pārstāvju 
ciemošanās pie mums novembrī, šoreiz grupā bija 
četras māsas un divi brāļi – abi draudzes mācītāji. 

Viņu mērķis bija ieraudzīt un iepazīt, kāda ir mūsu 
draudze, veidot kontaktus starp kora vadītājiem, 
jauniešu vadītājiem un turpināt atbalstīt 
maznodrošināto ēdināšanu. Trīs māsas pie mums 
ciemojās pirmo reizi, viņas par mūsu draudzi bija 
ieinteresējusi māsa Eila Lindholma, kura Latvijā ir 
ciemojusies nu jau neskaitāmas reizes, neskatoties uz 
cienījamiem gadiem.  

Viesošanās sākumā draugiem no Farštas bija iespēja 
iepazīt mūsu galvaspilsētu Rīgu un Jelgavu. Tomēr 
galvenās tikšanās bija ar cilvēkiem, kas piektdienās 
nāk pēc siltas maltītes, ar kori un draudzes jauniešu 
vadītāju, kā arī cietuma un ģimeņu apmeklējums. 

Pie Farštas draudzes dievnama
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Šķita, katra tikšanās viņiem sagādā prieku un ļauj vēl 
vairāk izprast to, kā mūsu draudzē kalpo, kas ir tas, 
kas mums ir svarīgi. 

Brīnišķīgi bija redzēt 
un dzirdēt, kā daži 
no zviedru 
ciemiņiem piedalījās 
dievkalpojumā, 
dziedot korī. 

Jauniešu mācītāja 
Frederika Sodertuna 
sludinātie Dieva 
Vārdi bija no Mateja 
ev. 25:34-36:

„Tad Ķēniņš sacīs tiem, 
kas pa labo roku: 
nāciet šurp, jūs Mana Tēva svētītie, iemantojiet Valstību, 
kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma. Jo Es biju 

izsalcis un jūs esat Mani paēdinājuši; Es biju izslāpis un jūs 
esat Mani dzirdinājuši; Es biju svešinieks un jūs esat Mani 

uzņēmuši. Es biju pliks un jūs esat 
Mani apģērbuši; Es biju slims un jūs 
esat Mani apmeklējuši; Es biju 
cietumā un jūs esat nākuši pie Manis”. 

Viņa aicinājums bija nevis 
nosodīt, bet mīlestībā kalpot un 
atbalstīt pat vismazākos un 
necienīgākos, jo tā mēs kalpojam 
Jēzum. 

Mīļus atvadu vārdus teica Farštas 
draudzes mācītājs Lasse Valmoss, 
kurš drīzumā uzsāk kalpošanu citā 

draudzē. Tomēr paliek mīlestības 
un draudzības saite, kas ir liela 
svētība mums visiem. 

Sagatavoja Dana Ozola un Tabita H. Šķerberga

Ziemassvētkos – kopā visas 
paaudzes!
Gada vistumšākajā laikā svinam visgaišākos svētkus. 
Draudzes seniori šogad sanāca kopā vēl Adventa – 
gaidīšanas sajūtās. 

Greznas un mazāk 
greznas egles rotā 
telpas, parkus, 
laukumus. Skan svētku 
mūzika, koncerti, 
domājam par dāvanām – 
kā iepriecināt savus 
tuviniekus. Daudzviet 
skan zvanu mūzika – 
„Dieva zvani skan 
pasaules telpā” – ar 
īpašu aicinājumu, īpašu 
nozīmi. Kādā mazpilsētā 
pagājušā gadsimta sākumā baznīcas tornī uzstādīja 
Vācijā izgatavotu zvanu, tajā bija iegravēti vārdi – 
modini, mudini, mierini! Mācītājs, iesvētot šo zvanu, 

vēlēja: „Lai zvans bez mitēšanās modina cilvēkus no 
grēka miega, mudina uz atgriešanos pie Dieva, 
mierina bēdīgos un nesaderīgos.” Vēl šodien šis 
zvans skan – Dieva aicinājumam ir mūžības vērtība. 

Arī mūsu draudzē ir cilvēki, kuru darbam draudzē un 
ārpus tās ir mūžības vērtība. Mums ir skaista 

tradīcija – Ziemassvētku 
laikā atcerēties un 
iepriecināt seniorus. 
Daudzi no viņiem aktīvi 
kalpojuši draudzē, bijuši 
draudzes balstītāji un 
stiprinātāji dažādos 
laikos. 

Šodien viņu aizlūgšanas 
un ticības pieredzes 
nodošana jaunajai 
paaudzei, saviem 
bērniem un mazbērniem 

ir ne mazāk svarīga. Bībelē Jesajas grāmatā lasām un 
arī piedzīvojam apsolījumu: „Viņš nogurušiem dod 
spēku un vairo stiprumu nespēcīgiem”.

Farštas draudzes mācītāji Fredriks Sodertuns un Lasse 
Valmoss ar cietuma kapelānu Jāni Tautvaiti
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Daudzi šodien dzīvo vieni, tāpēc ir patīkami 
apzināties, ka savā draudzē esi gaidīts un cienīts, ka 
varam sanākt 
kopā, lai 
pateiktos 
Dievam par 
aizvadīto 
žēlastības gadu 
un lūgtu pēc 
Dieva vadības 
nākotnē. 

Arī šogad 16. 
decembrī pēc 
dievkalpojuma 
kā katru gadu 
seniori priecīgi 
pulcējās pie bagāti klāta galda. 
Iedrošinoša bija sludinātāja Viestura 
Gerharda uzruna, sirsnīgs un rosinošs 
Olafa Šķerberga sveiciens svētkos. 

Un īpašie viesi – mūsu svētdienskolas 
bērni un jaunieši, kuru priekšnesumi 
sasildīja sirdi un iepriecināja. 

„Sava bērnam es visu gribētu dot –
Visu sirdi, kas gaišāko uguni kur, 
Savā siltumā zemi un ūdeņus tur,
Dzirksti metot vēl atvaru dzīlē”.

Un ne tikai priekšnesumi – svētdienskolas 
svētdienskolotājas, bērnu vecāki un bērni šogad 
īstenoja skaistu ideju – sanākt kopā, lai ceptu 
piparkūkas un svētkos dāvinātu tās draudzes 
senioriem, tā iesaistoties kalpošanā un labdarībā, un 

arī paši justos piederīgi draudzei. Dienu pirms 
svētkiem bērni, mammas un skolotājas čakli 

darbojās, veidojot, rotājot un saiņojot 
piparkūkas. Visu acīs bija manāma 
aizrautība un prieks par kopīgu darbu, 
bērni stāstīja, ka vēlas iepriecināt vecos 
cilvēkus, jo pašu gatavotas dāvanas ir 
daudz mīļākas. Bērni līdz ar skaistām 
dziesmām varēja senioriem dāvināt savas 
pašceptās piparkūkas. Prieks bija ne tikai 
dāvanu saņēmējiem, arī paši dāvanu devēji 
jutās laimīgi, iepriecinot citus.

Šodien patiesi jutāmies kā vienota 
ģimene, katrs bija nācis ar savu 
pienesumu – skanēja dziesmas, mūzika, 

dzejas, liecības. Sveicām decembrī dzimušos 
jubilārus, īpaši tos, 
kam jau 80. Visus 
vienoja, piepildīja 
un sasildīja Dieva 
mīlestība, kas ir 
pilnības saite. 
„Klusa nakts, svēta 
nakts” skanēja kā 
pateicība un 
solījums būt 
uzticīgiem 
Dievam sev 
atvēlētajā laikā. 

Sagatavoja māsu kalpošanas vadītāja
Biruta Vaitovska un svētdienskolas vadītāja Ruta 
Majevska  

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

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

 Linda Langenfelde, Tabita H.Šķerberga, Dana Ozola, Anna Priedīte, Atis Lagzdiņš

Vēlam svētīgus un miera pilnus Kristus 
dzimšanas svētkus un Dieva vadību Jaunajā gadā! 
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