
Mīļie draudzes brāļi un māsas Kristū!
Draudze, tāpat kā mēs katrs personīgi, ik gadu atceras savu dzimšanas dienu. 
Šogad Jelgavas Baptistu draudzei aprit 139. gads. Pateicos Dievam par vēl vienu 
žēlastības gadu mūsu draudzei, ko Viņš piešķīris savā mīlestībā pret mums! 

Draudzei, līdzīgi kā mums katram, iesākot jauno dzīves gadu, ir vēlme vairāk vai 
mazāk to plānot. Bībelē mums ir dotas norādes, plānojot jauno draudzes gadu - 
Jēkaba vēstulē 4:13-17 varam lasīt vērtīgus padomus. 

Nepaļauties uz savu un draudzes dzīvi vairāk kā uz Dievu. Laiks ir trausls un 
bez garantijas. Nevajadzētu smelties iedvesmu tikai apziņā, ka sākas jauns 
draudzes gads, ar to var būt par maz. Arī solījumi, ko dodam Dievam, sev un 
viens otram, bieži vien paliek tikai solījumi. “Nu tad jūs, kas sakāt: šodien vai 
rītu mēs dosimies uz to un to pilsētu un pavadīsim tur gadu un tirgosimies un 
gūsim peļņu, jūs taču nezināt, kāda jūsu dzīve ir rītu; jo tā ir tvaiks, kas uz īsu 
brīdi ir redzams un tad izgaist...” 

Svarīgi ir dzīvot un plānot, apzinoties savu atkarību no Dieva. Laimīgs šis 
jaunais draudzes gads būs tad, ja mēs mācīsimies savu gribu saskaņot ar Dieva 
gribu. “...kur jums būtu jāsaka: ja Tas Kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim 
to un to. Bet tagad jūs lielāties savā augstprātībā; katra tāda lielība ir ļauna.” 

Paļāvība un ticība uz Dievu mūsos veido attieksmi “mēs dzīvosim - darīsim”. 
Samierināties ar to, kā ir, peldēt pa straumi, izvēlēties iet vieglāko ceļu, tās nav 
izvēles, par kurām izšķiras cilvēks, kas meklē Dieva prātu un gribu. Pavisam 
pretēji - cilvēks un draudze, kas meklē Tā Kunga prātu un gribu, zina, ka labu 
zināt un nedarīt ir grēks. “Tad nu kas zina labu darīt un to nedara, tam tas ir par 
grēku.” 

Paliksim arī turpmāk sirsnīgās aizlūgšanās un pazemīgā kalpošanā vienoti, sakņojoties ticībā uz Jēzu Kristu, lai 
mīlestība mūsu sirdī spēj kļūt dzīva Kristus spēkā. Paliksim uzticīgi kalpošanā, kurā esam jau aicināti un 
pieņemsim izaicinājumu šajā gadā iesaistīties tur, kur Dievs no jauna aicina. 

Mīlestībā, 
jauniešu kalpošanas vadītājs Ainārs Ginters
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Sveicam jaunos draudzes 
locekļus!
Šī gada 14. aprīlī Jelgavas baptistu draudzē notika 
kristību dievkalpojums. Ar bībelisko pagremdi, kuru 
veica sludinātājs 
Viesturs Gerhards, 
draudzei 
pievienojās četri 
brāļi un māsas - 
Jānis Locs, Aldis 
Gelažis, Sabīne 
Mizūne, Baiba 
Žukovska.

Mana liecība

Lielāko daļu dzīves 
biju tālu no Dieva, 
ticēju jau it kā 
kādam augstākam spēkam, bet kristietība šķita 
pārāk radikāla un sveša. 

Studiju laikā apprecējos un vēlāk ģimenē ienāca arī 
mazulis. Bet, kā 
jau tas nereti 
gadās, mani 
pārņēma 
pēcdzemdību 
depresija. Pēc 
dēla piedzimšanas 
no vienas puses 
bija šī nomāktība 
un diskomforts, 
kad savs ego ir 
jāpakārto mazuļa 
vajadzībām. Bet 
no otras puses 
manā dzīvē bija 
ienācis kaut kas 
sen nepiedzīvots - gaišs, tīrs, neaizsargāts mazulītis. 
Un manī pēkšņi radās neaprakstāmas slāpes pēc šīs 
tīrības un es sāku aizdomāties, cik nekārtīga garīgā 
līmenī ir mana dzīve. Dzīvojoties pa māju ar mazo, 
man patika klausīties radio. Svētdienas vakaros radio 

skanēja kristiešu raidījumi, sāku ieklausīties... 
Pamazām radās interese atvērt Bībeli, bet tā, lai 
neviens to nepamanītu, ļoti kaunējos no tā, jo vīra 
ģimenei bija visai negatīva attieksme pret kristietību. 
Tad Dievs izrādīja pretimnākšanu un 2009. gadā vīrs 
saņēma darba piedāvājumu Siguldā, pārcēlāmies 

dzīvot tur. Un vairāk kā gadu 
dzīvojām samērā nošķirti 
no visiem pazīstamajiem. 
Tā kā man, rosoties pa 
māju, saglabājās vēlme 
klausīties radio, arī jaunajā 
mājvietā radioaparātā 
meklēju sevis iecienītās 
radiostacijas un nejauši 
uzdūros Kristīgajam radio, 
kur tobrīd tika raidīts 
“Vakara svētbrīdis”. Tolaik 
es vēl neko daudz nezināju 
par Dievu un kristīgo 
ticību, bet mani līdz pašiem 
sirds dziļumiem 

aizkustināja šis raidījums, lūgšanas, kuras izskanēja, 
kur visas problēmas, sāpes un vajadzības ticībā un 
paļāvībā tika nestas Dieva priekšā. Es tovakar lūdzu, 

lai Dievs, ja Viņš ir, atklājas arī manā 
dzīvē. Un es pirmo reizi mūžā reāli 
sajutu un piedzīvoju Tā Kunga 
klātbūtni. Apjautusi, ka Bībelē 
rakstītais ir patiesība, es sapratu, ka 
mana dzīve turpmāk kardināli 
mainīsies. Ne es pati, bet Jēzus 
Kristus mani pārveidoja, Viņš deva 
man jaunu sirdi, kura vēlas Viņam 
paklausīt.

Esmu ārkārtīgi pateicīga Dievam, ka 
viņš  man ir dāvājis šo draudzi. Es 
apzinos, cik vāja reizēm vēl ir mana 
ticība, un ārkārtīgi augstu vērtēju 
katru iedrošinājumu un 

pamudinājumu vēl vairāk uzticēties Dievam, veidot 
ciešākas un dziļākas attiecības ar Viņu.  

Baiba Žukovska

Foto no personīgā arhīva
Kristību foto: Atis Lagzdiņš

Kristības

Baiba Žukovska
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Vai tu to gribi, vai negribi, 
tev tas ir jādara!
Šis ir stāsts par drosmīgu lēmumu, uzdrīkstēšanos, sevis 
pārvarēšanu paļāvībā uz Dieva vadību. Šis ir stāsts par 
īpašu mūsu draudzes jaunieti Jāni Jēgeru, kurš nekad nav 
pasīvi gaidījis, bet 
darbojies, iesaistījies, 
meklējis un izmantojis 
iespējas, un aizvadītajā 
gadā pieņēmis negaidītu 
piedāvājumu kravāt ceļa 
somas un doties prom no 
mājām nevis īsā 
braucienā, bet uz ilgāku 
laiku. Par piedzīvoto 
Ukrainā tad arī šis stāsts.

Šī gada aprīlī tu 
atgriezies no 
Ukrainas, kur 
pavadīji veselu gadu. Lūdzu, pastāsti, kāpēc 
devies prom no mājām uz tik ilgu laiku?

Jānis: Es šo gadu pavadīju Ļvovā, strādāju 
nevalstiskajā organizācijā “Zaļais krusts”. Tā ir 
labdarības organizācija, kura darbojas, lai palīdzētu 
uzlabot bērnu, pusaudžu, invalīdu veselības un sociālo 
aprūpi. Uz Ukrainu devos Eiropas Savienības 
brīvprātīgo programmas ietvaros.

Kā tu uzzināji par šādu iespēju?

 J: Jaunatnes organizācijā “IMKA Latvija” biju 
pieteicies kādā citā projektā, kas paredzēja 
darbošanos Beļģijā, bet mani tajā neapstiprināja. Pēc 
kāda laika piezvanīja organizācijas pārstāvji un teica, 
ka steidzami meklē cilvēku, kurš ir gatavs doties uz 
Ukrainu.

Vai ātri pieņēmi lēmumu?

 J: Lēmumu pieņemt bija diezgan grūti, jo aktīvi 
darbojos dažādās kalpošanās – Kristīgo studentu 
brālībā, Jelgavas baptistu draudzes korī un jauniešu 
kalpošanā. Uztraucos, kas notiks ar kalpošanu, ja 
aizbraukšu. Bet mani iedrošināja, ka mana vieta 
noteikti nepaliks tukša, Dievs to uzticēs kādam 
citam. Piezvanīju organizācijas pārstāvjiem un 
pateicu, ka esmu gatavs doties uz Ukrainu. Kaut arī 

lēmums bija pieņemts, man bija ļoti grūti. Sevišķi 
smags bija pēdējais vakars pirms prombraukšanas,  jo 
pirmo reizi dzīvē devos prom no mājām uz tik ilgu 
laiku. Tomēr zināju - ja šo iespēju esmu saņēmis no 
Dieva, tad saņemšu arī stiprinājumu un 
iedrošinājumu. To izlasīju Jeremijas grāmatā 1:6-8 
“Tad es atbildēju: “Ak, Kungs, mans Dievs, redzi, es neprotu 

runāt, jo es esmu vēl jauns!” Bet Tas Kungs 
man sacīja: “Nesaki: es esmu jauns, jo tev 
jāiet visur, kurp Es tevi sūtīšu, un jārunā 
viss, ko Es tev pavēlēšu. Nebīsties no viņiem, 
jo Es esmu ar tevi un tevi pasargāšu” saka 
Tas Kungs.” Kad šo Rakstu vietu izlasīju, 
sapratu, ka tā šajā situācijā domāta tieši 
man. Sapratu, ka Dievs man saka: “Zini, 
Jāni, vai tu to gribi, vai negribi, tev tas ir 
jādara!”

Saņēmis stiprinājumu no Dieva, tu 
devies ceļā un nokļuvi Ukrainā. 
Kādi bija Tavi galvenie pienākumi?

J: Man bija jātulko organizācijas “Zaļais krusts” mājas 
lapa no ukraiņu valodas uz latviešu valodu.

Vai tu prati ukraiņu valodu tādā līmenī, lai 
varētu tulkot tekstus?

J: Nē, ukraiņu valodā līdz tam nezināju ne vārda, bet 
projekta nosacījumos bija ukraiņu valodas apmācība. 
Ierodoties Ukrainā, uzreiz sāku mācīties ukraiņu 
valodu.

Vai ukraiņu valodu bija viegli apgūt?

J: Nemaz tik viegli nebija. Pirms tam daudzi man 
teica, ja māki krievu valodu, tad ukraiņu valodu varēsi 
apgūt bez problēmām. Pārliecinājos, ka šāds 
apgalvojums ir galīgi nevietā, jo tas būtu tāpat, ja 
sacītu – ja zini latviešu valodu, tad vari runāt 
lietuviski.

Cik ilgs laiks pagāja, līdz varēji uzsākt mājas 
lapas tulkošanu?

J: Nedēļu biju mācījies valodas kursos, kad man teica, 
ka jāsāk tulkošanas darbi. Protams, ka valodu nebiju 
apguvis tādā līmenī, lai varētu tulkot tekstus. 
Izdomāju, ka varu izmantot Google tulkotāju. Bet 
ieraugot, ko tulkotājs ir satulkojis, sapratu, ka tas 
nekam neder. Ar to var iztulkot atsevišķus vārdus, bet 
ne tekstus, kā biju iedomājies. Sapratu, ka nekas cits 

Jānis Jēgers
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neatliek, kā apgūt valodu praktiskā darbībā. Valodas 
apguves procesā bija arī dažādi kuriozi, sevišķi ar 
izrunu, kad, izrunājot vārdus, saliku uzsvaru 
nepareizajā vārda daļā, kā rezultātā būtiski mainījās tā 
nozīme.

Vai teksti, kurus bija jātulko, bija sarežģīti?

J: Tā bija informācija par organizāciju “Zaļais krusts” 
- kāda ir organizācijas misija, mērķi, kādi projekti 
tikuši un patlaban tiek realizēti. Organizācijas 
vadītājs pēc profesijas ir 
jurists un cīnās, lai 
invalīdu tiesības tiktu 
nostiprinātas Ukrainas 
likumdošanā. Bez 
tulkošanas darbiem man 
bija arī citi uzdevumi. 
Man vajadzēja iesaistīties 
organizācijas projektos, 
piemēram, kopā ar 
ukraiņiem stādīju pilsētā 
kokus. Reizi nedēļā man 
bija jāstrādā birojā un 
jāatbild uz telefona 
zvaniem.

Par Jāņa darbu nejauši nācās pārliecināties kādā 
starptautiskā seminārā, kur šīs organizācijas vadītājs 
sniedza prezentāciju par tās darbību, un daļa prezentācijas 
bija latviski, ko tulkojuši brīvprātīgie no Latvijas. Pēc 
pasākuma noskaidroju, ka viens no šiem tulkiem bijis Jānis. 
(Red.piez.). 

Kā bija iedzīvoties jaunajā vidē?

J: Patiesībā bija ļoti grūti. Es jutos vientuļš - viens, 
bez ģimenes, bez draugiem, ārpus ierastās vides. 
Darbdienās laiks pagāja samērā ātri, bet emocionāli 
vissmagākās bija svētdienas.

Kas tev palīdzēja pārvarēt šo emocionālo 
vientulību?

J: Man ļoti palīdzēja Jelgavas baptistu draudzes mājas 
lapā ievietotās svētrunas. Tās man ļāva sajust saikni ar 
Latviju, mājām, savu draudzi. Es klausījos svētrunu 
ierakstus un raudāju. Es tik ļoti ilgojos pēc savas 
draudzes. Jelgavas baptistu draudzē ienācu 1996.gadā, 
desmit gadu vecumā, šī ir mana draudze jau 17 gadus. 

Atceros, ka toreiz tētim uzstādīju ultimātu, uzstājīgi 
sacīdams: “Katru svētdienu tu mani vedīsi uz 
svētdienskolu!”. Ja neveda, tad mājās bija skandāls.

Vai tu meklēji kādu draudzi Ļvovā, kur varētu 
svētdienās doties uz dievkalpojumu?

J: Kad biju Ukrainā pirmo reizi projekta plānošanas 
vizītē, jau tad pateicu, ka esmu kristietis un 
svētdienās vēlos apmeklēt dievkalpojumu. Man 
pajautāja kurai konfesijai piederu un iedeva 

kontaktinformāciju par Ļvovas 
baptistu draudzi. Pilsētā bija 
vairākas baptistu draudzes, es 
apmeklēju lielāko no tām.

Kā tevi uzņēma šajā draudzē, 
kad pirmo reizi tur aizgāji?

J: Pie manis pienāca kāds draudzes 
loceklis un noskaidrojis, kas es esmu 
un kādēļ atnācis, iepazīstināja ar 
draudzes aktīvākajiem cilvēkiem. 
Viens no tiem bija draudzes jauniešu 
vadītājs. Jau tajā pat dienā cilvēks, 

kurš pienāca man dievnamā klāt, 
uzaicināja pie sevis uz mājām, kopā ar viņa ģimeni 
ēdām pusdienas. Es biju patīkami pārsteigts par šādu 
viesmīlību.

Vai iesaistījies arī draudzes aktivitātēs?

J: No sākuma sēdēju malā un apzinājos, ka man ļoti 
pietrūkst aktīvas kalpošanas, kāda bija Jelgavas 
baptistu draudzē. Savā draudzē es visu laiku biju 
aktīvā darbībā, bet Ļvovā biju tikai dievkalpojumu 
apmeklētājs. Pēc kāda laika sāku iesaistīties šīs 
draudzes aktivitātēs - piedalījos svētdienskolā kā 
jauniešu grupas asistents, pievienojos arī jauniešu 
mazajai grupai. Sēžot dievkalpojumā, klausījos kora 
dziesmas un domāju, cik gan būtu jauki, ja es kopā ar 
kori varētu nodziedāt kaut vai vienu dziesmu.

Vai to izdevās īstenot?

J: Man tas izdevās nedēļu pirms prombraukšanas uz 
Latviju. Kopā ar kori uzstājās mazās grupas jaunieši 
un arī man beidzot bija iespēja dziedāt. Droši vien 
mana ukraiņu valoda bija briesmīga, bet es biju ļoti 
priecīgs, ka varu dziedāt kopā ar draudzes kori.

Jānis Ļvovas baptistu draudzes korī
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Vai ukraiņu jaunieši ir tādi paši kā latviešu 
jaunieši?

J: Ukraiņu jaunieši ir ļoti atvērti, mani pieņēma 
uzreiz, neskatoties, ka esmu no citas valsts, ar kustību 
traucējumiem un nerunāju prefektā ukraiņu valodā. 
Lai arī centos ar viņiem sarunāties ukraiņu valodā, 
Dievu tomēr lūdzu latviešu valodā. Uz to viņi teica: 
“Mēs nesaprotam, ko tu lūdz, tāpēc nevaram teikt 
Āmen, bet Dievs jau saprot, ko tu lūdz”. Ar ukraiņu 
draudzes jauniešiem man izveidojās ļoti labas 
attiecības, vēl tagad turpinu uzturēt kontaktus ar 
viņiem.

Tas, ka uz gadu devies uz Ukrainu, bija ļoti 
drosmīgs solis, īpaši ņemot vērā tavu veselību. 
Kā tu pats vērtē šo lēmumu?

J: Jau teicu, ka šo 
lēmumu man bija grūti 
pieņemt. Baidījos, jo 
nezināju valodu, man 
bija sveša ukraiņu 
kultūra, tradīcijas, vide. 
Baidījos būt tik ilgi un 
tik tālu prom no mājām. 
Mājās biju aprūpēts - 
ēdiens pagatavots, 
apģērbs izmazgāts un 
izgludināts. Apzinājos, 
ka Ukrainā ar visu būs 
jātiek galā pašam.

Vai bija tik traki, kā 
domāji?

J: Vistrakāk bija ar ēst 
gatavošanu. Līdz tam 
nekad to nebiju darījis, 
ja neskaita olu cepšanu. Kādu dienu nolēmu vārīt 
zupu. Man deva padomu, ka zupa jāvāra aptuveni 
stundu. Visas sastāvdaļas saliku katlā, ielēju ūdeni un 
mobilajā tālrunī uzliku taimeri. Tieši pēc stundas 
izslēdzu uguni, lai ēstu zupu. Diemžēl paliku bez 
vakariņām, jo zupa nebija īsti baudāma. Otrā reize 
bija nedaudz labāka, bet diemžēl katliņš bija tā 
piededzis, ka nācās to izsviest. Tikai ar trešo reizi 
man sanāca laba zupa. Patiesībā šis laiks bija man ļoti 
noderīgs, lai apgūtu dažādas saimniecības lietas.

Tad jau tagad mājās pats vari daudzus darbus 
darīt?

J: Neļauj jau man ne ēst gatavot, ne gludināt veļu. 
Tomēr pats svarīgākais ir apzināties, ka es to visu 
varētu izdarīt, ja būtu nepieciešams. Gads, kuru 
pavadīju prom no mājām, man ir iemācījis būt daudz 
patstāvīgākam.

Tava ikdiena pagāja tulkojot un strādājot 
birojā, svētdienās devies uz baznīcu, bet kā tu 
pavadīji brīvo laiku?

J: Brīvajā laikā gāju uz biedrības L'Arche dienas 
centru, kur cilvēki ar dažāda veida invaliditāti 
nodarbojas ar rokdarbiem, aušanu, izšūšanu. Es kopā 
ar viņiem labprāt darbojos un parunājos, biju arī pie 
garīgi slimiem cilvēkiem. Ļoti priecājos, ka varēju 

šādā veidā aizpildīt savu brīvo laiku. Ļvovā 
satikos ar citiem brīvprātīgajiem, varējām 
parunāties un padalīties iespaidos par saviem 
darbiem un pienākumiem organizācijās, kurās 
darbojāmies.

Gads ir pietiekami ilgs laiks, lai  tuvāk 
iepazītu ukraiņu tautu un tradīcijas. 
Kādi ir tavi spilgtākie iespaidi?

 J: Mani pārsteidza, ka ukraiņi ļoti ciena 
tradīcijas, gan laicīgās, gan kristīgās. Ievēroju, 
ka Ukrainā ir ļoti daudz svētku dienu, tās 
saistītas gan ar valstiskiem notikumiem, gan 
reliģiskiem svētkiem. Svētkos cilvēki bija 
saposušies krāšņos tautas tērpos. Arī 
1.septembrī bērni bija tērpušies tautas tērpos, 
nevis skolēnu formās. Pilsētā dažādās vietās 
bija redzami tādi kā altāri, kas liecina par 
tautas reliģiozitāti. Par Ļvovas baptistu 
draudzi varu teikt, ka tur viss ir daudz 

konservatīvāk nekā pie mums. Sievietes dievnamā 
nāk ar lakatiņiem galvā, muzikālais pavadījums 
pārsvarā ir elektriskās ērģeles, vien tad, kad uzstājas 
jaunieši, muzicēšana ir mūsdienīgāka. 

Ar Jāni Jēgeru sarunājās Linda Langenfelde un 
Tabita H. Šķerberga 

Foto no Jāņa Jēgera personīgā fotoarhīva

Pārgājiens ārpus pilsētas
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Vasaras Bībeles skola 
“Ķēniņvalsts klints” 
Kā ik gadu, arī šovasar mūsu draudzē notika Vasaras 
Bībeles skola. Šis gads bija īpašs ar to, ka materiāls, 
pēc kura veidot dienas nometni bērniem, tika ņemts 
no citas organizācijas, nevis no tās, no kuras tiek 
ņemts katru gadu, sniedzot dziesmu, stāstu un 
aktivitāšu dažādību, lai labāk pastāstītu bērniem par 
Jēzu Kristu.

Dievs svētīja šo kalpošanu ar cilvēkiem, kas vēlas 
kalpot, ar labvēlīgiem laikapstākļiem un bērniem, kas 
nāca piedalīties. Bērnu skaits, kā citos gados, daždien 
sniedzās pāri simtam. Īpaši iepriecināja tas, ka īstie 
cilvēki bija īstajās vietās, padarot 
Bībeles stāstus interesantākus un 
saprotamākus bērniem, mūziku vēl 
aizraujošāku, sporta un rokdarbu 
aktivitātes ar īpašu domu veidotas un 
našķi, vēl vairāk kā citos gados, bija 
sasaistītas ar dienas patiesībām.

Katru dienu bērni, papildus Zelta 
tekstiem no Bībeles, Bībeles stāstiem 
un dziesmām, mācījās stāvēt stipri 
Dievā caur Viņa mīlestību uz mums, 
mūsu ģimenēm un draugiem, lūgšanu, 
uzticēšanos Dievam un Bībeli. Tā kā 
materiāls bija par “Ķēniņvalsts klinti”, 
arī daudzi stāsti bija par ķēniņiem - Dāvidu, Esteri, 
Nehemiju, Jēzu un Joasu. Bērnus ļoti aizrāva iespēja 
tikties ar katras dienas stāsta varoni. Pēdējā dienā 
daži bērni varēja iejusties, kā ir būt ķēniņam un kā ir 
pieņemt svarīgus lēmumus. 

Šogad bija interesanti, ka bērni pēdējā dienā nāca 
vēlāk, lai būtu iespēja un motivācija visiem piedalīties 
vecāku vakarā. Vecāku vakars pulcināja gan mazo 
prinču un princešu vecākus, gan audzinātājus un arī 
dažus mūsu draudzes locekļus, ļaujot baudīt skaistas 
dziesmas, ko bērni iemācījās nedēļas laikā. Pēc 
vecāku vakara izpriecas bērniem turpinājās draudzes 
pagalmā ar piepūšamajām atrakcijām, kartingiem, 
popkornu un citām aktivitātēm. 

Vēl tagad, ejot pa ielu, gadās dzirdēt kādus bērnus 
nopakaļ saucam Vasaras Bībeles skolas galveno frāzi: 
“Stāvēt stipri!”

Vasaras Bībeles skola Piltenē

Katru gadu Vasaras Bībeles skola notiek ne tikai 
Jelgavā, bet arī Ziedkalnē. Šogad, pēc nelielām 
pārdomām, Ziedkalnes vietā meklējām jaunu vietu, 
kur kalpot, kur draudze būtu mazāka un tai būtu 
nepieciešama mūsu palīdzība. 

Dievs brīnišķīgi vadīja šajos meklējumos un deva 
iespēju kalpot Piltenes Baptistu draudzē, kuras 
mācītājs ir Andris Jūrmalis. Kā vēlāk uzzinājām, tieši 
šogad draudze nezināja, kā norisināsies Vasaras 
Bībeles skolas organizēšana, un jau pirms mūsu 
iesaistīšanās lūdza par to.

Visā gatavošanās laikā bija jūtama Dieva vadība, jo ar 
cilvēka spēku un gudrību nebija iespējams sakārtot 

visas lietas. 
Dievs gādāja arī 
par mūsu 
nokļūšanu 
Piltenē, pēdējā 
brīdī Viņš deva 
īstos cilvēkus, 
kas palīdzēja. 
Dievs sūtīja pie 
mums ne tikai 
cilvēkus, lai mēs 
nokļūtu Piltenē, 
bet arī deva 

kalpotājus, kas varētu palīdzēt, tādā veidā ļaujot 
veidoties arī jaunai sadraudzībai, šoreiz ar Ventspils 
Baptistu draudzes jauniešiem.

Nonākot Piltenē, mēs ļoti novērtējām to, ka šī 
draudze lielā mīlestībā rūpējās par mums, apgādājot 
mūs ar visu nepieciešamo ēšanai un naktsmieram. 
Dievs mūsu uzticību būt mierā ar mazumu atalgoja, 
rūpējoties par mūsu vajadzībām lielākās lietās. 

Kalpošana Piltenē bija piepildīta ar lielu mīlestību, ko 
sniedza gan draudze, gan bērni. Lai gan šķita - 
divdesmit mazu sirsniņu maz spēj - tomēr no tām 
plūda apbrīnojami liela un vienkārša mīlestība. 

Paldies visiem, kuri lūdza, piedalījās un kalpoja 
Vasaras Bībeles skolā!

Sagatavoja Dana Ozola

VBS Piltenē
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Pārdomās par Vasaras Bībeles skolas organizēšanu daudzu 
gadu garumā dalās Ruta Majevska, Jelgavas baptistu 
draudzes Svētdienskolas vadītāja.

Šogad Vasaras Bībeles skola mūsu draudzē notiek jau 
15. gadu. Ir 
uzkrājusies 
pieredze, 
izkristalizējušās 
atziņas, veikti 
novērojumi un arī 
uzdoti jautājumi. 
Šoreiz vēlos 
uzrakstīt atbildes uz 
dažiem biežāk 
uzdotajiem 
jautājumiem.

1. Kāds labums 
draudzei ir no tā, 
ka katru gadu notiek Vasaras Bībeles skola?

Bērnu kalpošana ir nozīmīga draudzes kalpošanas 
sastāvdaļa. LBDS izstrādātajā nākotnes redzējumā 
draudzēm bērnu kalpošana ir viena no 5 jomām 
(bērni, jaunieši, garīdznieki, draudžu atjaunotne, 
draudžu dibināšana). Katrai no šim jomām ir 
aicinājums būt kristocentriskiem, misionāliem un 
pavairoties spējīgiem (skatīt: http://www.lbds.lv/pdf/
LBDS-nakotnes-redzejums-2012.pdf). Lai šos mērķus 
sasniegtu, ir jādarbojas, jārīko pasākumi. 

Vasaras Bībeles skola ir kristocentrisks pasākums, jo  
piecas dienas pēc kārtas visu aktivitāšu centrā ir 
Kristus. Bērni to mācās ne tikai teorijas veidā, bet 
visvairāk praktiski izdzīvojot Bībeles patiesības 
dažādās nodarbībās, sadraudzībā un attiecībās ar VBS 
vadītājiem.

VBS ir arī misionāls pasākums, jo varam doties uz 
citām draudzēm, kalpot viņiem, bet svarīgākie šajā 
pasākumā ir bērni, kas parasti nenāk uz dievnamu, un 
mēs varam viņiem paust evanģelija vēsti.

VBS ir arī pavairoties spējīgs pasākums, jo darbinieki, 
kuri tajā piedalās, pēc piedzīvotā Dieva tuvuma, 
pieskāriena, atbildētām lūgšanām, pēc piedzīvotās 
pieredzes kalpošanā kļūst par dedzīgākiem 
kalpotājiem, kuri kalpo pēc tam ne tikai 
svētdienskolā, bet arī citās nozarēs. Katru gadu nav 
vieni un tie paši kalpotāji, vienmēr nāk klāt jauni, kas 
apgūto pieredzi var izmantot tālāk.

2. Kā tiek finansēta VBS, vai draudzei nav lielu 
izdevumu, un vai darbinieki saņem 
atalgojumu?

Pēdējos 5 gadus pasākumu pilnībā finansē Jelgavas 
Dome un visi darbinieki 
kalpo kā brīvprātīgie. Ar 
atskaiti par līdzekļu 
izlietojumu var iepazīties 
draudzes grāmatvedībā.

3. Kāpēc svētdienskola 
nav tik labi apmeklēta kā 
VBS ?

Tam ir vairāki iemesli:

• Daļa bērnu, kuri piedalās 
VBS, apmeklē citu draudžu 
svētdienskolas.

• Daļa bērnu ir no Jelgavas bērnu aprūpes centriem.

• Daļa bērnu ir no citām pilsētām, kas vasarā ciemojas 
Jelgavā.

• Daļa bērnu vecāku saka, ka viņu bērni skolas laikā 
apmeklē visādus pulciņus, ir noguruši un svētdienā 
vajag atpūsties, taču viņi ir priecīgi, ka vasarā bērns 
var apmeklēt VBS.

• Daļa bērnu nāk uz VBS, jo tiek paēdināti.

Secinājumi:

1. Jo vairāk pasākumu draudzē notiks ar 
kristocentrisku, misionālu un pavairoties 
spējīgu raksturu, jo draudze tuvosies tās 
galvenajam mērķim - Evanģelija izmainītai 
sabiedrībai. 

2. Mums jāpriecājas, ka šāds pasākums kā VBS 
var notikt, ka ir atsaucīgi kalpotāji, ka ir 
finansējums, ka ir telpas un bērni, kas to 
apmeklē. Tas liecina, ka Dievs šo pasākumu 
svētī. Šo 15 gadu laikā nevienu reizi pasākums 
nav izgāzies. Tie, kas piedalījušies, ir 
piedzīvojuši īpašu Dieva svētību un vadību. 

3. Tāpēc, domājot par nākošo gadu, nemeklēsim 
iemeslus, kāpēc pasākums nav labs, vai nav 
vēlams mūsu draudzē, bet domāsim kā ikviens 
varam iesaistīties kalpošanā un vēl kādu 
pasākumu organizēšanā.

VBS komanda Jelgavā

http://www.lbds.lv/pdf/LBDS-nakotnes-redzejums-2012.pdf
http://www.lbds.lv/pdf/LBDS-nakotnes-redzejums-2012.pdf
http://www.lbds.lv/pdf/LBDS-nakotnes-redzejums-2012.pdf
http://www.lbds.lv/pdf/LBDS-nakotnes-redzejums-2012.pdf
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Velobrauciens jauniešiem 
„Izaicinājums”
Vairākus gadus pēc kārtas augustā notiek 
velobrauciens jauniešiem Jelgava - Ziedkalne - Jelgava, 
kurā ir iespēja pārbaudīt savu 
kāju spēku un izturību. Lai arī 
gandrīz 40 km nešķiet daudz, 
tomēr, braucot kopā divdesmit 
cilvēkiem, tas ir īpašs 
izaicinājums, kas tika pieņemts 
29. – 31. augustā.

Šis gads velobraucējiem šķita 
interesantāks un 
pārbaudījumiem bagātāks ar to, 
ka piedzīvojām vairāk 
velosipēdu tehnisko problēmu 
kā citos gados, bet tādējādi mēs 
varējām kalpot un palīdzēt cits citam. Pateicoties 
Dieva žēlastībai, laiks nebija ne pārāk karsts, ne pārāk 
auksts.

Braucienā mēs pārdomājām apustuļa Pāvila gaitas un 
viņam apkārt esošo izaicinājumus: iepazīt citam citu, 

saprast savas attiecības ar Dievu un arī izaicinājumu 
pastāvēt ticībā. Daudzi no šo trīs dienu 
izaicinājumiem saistījās ar to, ka esam tik dažādi 
vienkopus - vecuma, uzskatu un pieredzes ziņā. 
Tomēr nakts pārgājiens Vilcē mūs noteikti vienoja - 
meklējot atbildes, pareizos ceļus un esot kopā.

Velobraucienā Dievs mūs mācīja skatīties vairāk uz 
citu vajadzībām un censties kalpot citiem. Lūk, tas 
bija īsts izaicinajums!

Sagatavoja Dana Ozola

Velobrauciena dalībnieki gatavi startam

Sapņi piepildās!

Daudzi sapņi tiešām piepildās. Veltiņa un Ondina no 
Rinkonas misijas skolas Bolīvijā 
šovasar ciemojās senču dzimtenē 
Latvijā, par kuru bija dzirdēts tikai  
nostāstos. Ar prieku iesaistījāmies 
šī neparastā ceļojuma plānošanā un 
norisē. Bija pārsteidzoši vērot, kā 
Debesu Tēvs, lai iepriecinātu savas 
uzticamās meitas, lietoja daudzu 
cilvēku, vispirms jau Lienītes, sirds 
degsmi, radošo izdomu, 
organizatora talantu, lai savirknētu 
domas, idejas, notikumus, laika un 
dažādus citus  apstākļus brīnišķīgā 
vainagā un iespaidu gleznā. Latvija 
ir skaista zeme, un šeit mājo 
strādīgi, ar darba tikumu, dziesmas mīlestību un labu 

gaumi apveltīti, viesmīlīgi un atsaucīgi cilvēki. To 
piedzīvojām atkal un atkal no jauna.

Pirmie lielie iespaidi abām viešņām noteikti bija 
Dziesmu svētki Mežaparkā, pēdējie - mūsu Draudžu 

dienas Līvānos. Vidu 
iezīmēja Doma 
baznīcas, LR  
Saeimas nama, 
LBDS Savienības 
nama, vairāku 
draudžu 
apmeklējumi un 
intervijas, tostarp 
LTV Panorāmā. Vēl 
bija vairāki 
izbraukumi uz 

dažādiem Latvijas 
novadiem, meklējot 

pavedienus, kuri saistīti ar Veltiņas un Ondinas 
dzimtām. Daži tiešām atradās!

Tālās viešņas Velta un Ondina mūsu dievnamā
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Mums ar Andri bija gods dažas naktis izguldināt abas 
ceļotājas pie sevis mājās. Pēc jaukās uzņemšanas 
mūsu draudzē viņas bija laimīgas un pateicīgas par 
dāvanām, it īpaši par skaistajiem ziedu pušķiem. Lai 
iepazīstinātu viņas ar Latvijas maizes klēti Zemgali, 
izmetām nelielu loku caur Līvbērzi, Nākotni, 
Kroņauci, Ziedkalni, Vilci un 
Eleju. Nesteidzīgi apskatījām 
Latvijas Valsts prezidenta 
Kārļa Ulmaņa dzimtas mājas 
“Pikšas”, to bagātīgo 
vēsturisko ekspozīciju, 
zemnieku darba rīku, sadzīves 
priekšmetu, lauksaimniecības  
tehnikas un gleznu kolekciju. 
Godbijīgi izbaudījām 
atjaunotās, plašās lauku sētas 
skaisto mieru. Pa ceļam abas 
viešņas kāri tvēra katru 
ainavas niansi, sevišķi Ondina.  
Neaizmirstamu mirkli 
piedzīvojām Elejā, kad ar 
saimnieka atļauju iebridām ziemas kviešu sēklu laukā. 
Tas manu uzmanību saistīja jau agrāk, sēklu lauku 
apskates inspektores darba gaitās.  Vai esat iegājuši 
briestošā labības laukā un brīdi palikuši klusu, 
izbaudot vārdos neizteicamo skaistumu un labvēlīgo 
mieru? Arī kopā ar Veltu un Ondinu, kad pierima 
pirmā sajūsma un fotoklikšķu birums, pieklusām. Un 
no sirds pretī Dievam pacēlās pateicība par Viņa 
bagāto svētību  un dāsnumu  Latvijas zemē.

Kad ceļotājas bija izciemojušās Ziemeļkurzemē, 
Talsos, Ventspilī un Mazirbē pie jūras, baudot brašās 
Ainas Lukstiņas mājas viesmīlību, kas pārspēja pat 
skarbos vējus, pēkšņo aukstumu un lietavas, kārtējo 
reizi pārkravājām ceļasomas, lai dotos uz 
Dienvidkurzemi. Liepājā ieradāmies līdz ar tumsiņu. 
Naktsmājas mūsu ekipāžai  bija paredzētas Liepājas 
Ciānas baznīcā. Mācītājs Andris Bite un viņa sieviņa 
Maija atvēra mums ne tikai savas sirdis, bet arī visu 
dzīvokli un pat ledusskapi. Paldies, mīļie! Agri no rīta 
bijām gatavi iepazīties ar Liepāju un tās 
neatkārtojamo pievilcību. Iegriezāmies krāšņajā 
katoļu katedrālē un luterāņu dievnamā Kuršu 
laukumā. Abās vietās notika kristības un mēs tur 
uzkavējāmies dažus svētsvinīgus brīžus. Lieki teikt, 
ka ceļotājām ļoti iepatikās Liepājas tirgus un 

amatnieku tirdziņš pie “Kurzemes” ar bagātīgo 
dzintara rotu piedāvājumu. Gājēju ielas, Rožu 
laukums, daži lielveikali, nogurums kājās, pusdienas, 
un devāmies tālāk uz Latvijas dienvidrietumu stūri. 
Pa ceļam vērojām labības laukus, jo Ondinai katrā 
ziņā  gribējās apskatīt  rudzus. Piestājām Nīcā, lai 

baudītu turienes daiļdārzu 
krāšņumu, dārzu dienas 
bagāto stādu piedāvājumu 
un, protams, kārtējos 
gardos saldējumus.

Mūsu tās dienas 
galamērķis bija mana 
dzimtā puse Rucava.  Šī 
vieta ir īpaša ne tikai 
tādēļ, ka ir Bērnības 
zeme. Tur  sakrāts un 
joprojām cilvēkos dzīvo 
bagāts senču mantojums -
tautasdziesmas, ieražas, 
tautas tērpu 

daudzveidīgais krāšņums, sava īpatnēja valoda, kuru 
dažs labs nekādi nevar saprast, jāņem talkā Janīnas 
Kursītes “Vārdene”. Divas baznīcas - lielā un mazā, 
kuras ne uz mirkli nepārtrauca darboties arī 
spaidīgajos padomju varas laikos. Dāsnā rucavnieku 
viesmīlība, kas dažreiz gan slēpjas aiz ārēja raupjuma, 
skarbuma un noslēgtības. Kā jau piejūrā. Vienā vārdā 
- latviskums.

Mūsu mājas māte Skaidrīte mums bija sagatavojusi 
istabas ar  plašām un ērtām gultām, “uz ātru roku” 
uzklājusi galdu ka vai lūst aiz ēdienu kārdinošas 
bagātības: pašcepta maize, baltais sviests, zivis, sieri,  
karbonādes... Uz brīdi gan  likās, ka ieskanas kāda 
draudīgi minorīga nots – Ondina un Velta pārgurušas 
un negrib neko citu, kā gulēt, bet... tavu prieku! 
Nepagāja ne 15 minūtes, kad abas brašas, smaidīgas, 
pateicīgas par gardo launagu, bija gatavas jauniem 
izaicinājumiem. Aizgājām uz netālo Etnogrāfisko 
māju “Zvanītāji”. Tur vasaras nometnes jaunieši īpašā 
“koncertzālē” pagalmā ap ugunskura vietu sniedza 
neatkārtojamu koncertu. Kokles, vijoles, stabules un 
ģitāras pavadīja jauno, skaidro balsu dziedātas mūsu  
tautas dziesmas. Aizmirsās vienkāršo sēdekļu - siena 
ķīpu neērtības, mūzika pacēla neikdienišķā augstumā. 
Pēc tam atkal pa rucavnieku modei klāts galds, 
pašdarinātu rotu un lellīšu izstāde, negaidīta 

Pēc K.Ulmaņa "Pikšu" apmeklējuma, Ondina raksta 
viesu grāmatā
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satikšanās ar sievieti, kura arī bijusi Bolīvijā. Smaidi 
un prieks. Ondinai tik ļoti gribējās šo brīdi 
iemūžināt, skaņas “iegravēt”, kā viņa izteicās savā 
skaistajā latviešu valodā.

Pēc Skaidrītes un Jāņa plašā, izcilā dārza apskates, 
cienāšanās ar lielogu 
mellenēm, pašu lasītiem 
ķiršiem atkal nācās sēst pie 
galda. Mājasmāte gan 
žēlojās, ka neizdevās mūs 
pacienāt ar ieplānoto 
rucavnieku ēdienu - 
bimbalu tīri. Bet pāri 
pļaviņai lēnām cēlās viegli 
miglas plīvuri, aiz kokiem 
vēl skanēja klusinātas 
jauniešu dziesmas.

Svētdienas rīts uzausa 
spirgts un saulains. Pēc 
lūgšanas, brokastīm, 
iepazīšanās ar Rucavas 
tautas tērpa detaļām, 
devāmies uz luterāņu jeb 
lielo baznīcu. Tas ir 
patiešām skaists dievnams 
ar saglabātu vēsturisku 
iekārtojumu un 
brīnišķīgām ērģelēm. Piestājām uz brīdi Rucavas 
skolas priežu paēnā, tad devāmies jaunā piedzīvojumā 
uz Papes Ķoņu ciema Vītolniekiem, kur notika 
Annas dienas jeb godu saimnieču dienas svinības. 
Vītolnieki ir zvejnieku sēta, izcils tradicionālas 
kurzemnieku arhitektūras piemineklis, Etnogrāfiskā 
Brīvdabas muzeja filiāle. Plašais pagalms, racionālais 
ēku izvietojums, tuvējais kāpu priežu mežs. Bet tā 
šalkoņu šobrīd pārspēja ļaužu čalas, sajūsma par visās 
malās plandošiem un mirdzošiem rokdarbiem: 
galdautiem, segām, palagu mežģīnēm, cimdiem, 
zeķēm, brunčiem, nāmatiem, villainēm un drābulēm. 
Burbuļoja bezgala gardas laša zupas katls. Sānus 
omulīgi spīdināja lieli pašceptas maizes kukuļi. 
Saimnieces baltiem priekšautiem un piesārtušiem 
vaigiem, riedīja daudzveidīgu pašgatavoto sieru  un 
pašcepto kūku nogaršošanu, visgardākā 
noskaidrošanu. Amatnieku tirgus galdi ar 
apbrīnojami skaistiem darinājumiem par ļoti 

saprātīgām cenām, ar iespēju kaulēties. Negaidītas 
tikšanās un laimes pilnas sarunas. Klusināta mūzika 
jau pazīstamo jauniešu izpildījumā. Krāšņie Rucavas 
tautas tērpi  savā dzimtajā vietā, kur sensenos laikos 
radīti, iedvesmu smeļot jūras dzelmjainā zilumā,vēju 

šalkās priežu cekulos, putu baltumā un 
dzintara saulainajā  mirdzumā. Velta un 
Ondina to visu skatīja un baudīja ar 
klusu prieku, dziļu izjūtu un pateicību.

Kad tika klāts garais godu galds, 
nospriedām, ka ir  labākais brīdis 
atvadām. Izmetām līkumu pa 
kaimiņvalsti Lietuvu. Caur Būtiņģi, 
Skodu un Mažeiķiem, pāri Vadakstes 
upītei atkal iebraucām Latvijā. Ondina 
izteica pārsteidzošu vērojumu, ka 
Lietuva viņu esot pievīlusi un Latvija pa 
visām līnijām ir skaistāka - gan kviešu un 
rudzu lauki tīrāki un raženāki, gan puķes 
krāšņākas un skaistāk sastādītas. Atlika 
vien piekrist.

Mājās atbraucot, vajadzēja visu ceļojumu 
maršrutus rūpīgi iezīmēt Latvijas kartē.  
Tagad abas cienījamās māsas, Velta Kaģis 
un Ondina Kreplina, ir veiksmīgi 

nokļuvušas atpakaļ Rinkonā, Bolīvijā. Viena no 
ziņām, kas, aplidojusi puspasaules, sasniedza arī 
Jelgavu, bija kāda cita Rinkonas latvieša vērtējums: 
“Kad citi mūsējie atgriezās no Latvijas, viņu 
fotografētās bildes un apskatītās vietas bija vienas un 
tās pašas. Jūsējās gan ir patīkami atšķirīgas!”

Paldies, Veltiņ un Ondin, par jūsu klātbūtni, sirds 
siltumu un  apbrīnojamo izturību! Pateicoties jums, 
ar svaigu skatu ieraudzījām paši savu dzimteni un tās 
pārsteidzošo skaistumu.

Paldies Dievam un atsaucīgajiem ceļā satiktajiem 
cilvēkiem par dāsno mīlestību, ko saņēmām un 
izbaudījām ik uz soļa!

Guna Svoka

Foto no Svoku ģimenes fotoarhīva

Bolīvijas viešņas Gunas dzimtajā 
pusē Rucavā
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Pārgājiens “LĪDZ 
GALAM”

Šajā gadā jaunieši izlēma sevi izaicināt dažādos 
veidos un viens no tiem bija 
pārgājiens gar jūru Engure - 
Ragaciems. No 11. līdz 
13.jūlijam tika pārbaudīti spēki, 
nesot smagas somas, ilgstoši 
esot uz kājām, iztiekot bez 
pierastā komforta un dalot 
nogurumu un nespēku ar 
pārējiem pārgājiena 
dalībniekiem 30 kilometru 
garumā.

Pārgājienā mēs piedzīvojām, ka 
Dievs gan fiziski nesa mūsu 
nastas, atvieglojot somu 
smagumu, gan garīgi stiprināja 
noguruma brīžos, kuros šķita grūtāk savaldīt savas 
emocijas. 

Esot ceļā, ar jūru 
vienā pusē un 
Kurzemes skujkoku 
mežiem otrā, mēs 
mācījāmies 
uzticēties Dievam, 
gaidot uz Viņa 
norādēm par 
nakšņošanas un 
ēdienreižu vietām. 

Lai saglabātu Dieva 
brīnišķīgi radīto 
dabu, Latvijas 
likumdošana neļauj 
celt teltis un kurt 
ugunskurus pie jūras. Mūsu maršrutā bija arī 
Ķemeru nacionālais parks, kur aizliegtas jebkādas 
iepriekš minētās darbības. Tas apgrūtināja 
ēdienreižu vietas atrašanu, bet Dievs ir uzticams un 
zina labākos ceļus. 

Jau pirmajā vakarā Dievs deva brīnišķīgu, klusu 
vietiņu, kur atpūsties un arī nakts laikā sargāja no 
dažādiem meža zvēriem un mainīgajiem 
laikapstākļiem. Nākamajā dienā bija mazliet vairāk 
jāiet ticībā par īstās vietas atrašanu pusdienām, bija 

brīži, kuros 
šķita, ka tas 
nebūs 
iespējams, un 
būs vien 
jāpaliek 
neēdušiem, bet 
jau pēc mirkļa 
Dievs veda uz 
atpūtas vietu, 
kur kādi no 
pārgājiena 
dalībniekiem 
jau ir bijuši 
iepriekš, tur 
atradām ne 

tikai vietu ugunskuram, bet varējām baudīt arī 
mazliet no komforta, pie kura bijām pieraduši 
mājās. Arī naktsmītnes vietu vakarā pēc brīnišķīgā 

pusdienlaika, šķita, ka nespēsim 
atrast, tomēr Dievs ir līdzās un 
vada vienmēr. Naktsmītne bija 
tik pat laba un piemērota kā 
iepriekšējā apmetnes vieta. 
Dievs deva atpūtu pēc garā 
gājiena, ļaujot neuztraukties arī 
par Ragaciema vietējo 
iedzīvotāju vēlmi iepazīties. 
Naktsmītnes ierīkošanai nebija 
nepieciešami finanšu līdzekļi un 
viss tika pārsteidzoši labi 
sakārtots. 

Šajā laikā pie jūras Dievs 
iemācīja, ka galvenais ir 

uzticēties Viņam gan lielās lietās, gan sīkumos - Viņš 
sniedz labāko un tieši to, kas būs nepieciešams īstajā 
brīdī.

Sagatavoja Dana Ozola

Pārgājiena dalībnieki atpūtas brīdī

Brokastis svaigā gaisā garšo lieliski!
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Jelgavas baptistu draudzes 
padomes sēdēs skatītie jautājumi 
no jūnija līdz augustam: 

• Mācītāja meklēšanas rezultāti
• LBDS kongresa delegātu un viesu apstiprināšana
• Draudžu dienas Līvānos
• Vasaras Bībeles skolas organizēšana
• Jauniešu darbs un ārpus draudzes kalpošana
• Alfa kursa organizēšana

• Laulāto kursa organizēšana
• Draudzes darbības publicitāte draudzes mājas 
lapā un informatīvajā izdevumā “Par Mums”
• Draudzes bibliotēkas labiekārtošana
• Bībeles skolas ēkas apsaimniekošana un krievu 
baptistu draudzes piedāvājumi
• Draudzes ēkas 3. stāva pārbūves projekta 
izstrādāšana
• Draudzes sekretāra apstiprināšana
• Saimnieciskie jautājumi

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

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

 Draudzes informatīvo izdevumu “Par Mums” sagatavoja: 
Linda Langenfelde, Tabita H. Šķerberga, Dana Ozola, Baiba Žukovska, 

Anna Priedīte, Vladimirs Godunovs
Vāka foto: Kristina Lagzdiņa

Draudžu dienas Līvānos
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