
Draudze
Kā līnijas uz rokām,
kas sākas un beidzas kādā punktā,
tā Dieva rokās manas draudzes gaitas 
krāšņā līnijā vijas.
Un blāva fotogrāfija manās rokās
atgādina par to, kā tas viss sācies.
Sākums izvijies no paša dzīvības avota,
kur nav bijis iespējams palikt neapslēpts
Tava Vārda patiesums.
Šo draudzes līniju krāšņums
caur pagremdi sācies, 
gaviļu dziesmās tālāk steidzies,
un Tava Dēla klātbūtnē stiprinājies. 
Šī ir vienīgā Dzīvības līnija, 
kura pieder lielākai vēsturei pašai par sevi.
Vēsturei, kas sākusies pēc augšāmcelšanās,
un turpinājusies caur gadu tūkstošiem,
ne brīdi patiesi nav apstājusies.

Un tad, kad Dzīvības līnija 
ir izvijusies cauri pagrīdes briesmām,
slepeniem kambariem,
tai pienācis laiks doties pilnā dzīves 
uzbrukumā,
pret to, kas liek šķēršļus,
turpmākai gaismas izplatīšanai. 
Šī draudzes līnijas beigsies tik tur,
kur viss pilnīgs top, 
un tas būs īstais sākums mūžībai.
Tajā vietā, es satikšu gan 
tos, kas blāvajā fotogrāfijā
ir liecinieki sākumam, 
gan tos, kas vēl pēc manis 
turpinās šīs draudzes Dzīvības līniju.
Lai Dieva rokās paliek draudze!
Un tāpat, kā cilvēk’ roku 
var tikai gaismā saskatīt,
tā, lai Kristus Gaismā mūsu ceļš ir saskatāms!
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Zvejnieki
Reiz kādā tālā zemē bija kāds zvejnieku ciems. Tā centrā 
bija Zivju iela, bet arhitektūrā un namu interjerā pilnīgi 
skaidri varēja redzēt, ka šeit dzīvo ļaudis, kam zivis 
svarīgas. Ciemā dzīvoja daudzas slavenas zvejnieku 
dzimtas, kas lepojās ar saviem vectēviem. Viņi bija vējiem 
spītējuši un vētras pārvarējuši. Daži bija cietuši pārestības 
un vajāšanas savas zvejošanas dēļ. Tur bija arī kādi jaunie 
ieceļotāji, kas apmetušies ciemā, jo viņus valdzināja jūra 
un zivju zvejošanā viņi redzēja savu dzīves piepildījumu. 
Viņiem nebija šī cildenā pagātnes mantojuma, bet viņi bija 
pilnīgi pārliecināti, ka viņiem būs slavena nākotne. Viņi 
mīlēja jūru, zivis un zvejošana bija tik dabīga.

Likās, ka viss dzīves ritms ir pakļauts zvejošanai. 
Svētdienās visi ciema ļaudis sapulcējās vienkopus un 
dziedāja dziesmas par Lielo jūru un par zivju zvejošanu. 
Kādi, kas valodā veikli un mēlē raiti, tie sarakstīja kādu 
dzeju, ko kādreiz šādās sanāksmēs noskaitīja. Kāds cits, 
kam sirdī dzimst mūzika, sarakstīja kādu melodiju, lai visi 
kopā var dziesmu skandēt par Zvejnieka Dēlu, kas ciemam 
cildeno zvejas misiju devis. Un tad pēc tradīcijas ciema 
vecākajam ir jāsaka iedvesmojoša runa par Zvejnieku un 
viņa lielo zivju mīlestību. Kamēr lielie kopā, tikmēr arī 
mazos sadalīja klasītēs un atjautīgākie mazajiem stāstīja 
stāstus par jūru, Zvejnieku, zivīm un zvejošanas svarīgumu. 

Vienu reizi nedēļas vakarā viņi mēdza sapulcēties 
lasīt no senās grāmatas un pārrunāt tās mācības. 
Viņi bija pārliecināti, ka tā palīdzēs viņiem dzīvot 
patiesu zvejnieka dzīvi un iemantot īstu zvejnieka 
sīkstumu un raksturu kā viņu vectēviem. Kādā citā 
reizē muzikālie ciema ļaudis sapulcējās iestudēt 
dziesmas par jūru un zivīm. Un tas vēl 
nebija viss. Viņi arī uzskatīja, ka 
vadošajiem ciema ļaudīm ir jābūt 
ieguvušiem labu izglītību zvejas lietās. 
Zvejošana bija svarīga šajā ciemā.

Ar laiku vērīgākie sāka uzdot savā starpā 
jautājumus. Vai mēs neesam zvejnieku 
ciems? Vai mēs daudz laika nepavadām 
sarunās par zvejošanu? Bet kad mēs 
pēdējo reizi bijām jūrā un patiešām 
zvejojām?

Kas tad ir šis vissvarīgākais? Kā atpazīt patiesu 
garīgumu? Pēc centrbēdzes cilvēka dzīvē. 
Cilvēks, kas patiesi sastapis Dievu nepaliek uz 
vietas, komforta zonā, bet tiek sūtīts!
Ābrahams sastopas ar Dievu un saņem 
apsolījumus, ka viņš būs par svētību zemes 
tautām un tad Dievs viņam saka – EJ! 
(1. Mozus 12:1-9).

Jesaja vīzijā ierauga Dievu viņa svētumā un 
godībā. Tā ir dramatiska sastapšanās ar Dievu, 
bet pēc tam Jesaja atsaucās uz Dieva aicinājumu 
un IET 
(Jesajas 6).

Pēc Jēzus nāves Viņa mācekļi bija skumjās un 
depresijā. Tad viņu vidū nāk augšāmceltais Jēzus 
un rāda savas naglu caurdurtās rokas. Mācekļi ir 
priecīgi. Nu viņi varēs būt kopā ar savu mīļo 
Kungu! Bet tad Jēzus saka: „Miers jums! Kā 
Tēvs mani ir sūtījis, tā arī es jūs SŪTU” 
(Jāņa 20:19-21).

Kur ir patiesa sastapšanās ar dzīvo Dievu, tur ir 
arī šī centrbēdze. Tā neizpaužas primāri 
ģeogrāfiskās kategorijās, bet domāšanā un 
misijas apziņā. Tā Jelgavas baptistu draudzi ir 
raksturojusi cauri laikiem. To nepazaudējiet! 
Tajā pieaugiet!

Mīlestībā,
Pēteris Eisāns

Draudzes 140. jubilejā novēlu vissvarīgāko vienmēr 
paturēt par galveno prioritāti, lai, darot daudzas 

labas lietas, visnozīmīgākais nepaliek novārtā! 
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Draudzes mācītāji
„Bet saprātīgie mirdzēs kā debesu stiprumu spožums un tie, 
kas daudzus veduši pie taisnības, kā zvaigznes mūžīgi 
mūžam.” (Daniela 12:3) 

Jēzus Kristus ir Dieva draudzes dibinātājs 
pasaulē. Tomēr kristīgās draudzes izplatīšanai un 
nostiprināšanai Viņš lietojis cilvēkus. Jēzus 
aicināja Dieva darbā Pēteri un citus mācekļus. 
Brīnumu pilna bija Saula, vēlāk Pāvila, 
izredzēšana ceļā uz Damasku. Brīnumu pilna 
bijusi arī draudžu rašanās Latvijā un Jelgavā. 
Baptistu draudžu veidošanās Latvijā notiek 
vienlaikus ar tautas nacionālo atmodu. Sākuma 
ceļš bija grūts un neiestaigāts. Pirmie baptistu 
mācības celmlauži piedzīvoja lielas vajāšanas 
tiklab no cariskās Krievijas ierēdņu puses, kā arī 
no vācu baznīcas vadītājiem. Pirmie mācītāji 
Adams Gertners, Eglītis, Dravnieks tika pērti, 
apcietināti, kā arī zaudēja savus īpašumus. 

Jelgavas baptistu draudzē 140 gadu pastāvēšanas 
laikā bijuši 30 mācītāji. 

Jēkabs Rumbergs ir pirmais mūsu draudzes 
mācītājs. Viņš ir arī pirmais latviešu baptistu 
mācītājs, kurš izglītojies Hamburgas Teoloģiskajā 
seminārā. Viens no Rīgas baptistu draudžu 
dibinātājiem, kristīgu grāmatu veikala īpašnieks, 
kā arī žurnāla „Evaņģēlists” redaktors un 
izdevējs, vēlāk arī Latvijas baptistu draudžu 
sabiedrības priekšnieks. J.Rumbergs dibinājis 
pirmo baptistu skolu Dinamindē 1883.gadā. 
Jelgavas draudzē mācītājs kalpojis no 1875.līdz 
1880.gadam. Šajā laikā dievkalpojumi no 
Kroņvircavas tika pārcelti uz Jelgavu, kur par 
dievkalpojumu vadītāju pie valdības tiek 
apstiprināts Jēkabs Rumbergs. 

Tā kā pats mācītājs bieži nebija savā draudzē, tad 
viņa palīgi bija Jānis Kulbergs (no 1878.gada) 
un Adrejs Fetlers (no 1879.gada). J.Kulberga 
darbs bijis ļoti sekmīgs, jau pirmajā darbības gadā 
kristījis 33 dvēseles. Vēlākos gados mācītājs 
Kulbergs pārceļas uz Liepāju, kur aktīva darba 
rezultātā Pirmā baptistu draudze Liepājā dažos 
gados izaug līdz 500 draudzes locekļiem. Adrejs 
Fetlers kā palīgmācītājs Jelgavā kalpojis vienu 
gadu. Evaņģēlija sludināšanas dēļ ticis vajāts. 
Kādā gadījumā, atrodoties tiesas priekšā Jelgavā, 
piepeši saulainā dienā nodārdina pērkons, krievu 

tiesnesis pārmetis krustu un teicis: „Pats Dievs ir 
tavā pusē, ej!” 

1880.gadā par mācītāju sāk kalpot Jānis 
Eihmanis, kura vadībā draudze 1882.gadā uzceļ 
pagaidu dievnamu Kannulējēju (Mātera) ielā 54, 
līdz tam telpas tika īrētas Katoļu ielā. Pagaidu 
dievnams draudzei nokalpoja 104 gadus. 
Jāatzīmē, ka Eihmanis bija muzikāls un veicināja 
kora darbību Jelgavas draudzē, jo Judupē, 
iepriekšējā draudzē, bijis arī kora vadītājs. Darbu 
Jelgavā pārtrauc 1885.gadā, mūža nogalē kalpo 
Ventspils baptistu draudzē. 

1885.gadā no Aizputes uz Jelgavu atnāk kalpot 
Ernests Bilerts. Viņš bijis labs sprediķotājs, 
varbūt tāpēc, ka Anglijā dzirdējis sludinātāju 
karali Sperdženu. Iespējams, ka Bilerts ir 
vienīgais latviešu baptistu mācītājs, kurš 
klausījies Sperdžena svētrunas. Bilerts lietojis 
daudz neikdienišķu izteicienu. Bībeles kursu 
pasniedzējam Bilerts reiz teicis: „Man to 
principu, kā teikt sprediķi, ir kāds tūkstotis.” 
Viens no Bilerta izteicieniem bijis, ka 
dievkalpojumā gūtiem iespaidiem garīga vērtība 
būs tikai tad, ja cilvēks centīsies garīgā dzīvē 
iekopties. Kādā sprediķī Bilerts teicis: „Dievs 
satur Zemeslodi, Sauli un zvaigznes, bet Viņš tur 
arī to naglu pie sienas, uz kuras pakārta mana 
cepure.” 

Mācītājs Mārtiņš Rīss sāk kalpot Jelgavā 
1889.gadā. Viņš draudzē ienesis miera un 
sadraudzības garu. Rīss bijis Latvijas Baptistu 
draudžu savienības prezidents. Tulkojis daudzus 
Sperdžena sprediķus. Pēc septiņu gadu darba 
mūsu draudzē Dievs viņu aizsauc mūžībā 51 gada 
vecumā. 

No 1897.gada draudzes vadību uzņemas 
Aleksandrs Kļaviņš. Līdz tam viņš  apceļojis 
latviešu kolonijas Vitebskas, Novgorodas, Ufas un 
Simbirskas guberņās. Kļaviņš kristījis arī kādus 
pareizticīgai baznīcai piederīgus cilvēkus, ticis 
apcietināts un cara valdība aizliegusi viņam 
sludināt. Lai turpinātu kalpošanu, Kļaviņš 
1900.gadā pārceļas uz Brazīliju, iemācās 
portugāļu valodu un ir mācītājs Ižuijas baptistu 
draudzē. Miris 1905.gadā 40 gadu vecumā. 
Simtgadīgais ozols mūsu dievnama pagalmā ir 
Aleksandra Kļaviņa stādīts. 

Mācītājs Hermanis Redīns dzimis 1867.gadā 
Ventspilī. Kā personība veidojies garīgās atmodas 
laikā. Mācījies Bībeles kursos un darbojies kā 
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kolportieris (ceļojošs grāmatu tirgotājs) un 
evaņģēlists. Organizējis svētdienskolu Rīgā, 
Sarkandaugavā un citur. Redīns uz Jelgavu atnāk 
1900.gadā no Aizputes baptistu draudzes. 
1907.gadā aizceļo uz Ameriku, kur vairākus gadus 
darbojies latviešu un krievu baptistu draudzēs. 
Pēc atgriešanās no ASV ir laikraksta „Kristīgais 
Vēstnesis” redaktors. 1915.gadā cara valdība izsūta 
Redīnu uz Aizbaikāla apgabalu Sibīrijā. Pēc 
atgriešanās Latvijā Redīns ir aktīvs svētdienskolas 
darba organizators, žurnāla „Atmoda” redaktors. 
Mācītājs Redīns uzskatīja, ka kristiešiem ir 
jāpiedalās valsts dzīvē, ienesot tur Kristus idejas. 
Hermanis Redīns ir sarakstījis vairākas grāmatas: 
„Lieli jautājumi”, „Brīvs no bauslības jūga”, 
„Jēzus dzīve bildēs”. 

Tikai gadu (1907-1908) draudzē kalpo mācītājs 
Viljams Fetlers, kurš, starp citu ir pirmais 
latvietis, kas absolvējis slaveno Londonas 
Sperdžena koledžu. Bet tā kā viņu vairāk interesē 
baptistu darbs Krievijā, Fetlers izceļo uz 
Pēterburgu. Pēc Pirmā pasaules kara atgriežas 
Latvijā, viņa enerģiskās rīcības rezultātā tiek 
uzbūvēts Pestīšanas Templis Rīgā. 

Viens no redzamākajiem mācītājiem Jelgavas 
draudzē bija Pēteris Lauberts. Viņš mūsu 
draudzē kalpojis 12 gadus, jo ticis ievēlēts divas 
reizes (1908.-1915. un 1918.-1923.). Lauberts 
uzaudzis dievbijīgā ģimenē, pestīšanas mieru, 
prieku un drošību mantojis 18 gadu vecumā. 
Sākumā darbojies kā kolportieris, izplatot garīgo 
literatūru. Tā kā jaunais cilvēks ļoti vēlas 
mācīties, Dievs viņam pakārto ceļu uz 
Hamburgas baptistu semināru. Pirms tam 
pašmācības ceļā apguvis vācu valodu. Pēteris 
studē četrus gadus Vācijā, papildus vācu valodai 
apgūstot arī angļu un grieķu valodu. Viņa 
diplomā rakstīts: „Varam ieteikt P. Laubertu kā 
dedzīgu rakstu pētītāju un sirsnīgu evaņģēlija 
sludinātāju.” Līdztekus sludinātāja darbam 
Jelgavā, kuru Lauberts veica ar lielu atbildību un 
noteiktību, viņš attīstīja arī literāro talantu, 
sarakstot un tulkojot grāmatas, atdzejojot dziesmu 
tekstus, rediģējot un izdodot žurnālus. 1913.gadā 
Lauberts apceļo Svēto zemi Izraēlu, 1923.gadā 
piedalās baptistu kongresā Stokholmā, trīs reiz 
bijis Amerikā. Pabeidzot darbu Jelgavas draudzē, 
Lauberts kādu laiku kalpo Liepājas draudzē, bet, 
aizejot pensijā, atgriežas Jelgavā, kur 1964.gadā 
savā Zemeņu ielas mājā pārceļas mūžībā 88 gadu 
vecumā. Baložu kapos Lauberta piemineklī 

rakstīti Bībeles vārdi: „Mēs zinām, ka esam no 
nāves pārcelti dzīvībā”. 

Mācītājam P. Laubertam aizejot darbā uz Liepājas 
Ciānas draudzi, Jelgavā četrus gadus strādā 
mācītājs Žanis Klāsons (1923-1927), kurš jau 
divus gadus bija draudzes palīgsludinātājs pirms 
Pirmā pasaules kara. 

Pēc viņa četrus gadus mācītājs ir Pēteris Grauze 
(1927-1931), kurš bijis arī pretalkohola biedrības 
vadītājs. Līdztekus P.Grauzem palīgmācītāja 
amatā no 1929.-1931.gadam kalpo Rūdolfs 
Ukstiņš. 

Mācītājs Pauls Pelčers kalpo draudzē no 
1932.-1934. un no 1939.-1944.gadam. Interesanti 
atzīmēt, ka Pelčers mācījies gleznošanu Mākslas 
akadēmijā Rīgā. 

No 1934.gada trīs gadus sludinājis Ādolfs 
Klaupiks, kurš garīgo izglītību ieguvis Pēterpils 
garīgajā seminārā. Klaupiks bija arī „Kristīgās 
Balss” redaktors. 1944.gadā emigrējis uz Vāciju, 
vēlāk pārcēlies uz ASV, bijis ALBA (Amerikas 
Latviešu baptistu apvienības) viceprezidents. 

No 1938. līdz 1940.gadam draudzē kalpojis 
mācītājs Kārlis Zingers, Londonas Teoloģijas 
koledžas absolvents. 

Otrais pasaules karš iedragāja draudzes darbu 
Jelgavā. Pilsēta nodega, draudze izklīda, 
dievnama ēkā karavīri bija ierīkojuši kinozāli. 
Karam beidzoties, draudzi kopā vāc drosmīgais 
mācītājs Jānis Eduards Buholcs. Draudze tiek 
dibināta no jauna, kaut arī tas prasa lielu 
uzņēmību, ir atgūts vecais dievnams. Mācītājs 
Buholcs draudzē kalpo no 1944. līdz 1951.gadam 
un ir palicis atmiņā ar savām neparastām spējām 
aizlūgt par slimiem cilvēkiem. Pie viņa brauca 
meklēt palīdzību cilvēki no visas PSRS. Buholca 
laikā darbu sāk krievu grupa, kura par patstāvīgu 
draudzi kļūst 1991.gadā. 

Pēc mācītāja Buholca draudzes darbu vada 
mācītājs Augusts Krauze (1951-1952), izcils 
runātājs, bet nespēja iedzīvoties draudzes šaurajos 
materiālajos apstākļos. 

Pēc viņa divus gadus (1952-1954) sludina Žanis 
Stūrītis no Priekules. 

No 1954.-1960.gadam vadīt draudzes darbu 
uzņemas Haralds Kalns. Mācītājs Kalns bija ļoti 
izpalīdzīgs un atsaucīgs cilvēku personīgajās 
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vajadzībās. Viņš organizēja darbu ar bērniem, 
viņa laikā aktivizējās kora darbība, dievnamā 
muzicēja mandolīnu orķestris. Tā kā dzīves 
apstākļi bija ārkārtīgi šauri – ģimene ar bērniem 
dzīvoja nelielā istabā baznīcas kora galā, kur 
svētdienās notika kora mēģinājumi, mācītājam 
Kalnam radās doma būvēt dzīvojamo ēku. 
Ateisma laikā tas tiešām likās neprāts, bet jau 
1960.gadā māja bija uzcelta. Diemžēl mācītājs ar 
ģimeni mita šai mājā nedaudz mēnešu. 
Bezdievīgā vara atņēma Kalnam mācītāja tiesības 
par aktivitātēm draudzē. Vēl jāpiemin, ka 
nozīmīgu diakonijas darbu veica arī mācītāja 
dzīvesbiedre Lilija Kalna. Par piemiņu no Kalna 
laikiem paliek lielā tūja pie baznīcas un gar ielu 
stādītais tūju dzīvžogs. Viņš bija iekopis arī augļu 
dārzu, bet tas diemžēl bija jāizcērt, ceļot jauno 
dievnamu. 

1960.gadā draudze ievēl mācītāju Kārli 
Lasmani. Viņš dzimis Krievijā, 1936.gadā 
Rucavā ordinēts par mācītāju. Uz Jelgavu 
mācītājs, jau būdams pensionārs, ar dzīvesbiedri 
Annu atnāk no Kuldīgas, atstājot savu dzīvokli. 
Abi bija čakli draudzes locekļu apmeklētāji, 
apveltīti ar dzīves gudrību, deva padomus 
praktiskām dzīves situācijām. Mācītājs Lasmanis 
izvērsa aktīvu saimniecisko darbību draudzē, pats 
vienmēr būdams čakls talcinieks. Vecajam 
dievnamam nostiprināja jumta konstrukciju un 
pacēla griestus. Mācītājs Lasmanis dziedāja 
tenoru korī, dzīvesbiedre Anna vadīja sieviešu 
kori un spēlēja pavadījumu draudzes 
kopdziesmām. Diemžēl 1966.gadā pēc sešiem 
nokalpotiem gadiem darbs draudzē bija jāatstāj 
objektīvu iemeslu un pārpratumu dēļ. 

Pēc mācītāja K.Lasmaņa draudzes vadību pārņem 
Hugo Mednis. Viņu var raksturot kā patiesu un 
pazemīgu cilvēku, sirsnīgu dievlūdzēju un 
aizlūdzēju par cilvēku vajadzībām. Mācītāja 
Medņa laikā draudze strauji pieauga, izveidojās 
kupls jauniešu pulciņš. Katru kora mēģinājumu 
mācītājs ievadīja ar Bībeles apceri un lūgšanu. 
Motociklā ar blakusvāģi mācītājs Mednis 
apmeklēja draudzes locekļus, kuri dzīvoja plašā 
Jelgavas apkaimē. Viņa laikā draudzē pieauga 
miers un saticība. Mācītāja Medņa dzīves 
vadmotīvs bija: „Dzenieties pēc svētas dzīves, bez 
kā neviens to Kungu neredzēs.” Interesanti 
pieminēt, ka mācītājs Mednis pēc aroda bija aku 
spridzinātājs, tādēļ viņu padomju valdība uz 

aizdomu pamata bija izsūtījusi septiņu gadu 
nometinājumā Sibīrijā. Mācītājs draudzē kalpoja 
no 1967.-1974.gadam. Mācītājs H.Mednis mūžībā 
aiziet 1980.gada 6.maijā. 

1974.gadā, saņemot no Dieva norādījumu, no 
Otaņķiem uz Jelgavu pārceļas sludinātājs Artūrs 
Šķuburs, viņa sieva Ruta, 7 gadīgais Ēriks, 5 
gadīgais Viesturs un 3 gadīgā Liene. Viņa pirmais 
dievkalpojums Jelgavā ir mūsu draudzes 100 gadu 
jubilejas svētki. Artūrs Šķuburs bija drosmīgs 
sludinātājs, kurš svētrunā nebaidījās kritizēt 
pastāvošo komunistisko režīmu. Mācītājs 
piedalījās draudzes mūzikas dzīvē, dažreiz 
jauniešu vokāli instrumentālajā ansamblī dziedot 
solo. Viņam bija skaista tenora balss.  Šķuburs 
bija cilvēks ar redzējumu – viņš pirmais 
uzdrošinājās izteikt domu, ka draudzei būtu jāceļ 
jauns dievnams. Arhitekts J. Skuja bija izstrādājis 
projektu, bet, tā kā centrālā un vietējā vara 
neieredzēja Šķuburu viņa atklātības dēļ, tad 
celtniecības atļauju ateistiskā vara nedeva. Šo 
atļauju saņēma nākošais draudzes mācītājs – 
Arnolds Šterns, viņa kalpošanas laikā  tika 
uzcelts dievnams, kas dokumentos saucās 
rekonstrukcija. Pēc desmit gadu (1974-1984) 
kalpošanas mācītājs Šķuburs pārcēlās uz dzimtas 
mājām Otaņķos. Viņa aiziešanas iemesli no 
draudzes darba, paša vārdiem runājot, ir: 1) 
nedrīkst nokavēt aiziešanas laiku; 2) nedrīkst 
vadīties ne pēc savām, ne Jelgavas draudzes 
interesēm; 3) jārīkojas pēc Savienības interesēm. 
Atvadoties mācītājs teicis: ja gribat ko līdzīgu 
man, tad aiciniet Arnoldu Šternu. Mūžībā 
A.Šķuburs aizgāja 2013.gadā 80 gadu vecumā. 

1984.gada 22.jūlijā draudze vienbalsīgi par jauno 
mācītāju ievēl Rucavas draudzes ganu Arnoldu 
Šternu. Tā kā draudzes vadība šajā laikā saņem 
valdības iestāžu atļauju rekonstruēt dievnamu, 
mācītājam Šternam iekrīt ne visai pateicīgais 
uzdevums – uzņemties atbildību par celtniecības 
procesu. 1986.gada 29.jūnijā vecais koka dievnams 
tiek noplēsts sešu stundu laikā (iepriekš veicot 
sagatavošanas darbus). Talkā piedalās apmēram 
simts talcinieku, arī vīru koris „Brālība”, un jau 
1988.gada 24.janvārī tiek iesvētīts jaunais 
dievnams. Mācītājs Šterns savu darbu mūsu 
draudzē (1984-1988) veica ar lielu atbildības 
sajūtu un smalkjūtību. Ar savu žigulīti apbraukā 
vai pusi Latvijas, meklējot un apzinot noklīdušās 
draudzes avis. 
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1988.gadā kalpošanu draudzē iesāk Jānis Eisāns, 
bijušais jelgavnieks. Viņš atsaucas draudzes 
aicinājumam pēc vairāku gadu kalpošanas Liepājas 
Ciānas draudzē. Eisānu var raksturot kā 
stratēģiski domājošu mācītāju. Tā kā Latvija iet 
pretī savai neatkarībai, draudzē rodas iespēja 
atjaunot māsu darbu un svētdienskolu bērniem un 
pieaugušajiem. Mācītājs arī nodibina vairākas 
sludināšanas vietas Jelgavas apkaimē: Staļģenē, 
Ziedkalnē, Lielvircavā, Zaļeniekos, Dobelē un 
citur. Tā kā Jānis Eisāns pārvalda angļu valodu, 
viņam izdodas nodibināt pirmos ārzemju 
kontaktus, kuru svētību baudām vēl šodien. 
1990.gadā tiek atjaunota Latvijas baptistu draudžu 
savienība un par bīskapu tiek ievēlēts mācītājs 
Jānis Eisāns. Līdz ar jaunajiem pienākumiem viņš 
darbu draudzē spiests atstāt 1992.gadā, paliekot 
draudzes patriots līdz savai aiziešanai mūžībā 
2009.gadā. Vēl jāpiebilst, ka, bīskapa amatā esot, 
viņš izveido divus žurnālus: „Labo Vēsti” un 
„Baptistu Vēstnesi”. Autobiogrāfijā Eisāns raksta: 
„Skatoties atpakaļ ar dzīvi iepazinuša skatienu, 
varu droši teikt, ka garīgā sastapšanās ar Jēzu 
Kristu, pārliecināšanās par Dieva eksistenci un 
ienākšana Dieva valstībā pa Kristus evaņģēlija 
ceļu, ir manas dzīves visvērtākais piedzīvojums, 
negaidīta laime ar vistālejošākajām sekām.” 

No 1992.līdz 2004.gadan mūsu draudzes mācītājs 
bija Modris Mūrnieks. Pēc diviem gadiem viņš 
uzņemas kalpot arī Dobeles draudzē. Kaut arī viņš 
dzīvoja Dobelē, uz visiem dievkalpojumiem un 
draudzes pasākumiem vienmēr ieradās precīzi 
laikā. Ar savu basa balsi bagātināja kora 
skanējumu. Mācītājs bieži piedalījās talkās. 
Līdztekus pienākumiem draudzē viņš sajuta 
aicinājumu palīdzēt smagā atkarībā nonākušiem 
cilvēkiem (padomdevējs Minesotas programmā 
Jelgavas psihoneiroloģiskajā slimnīcā). Viņa 
dzīvesbiedre Līksma bija aktīva draudzes mūzikas 
laukā, dziedāja korī, un Dievs bija viņu apveltījis 
ar skaistu soprāna solo balsi. M. Mūrnieks mūžībā 
pārcēlās 2011.gadā. 

No 1997.gada draudzē sāka kalpot palīgmācītājs 
Pēteris Eisāns, teoloģijas maģistrs (Bēteles 
teoloģiskais seminārs ASV), atsakoties no izdevīga 
piedāvājuma palikt ASV. Viņš atsaucas Jelgavas 
draudzes padomes  aicinājumam un atgriežas 
Latvijā, lai kopā ar mācītāju Mūrnieku dalītu 
pieaugošo darba slodzi draudzē. P.Eisāns aktivizē 
darbu ar jauniešiem, organizē nometnes, 
seminārus, lekcijas, daudz domā par draudzes 
attīstību. 2002.gadā tiek ordinēts mācītāja statusā. 

Daudz pozitīva draudze iegūst no sadarbības ar 
partnerdraudzēm ārzemēs – Zviedrijā, Anglijā, 
ASV, ar kurām P.Eisāns uztur un pilnveido 
kontaktus, ieguldot šai darbā daudz enerģijas un 
spēka. Jaunais mācītājs veicina labu sadarbību ar 
Jelgavas pilsētas pašvaldību un citām pilsētas 
iestādēm. Viņa kalpošana draudzē ilgst desmit 
gadus līdz 2007.gadam.

No 2007. līdz 2010.gadam draudzē kalpo 
sludinātājs Andris Jūrmalis. Viņam sirdij tuva ir 
praktiskā kalpošana, organizējot zupas virtuvi 
materiālās grūtības nonākušiem, kurā tiek 
iesaistīti daudz palīgu. Zupa tiek gatavota arī 
svētdienās, lai draudzes locekļi padraudzētos pie 
kopīgas maltītes. Tā kā A.Jūrmalim piemita izcils 
menedžera talants, viņam padevās sakārtot 
draudzes finansiālo stāvokli. Pašaizliedzīgi 
iesaistījās sludināšanas darbā Ziedkalnē, sludinot 
ik svētdienu, kā arī organizējot talkas. Ar saviem 
vīriem (dzīves pabērniem) uzbūvēja ietilpīgu 
malkas šķūni, labiekārtoja Ziedkalnes dievnama 
apkārtni. 2009.gadā A.Jūrmali ordinē par 
mācītāju. Darbojies arī Sarkanā Krusta 
organizācijā kā Saldus pilsētas nodaļas vadītājs. 

2010.gadā mācītājs A.Jūrmalis aicina Baltijas 
pastorālā institūta studentu Aināru Ginteru sev 
palīgos darbā ar draudzes jauniešiem. Ainārs ir 
kluss, bet labo vēsti draudzei nes ar saturīgām 
domām. 2012.gadā Ainārs absolvē BPI un 
2013.gadā tiek ordinēts par sludinātāju. Pēc gada 
draudzes vadība lūdz A.Ginteram uzņemties 
mācītāja pienākumus, tomēr pēc ilgām pārdomām 
viņš atsakās. A.Ginters ir paškristisks, varbūt 
saprotot, ka vēl nav pietiekama pieredze šādam 
amatam. 

Šobrīd bez draudzes galvenā mācītāja esam jau 
ceturto gadu. Pacietīgi gaidām, kā Dievs risinās šo 
vajadzību. 

Nobeigumā jāatzīmē, ka Jelgavas baptistu draudze 
nav bijusi tikai ņēmēja, bet arī devēja. Ar draudzes 
svētību sludinātāju un mācītāju darbā izgājuši: 
E.Kaimiņš, A.Daknis, P.Šeršņovs, J.Eisāns, 
A.Sīlis, A.Mūrnieks, A.Siliņš, V.Obersts, J.Šulcs, 
M.Mūrnieks, R.Locs, V.Gerhards, P.Eisāns.

Sagatavoja Edgars Šķerbergs

Izmantotie materiāli: R.Eihmane „Mēs 
paļaujamies”, J.Tervita referāts „Baptistu Vēstnesī” 
1999.nov., F.Čukurs, R.Ekšteins, A.Mēters 
„Dzīvības ceļš”
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Māsu kalpošana
Māsu kalpošanas pirmsākums

Par organizētu māsu darba sākumu Latvijas 
baptistu draudzēs uzskata 1882.gadu, kad māsu 
pulciņi tiek nodibināti Rīgas Āgenskalna un 
Jelgavas draudzēs. Sākumā māsu pulciņi 
apvienoja tikai precētās sievietes, vēlāk tajos 
darbojās visa vecuma sievietes ar dažādu ģimenes 
stāvokli. Galvenie darba virzieni tolaik bija:

1. Savas kristīgās stājas veidošana;

2. Diakonija, misiones darbs, svētdienskolu 
vadīšana, bāreņu aprūpe, sociālā kalpošana;

3. Lūgšanu stundas un Bībeles studijas;

4. Rokdarbu studijas, māju apmeklējumi;

5. Labdarības pasākumu organizēšana.

Jelgavas baptistu draudzē plašu garīgās 
audzināšanas darbu laikā no 1934. līdz 
1937.gadam veikusi Rasma Klaupika, mācītāja 
Ādolfa Klaupika dzīvesbiedre. Plašākas ziņas par 
organizētu māsu kalpošanas darbu Jelgavas 
draudzē Latvijas brīvvalsts laikā nav saglabājušās. 
Tas nenozīmē, ka kalpošana nav notikusi, un ir 
pilnīgs pamats domāt, ka arī mūsu draudzē māsas 
kalpoja līdzīgi kā Rīgā, Liepājā un citur Latvijā.

Kara gados Jelgava tika nopostīta, cieta arī 
Jelgavas baptistu dievnams un draudze. Ir ziņas, 
ka draudzes māsas kara laikā gājušas kopt 
ievainotos karavīrus.

Totalitārā režīmā padomju gados, starp daudziem 
citiem aizliegumiem, bija aizliegts arī organizēts 
māsu kalpošanas darbs, jo arī sociālajā kalpošanā 
(pansionātu, slimnieku apmeklējumi u.c.) 
padomju vara saskatīja nevēlamu, pat bīstamu 
iespēju izplatīt evaņģēlija vēsti.

Neraugoties uz aizliegumu, Dievs deva gudrību 
individuālai kalpošanai. Māsas veica nozīmīgu 
diakonijas, individuālās evaņģelizācijas, 
slimnieku, veco ļaužu aprūpes un apmeklēšanas 
darbu. Māsas vadīja mājas svētdienskolas, ar 
mīlestību rūpējās par garīgā darba darītājiem, kas 
regulāri kalpo draudzē. Te jāpiemin mācītāja 
Eduarda Buholca dzīvesbiedre Milda Buholca, 

kas bija enerģiska un uzticama mācītāja darba 
atbalstītāja draudzei sevišķi grūtajos pēckara 
gados 1945.-1951. Viņa nesavtīgi palīdzēja 
cilvēkiem to daudzajās fiziskajās un garīgajās 
vajadzībās, teica garīgi dziļas liecības, kas 
līdzinājās sprediķiem, dziedāja, spēlēja ģitāru. 
Kopā ar māsām kalpoja Jelgavas un Dobeles 
draudzēs.

Piecdesmitajos gados draudzē kalpo mācītājs 
Haralds Kalns ar dzīvesbiedri Liliju Kalnu – 
vienmēr laipnu, gatavu palīdzēt, aktīvu kora 
dziedātāju. Viņa īpaši prata uzrunāt un draudzei 
tuvināt jauniešus. Māsas Spades liecībā par Liliju 
Kalnu teikts: „Pašai mazi bērni, bet paspēj vēl 
pagatavot un aiznest siltu ēdienu veciem un 
slimiem.”

Mācītāja Hugo Medņa dzīvesbiedre Dagmāra 
Medne – kristīga padomdevēja, kopā ar mācītāju 
bieži brauca mājas apmeklējumos. Rūpējās par 
tiem, kas dzīvoja tālāk no draudzes, uzņēma pie 
sevis tos, kam vajadzēja naktsmājas. Daudzi 
atceras, ka pie Medņiem pēc vakara 
dievkalpojumiem nakšņoja un paēda visi, kas 
netika uz mājām laukos.

Margrieta Melluma – dzejniece, ilggadēja kasiere, 
kristīga skolotāja, ar īpašu dāvanu saskatīt un 
klusi un nemanāmi atbalstīt draudzes mācītājus 
viņu vajadzībās. 

Lizete Drēska – dzejniece, kopā ar dzīvesbiedru 
kalpoja un darbojās misijas punktā savās lauku 
mājās „Anutelēs” Zaļeniekos.

Alise Pašule – draudzes saimniece, kora 
dziedātāja, īpaši daudz nācās kalpot ar ēst 
gatavošanu talciniekiem baznīcas būvniecības 
laikā 1980.gados. 

Elza Putnaērgle, Lidija Manguse – nenogurstošas 
veco ļaužu kopējas, apmeklētājas un apgādātājas.

Anna Melluma – kopā ar dzīvesbiedru draudzes 
priekšsēdētāju Jāni Mellumu sirsnīgi, uzticami 
lūdzēji. Svētdienās pēc dievkalpojuma apciemoja 
un garīgi stiprināja Ozolnieku pansionātā 
dzīvojošos.

Šīs māsas ienesa draudzē dievbijības, mīlestības, 
pašaizliedzīgas kalpošanas un kristīgas 
inteliģences gaisotni, kas atstāja dziļu un 
paliekošu iespaidu uz pārējiem draudzes 
locekļiem.
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1989.gadā, sākoties garīgai atmodai mūsu zemē, 
atdzimst arī māsu darbs Jelgavas baptistu 
draudzē. Mācītājs Jānis Eisāns rosina māsas sākt 
organizēt kalpošanas darbu.

1989.gada aprīlī kā pirmais Latvijā pēckara gados 
tiek atjaunots māsu pulciņš Jelgavas draudzē. 
1989.gada 2.aprīlī uz aicinājumu organizēties 
māsu darbam atsaucas Rūta Eisāne, Gunta 
Gerharde, Aina Kazāka, Anna Melluma, Anna 
Oberste, Elza Putnaērgle, Elza Roze, Lilija 
Kupče, Lidija Manguse. 

Par māsu pulciņa vadītāju ievēl Rūtu Eisāni, un 
viņas vadībā māsas sāk aktīvu darbību – palīdz 
garīdzniekiem draudzes cilvēku aprūpē un garīgā 
audzināšanā, rūpējas par jaunkristītajiem 
draudzes locekļiem un jaunajām ģimenēm. Kopā 
ar svētdienskolu tiek rīkoti jauno ģimeņu vakari 
un pasākumi jaunajiem draudzes locekļiem.

Māsas darbojas arī kā kristīgas padomdevējas, 
pamācot, ka uzklausīt var tikai Dieva vārdā 
pamatotus padomus, bet nepaļauties uz emocijām 
un risinājumu problēmām nemeklēt citās 
draudzēs.

1992.gadā Rīgā notiek māsu pulciņu kongress un 
tiek atjaunota LBDS māsu apvienība (MA). Par 
pirmās padomes vadītāju ievēl Līviju Lāmi (tagad 
Godiņa). Padomes sastāvā tiek ievēlēta arī Rūta 
Eisāne. Jelgavas draudzes māsas aktīvi iesaistās 
un atbalsta MA rīkotos pasākumus – sanāksmes, 
konferences, vasaras nometnes u.c.

Katru gadu pirmajā novembra nedēļā draudzē 
tiek rīkots pasākums, veltīts Vispasaules baptistu 
sieviešu lūgšanu dienai. Draudzes māsu darbā 
piedalās gan māsas cienījamos gados, gan jaunas 
sievietes.

Rūta Eisāne māsu darbu draudzē vada desmit 
gadus. Šajā laikā aktīvi darbojas Līksma 
Mūrniece, Lilija Kupče, Skaidrīte Treija, Inga 
Bajāre, Agrita Loca u.c. Svētku laikā tika 
organizēti plaši un interesanti labdarības tirdziņi 
draudzes senioru atbalstam, un kopumā šo laiku 
draudzē atceramies kā gaišu un paliekošu 
dievbijīgas kalpošanas piemēru, ko var raksturot 
ar Bībeles vārdiem: „Visu, ko darāt, dariet no sirds, kā 
Tam Kungam, ne cilvēkiem” (Kolosiešiem 3:23).

Kalpojot Vasaras Bībeles skolā
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Māsu pulciņa vadītāja Rūta Eisāne ar dzīvesbiedru un 
draudzes māsām E.Rozi un B.Vaitovsku

Māsu pulciņam 10 gadi



1998.gadā māsu darba vadību uzņemas Inga 
Bajāre – enerģiska un patstāvīga vadītāja. Radoša 
savās iecerēs un darbībā. Māsu darba virzieni 
paliek iepriekšējie, tiek uzsākta pusdienu 
gatavošana trūcīgajiem draudzes locekļiem un 
bērniem. Māsas organizēti viesojas citās draudzēs, 
ar izdomas bagātiem priekšnesumiem piedalās 
MA rīkotajās vasaras nometnēs. Inga Bajāre māsu 
pulciņu vada divus gadus.

No 2001.gada māsu pulciņu vada Nora Galilejeva. 
Turpinās aktīvs darbs – māsas aprūpē vecos un 
slimos draudzes locekļus, organizē labdarības 
pasākumus, apmeklē pansionāta iemītniekus, 
organizē ekskursijas un bērnu ēdināšanu pirms 
svētdienskolas nodarbībām. Nora Galilejeva māsu 
kalpošanu vada septiņus gadus.

2008.gadā mācītājs Andris Jūrmalis māsu 
kalpošanas koordinēšanu draudzē uztic Birutai 
Vaitovskai un Brigitai Ginterei. Šajā laikā, 
mācītāja ierosināta, sākas jauna kalpošana, kas 
veicina draudzes saliedēšanos un sadraudzību 
māsu un brāļu starpā – svētdienās pēc 
dievkalpojuma visa draudze tiek aicināta kopīgās 
pusdienās. Šo kalpošanu pašaizliedzīgi veic 
vairākas kalpotāju komandas, kuras koordinē 
Brigita Gintere. 

2009.gadā, sākoties ekonomiskajai krīzei, Jelgavas 
Dome piešķir draudzei naudas līdzekļus un lūdz 
organizēt bezpajumtnieku, bezdarbnieku un 
trūkumā nonākušo pilsētas iedzīvotāju ēdināšanu. 
Un tā reizi nedēļā, piektdienās dievnama 
pagalmu piepilda ap 200 cilvēku, kuru ēdināšanu 
nodrošina virtuves māsas ar savu nenogurstošo un 
pašaizliedzīgo darbu. Regulāri virtuvē kalpo 
Brigita Gintere, Milda Brante, Ruta Sekstiņa, 
Tamāra Skripņikova, Gunta Reine, Judīte 
Zvirgzdiņa, Anda Subatalova. Māsu kalpošanā 
nenovērtējams atbalsts ir Žanis Brants un Juris 
Riba. 

Līdz 2014.gadam māsu kalpošanas nozari aktīvi 
vada Biruta Vaitovska, kuru māsas raksturo 
šādiem vārdiem – zinoša, inteliģenta, gādīga un 
nesavtīga. Vienmēr atsaucīga un pretimnākoša, 
neskatoties uz viņas cienījamo vecumu, aktīvi un 
aizrautīgi iesaistīja draudzes māsas gan 
Ziemassvētku tirdziņu sagatavošanā, gan draudzes 
senioru pusdienu rīkošanā, gan prata ar savu 
piemēru parādīt, kā veicināt sadraudzību jaunāko 
un vecāko māsu starpā. 

Pašreiz māsu kalpošanā pastāvīgi iesaistījušās 
aptuveni 20 māsas. Viņas ir dedzīgas lūgšanās par 
slimajiem un vecajiem draudzes locekļiem, par 
bērniem, jauniešiem un draudzes kopīgajām 
vajadzībām, kā arī par evaņģelizāciju mūsu pilsētā 
un valstī. Māsas aizrautīgi studē Bībeli un 
pārrunā izlasīto savās tikšanās reizēs. Joprojām 
māsas sadarbojas ar LBDS sieviešu kalpošanas 
apvienību, piedalās semināros, konferencēs, 
nometnēs, organizē svētkus un labdarības 
pasākumus.

Māsu kalpošana ar skatu rītdienā

Šajā gadā māsu kalpošanas vadības stafetes kociņu ir 
pārņēmusi Lailita Lukstiņa. Uzsākot kalpošanu, viņa ir 
apņēmības pilna turpināt jau iesākto, bet vienlaikus meklēt 
jaunus māsu kalpošanas darba virzienus.

Dievs ielika mani šajā kalpošanas darbā pēkšņi, 
negaidīti. Kad kādā vakarā man piezvanīja Biruta 
Vaitovska, māsu kalpošanas vadītāja ar ilggadīgu 
pieredzi, vai es varētu turpmāk uzņemties šīs 
kalpošanas nozares vadību, ilgi nedomājot, 
piekritu. Es to pieņēmu kā Dieva gribu, jo lūdzu 
Viņam, ka vēlos būt vairāk noderīga draudzē. Tā, 
nezinot kā viss virzīsies tālāk, uzticoties Dieva 
vadībai, ienācu šajā kalpošanā. Uzreiz izjutu 
Dieva un draudzes māsu atbalstu. Pamazām 
mācos un meklēju atbildes uz jautājumiem – kā 
un kurā virzienā visvairāk ir nepieciešams māsu 
darbs. Vēl gaidu skaidrāku atbildi no Dieva. 
Galvenie kalpošanas virzieni, kas ir pārbaudīti 
gadu gaitā un sakņojas Kristus mācībā, 
nemainīsies, bet man sirdī ir aicinājums vairāk 
uzmanības veltīt jaunajām māmiņām ar maziem 
bērniņiem. Viņām ir sarežģītāk veltīt visu 
uzmanību dievkalpojuma saturam, jo uzmanība 
jādala ar trokšņainu un aktīvu mazuli. Saredzu, 
ka jaunās māmiņas varētu veidot savu interešu 
grupiņu, kur regulāri sanākt kopā, lai studējot 
Bībeli un Dievu lūdzot, pārrunātu lietas, kuras 
viņām ir aktuālas. Iespējams, kādas no šīs 
grupiņas būtu tik drosmīgas, ka uzdrošinātos 
doties ārpus draudzes, lai tiktos ar sievietēm, 
kuras pieņem nepārdomātus un traģiskus 
lēmumus par grūtniecības pārtraukšanu. Varbūt 
kādai šāda tikšanās un kristīgs padoms liktu 
pārdomāt savu nodomu. Lai Dievs dod, ka tas tā 
varētu notikt!
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Sieviešu kalpošana ir svētīgs un Dievam tīkams 
darbs, tāpēc, jebkura vecuma un ģimenes stāvokļa 
sievietes, esat mīļi aicinātas un gaidītas 
pievienoties kopīgā kalpošanā! Šeit ikviena 
sieviete var atrast savu vietu, arī tad, ja tās ir tikai 
idejas vai priekšlikumi. 
Neklusē un dalies tajos ar 
mums! Ar prieku uzklausīsim 
Tavu priekšlikumu un 
atbalstīsim.

Jūsu māsu kalpošanas nozares 
vadītāja Lailita Lukstiņa

Rakstā izmantoti fragmenti 
no B.Vaitovskas referāta 
„Kristīgu sieviešu kalpošana 
baptistu draudzēs Latvijā” 
2004.gada aprīļa „Par Mums”

Mana kalpošana

Dieva Vārds Apustuļu darbos 2:42 saka: „Un tie 
pastāvēja apustuļu mācībā, sadraudzībā, maizes laušanā un 
lūgšanās”.

Tā mēs katra mēneša 3.svētdienā, lielāko tiesu 
vecāka gadagājuma māsas, pulcējamies uz 
sadraudzību, kur pielūdzam Dievu, aizlūdzam par 
dažādām vajadzībām un slavējam Dievu ar 
dziesmām, sniedzam liecības, sveicam  mēneša 
jubilārus un, protams, baudām tēju vai kafiju ar 
dažādiem gardumiem, ko pašas esam sarūpējušas.
Mācāmies arī Dieva Vārdu, mums ir bijusi 
senioru Bībeles skola, ko vadīja Elza Roze, kurā 
katru svētdienu pēc dievkalpojuma lasījām Bībeli 
un pārrunājām lasīto.

Māsas aktīvi piedalījās Bībeles lasījuma ciklā 
„Ceļojums caur Bībeli 500 dienās”, kuru vadīja 
Anita Kazāka. Svētdienas rītos pirms 
dievkalpojuma bija pārrunas par nedēļas laikā 
izlasīto un tika dots ievads un paskaidrojumi 
nākamās nedēļas lasījumam. Šis cikls bija ļoti 
svētīgs. Šogad gada pirmajā pusē sākām lasīt un 
pārrunāt Dž. I. Pakera grāmatu „Pazīt Dievu”. 
Nodarbības vada un rūpīgi tām sagatavojas Vēsma 
Janušone. Katra gada nogalē tiek organizēts 
labdarības tirdziņš, kur māsas aktīvi piedalās ar 
saviem rokdarbiem, kulinārijas izstrādājumiem un 
dārza veltēm. Par ietirgoto naudu un ar draudzes 
atbalstu draudzes senioriem tiek rīkotas 
Ziemassvētku pusdienas un pasniegtas dāvanas. 
Domāju, ka māsas piekritīs, ka visu māsu vārdā 

pateikšos draudzei un visiem, visiem, kas gādā par 
šo brīnišķīgo sadraudzību pie svētku galda.

Gribētu teikt arī atzinīgus vārdus par māsām, ar 
kurām es saskāros – māsu pulciņa bijušajām 

vadītājām Noru Galilejevu, 
Birutu Vaitovsku un mūsu 
tagadējo enerģisko vadītāju 
Lailitu Lukstiņu. Uz vadītāja 
pleciem gulstas liels 
organizatorisks darbs, kas 
prasa laiku – vadīt sapulces, 
organizēt labdarības tirdziņu, 
rīkot svētku 
pusdienas, braucienus uz 

māsu konferencēm un 
nometnēm. Es, vienkārša 
ierindas māsa, pat nevaru 
apjaust un uzskaitīt visu, 

kas viņām jādara. Paldies viņām! Lai nāk Dieva 
svētība pār māsu darbu mūsu draudzē, Latvijā un 
visā pasaulē!

Māsa Renāte Koviļčika

Esmu gados jaunākā māsa māsu pulciņā. Māsu 
pulciņu sākām apmeklēt kopā ar mammu Ausmu 
Leiti no 1996.gada. Mani ļoti iedvesmoja un 
uzrunāja māsas Rūta Eisāne un Līksma 
Mūrniece. Atceros, kā ar lielu aizrautību 
organizējām labdarības tirdziņus un senioru 
Ziemassvētku sadraudzības pasākumus. Šīs 
aktivitātes māsu pulciņš organizē gadu no gada. 
Man sagādāja prieku un gandarījumu iesaistīšanās 
Vasaras Bībeles skolās, kurās esmu vadījusi 
bērniem sporta nodarbības un kopā ar mammu 
un citām māsām gatavojām cienastus VBS 
bērniem un viesiem no ASV. Māsu pulciņā 
regulāri sveicam jubilārus, aizlūdzam par 
draudzes kopējām un māsu individuālajām 
vajadzībām, studējam un pārdomājam Dieva 
Vārdu. Īpašu prieku sagādā kopīgās ekskursijas, 
dalība konferencēs un māsu nometnēs. Kad tika 
celta Bībeles skolas ēka, māsas gatavoja pusdienas 
un šajā kalpošanā bija iesaistījusies mana 
mamma, dažreiz arī es iesaistījos virtuves darbā, 
bet vēlāk, kad draudzē tika organizēta zupas 
virtuve, sāku kalpot regulāri. Kopā ar māsām 
labprāt apciemoju draudzes vecos un slimos 
ļaudis. Māsu pulciņā esmu uzņēmusies 
protokolistes – sekretāres pienākumus.

Māsa Iveta Krasovska
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Sadraudzībā N.Galilejeva, T.Skripņikova, A.Štelmahere,  
G.Reine, R.Morusa 



Jauniešu kalpošana
Kas vajadzīgs jauniešiem?

Šīs pārdomas radās, domājot par draudzes 140 
gadiem, kurus tā vadījusi ar Dieva žēlastību un 
arvien skatoties nākotnē – uz darbu, kurā esam 
aicināti būt par 
Kristus 
lieciniekiem. 
Tātad, kas 
vajadzīgs 
jauniešiem, lai 
pildītu šo 
uzdevumu? Ko 
mēs varam darīt 
viņu labā? 
Jauniešiem 
vispirms vajadzīgs 
drošs pamats, uz 
kura būvēt savu 
raksturu un vērtu, 
labu dzīvi. Drošs 
pamats uzceļams 
no veselas miesas, tīra prāta un skaidras sirds. 
Laimīgs tas, kas piedzimis fiziski, intelektuāli un 
morāli vesels, bet vēl laimīgāks ir tas, kas iegūst 
jaunu fizisko, intelektuālo un morālo 
mantojumu, piedzimstot garīgi no jauna, kā 
Jēzus to sacīja sarunā ar Nikodēmu. Ja jaunieši 
ir saņēmuši šo garīgo mantojumu, tad viņiem ir 
viss vajadzīgais, lai padarītu dzīvi progresējošu, 
uzvarošu un izaicinošu. Tomēr jauniešiem svarīgi 
ne tikai būt veseliem piedzimstot un no jauna 
piedzimušiem, bet vajadzīgi tādi apstākļi, kuros 
viņu spējas var sasniegt pilnīgu un svētīgu 
pielietojumu. To jauniešiem var sniegt veselīga 
un pozitīva sabiedrība – draudze, kurā augt 
Kristus līdzībā. Es vēlos aicināt jūs, vecāko 
paaudzi, rādīt jauniešiem kristīgas dzīves un 
kalpošanas paraugu. 

Jauniešiem ļoti vajadzīgs šāds paraugs. Tāpēc arī 
Jēzus, mūsu Pestītājs, nāca pasaulē. Tāpēc Viņš 

mācīja ļaudis ar priekšzīmi, kā dzīvot, kā mīlēt 
un Viņa spēkā uzvarēt.

Jauniešiem vajadzīga dzīve – bet ar augstu un 
noteiktu mērķi, jo mērķa noteiktība dod iespēju 
iespaidīgai dzīvei. 

Jauniešiem vajadzīgs no šaubām tīrs prāts – 
šaubām par Dievu, šaubām par kristīgām 
vērtībām – paklausību, godīgumu, šķīstību.

Ko mēs varam darīt 
jauniešu labā? Mēs 
varam līdzināt 
viņiem ceļu – ar 
dievbijīgu domāšanu 
un bezbailīgu 
aktivitāti. Mēs 
varam celt tiltu, kas 
savieno tagadni ar 
nākotni, lai jaunieši 
var droši iet pāri. 
Šim tiltam jābūt 
celtam no 
saprašanās, 
sadarbības un gribas 

kopīgi kalpot. Kaut mēs ziedotu 
sevi šim darbam, kā to darīja kāds vecs vīrs, kurš 
aukstā, pelēkā vakarā, ejot pa vientuļu ceļu, 
nonāca pie lielas, dziļas un platas aizas. Vecais 
vīrs laimīgi pārgāja pāri tumšajai straumei. Bet, 
atrazdamies otrā pusē drošībā, viņš atgriezās 
atpakaļ un cēla tiltu pāri straumei. „Vecais vīrs”, 
to uzrunāja kāds garāmgājējs, „tu, ceļot šeit tiltu, 
veltīgi izšķied savus spēkus. Tu esi pārgājis dziļo 
un plato aizu. Kāpēc tu te cel tiltu vakara laikā?” 
Cēlējs pacēla savu veco, sirmo galvu un sacīja: 
„Labais draugs, pa šo ceļu, kur es gāju šodien, 
man rīt sekos jaunieši. Aiza, kas nebija bīstama 
man, jauniešiem var būt par lamatām. Viņiem 
būs jāiet tai pāri drūmā vakarā. Labais draugs, es 
ceļu šo tiltu viņiem!” Arī mēs draudzē esam tiltu 
cēlēji, no tagadnes uz nākotni, sagatavojot 
jauniešus būt Jēzus Kristus sekotājiem.

Sludinātājs Ainārs Ginters
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Jauniešu Jāņu nometne Ģipkas baptistu draudzē 2014.gadā



Kopā ar draudzi un jauniešiem

Cik sevi atceros, mana dzīve saistījusies ar 
Jelgavas baptistu draudzi. Manas saknes ir 
baptistu dzimtā, kuras piederība Jelgavas draudzei 
ir vairākās paaudzēs – mani vecvecāki Arnolds un 
Anna Siliņi (dēvēju viņus mīļvārdiņos Mīsiņš un 
Cabe), bija aktīvi šīs draudzes 
locekļi. Arnolds Siliņš bija 
ilggadējs draudzes padomes 
priekšsēdētājs, vēlāk arī 
sludinātājs, tēvs, Edgars 
Gerhards – kora vadītājs, 
vijolnieks un solists, 
mamma Gunta Gerharde, 
ilggadēja un uzticama 
kalpotāja draudzē un 
ģimenē. Uz dievnamu 
toreizējā Andreja Upīša ielā 
54 mani veda tētis un 
mamma, vēlāk gāju pats 
viņiem līdzi. Baptistu 
baznīcās ir divas galvenās 
dievkalpojuma sastāvdaļas–
sprediķis un mūzika, un, 
iespējams, tieši tāpēc jau 
no mazotnes mani ļoti saistīja mūzika. Regulāri 
gāju tēvam līdzi uz kora mēģinājumiem, un kā 
puišelis asistēju arī pūtēju orķestra mēģinājumos, 
kuru vadīja Ludvigs Gorskis un spēlēja mana 
drauga Ata Lagzdiņa tēvs Kārlis. Man tolaik 
varēja būt pieci, seši gadi, 
kad kādā mēģinājumā 
Gorskis iedeva man 
korneti, lai es tajā iepūšu. 
Visiem par lielu izbrīnu, 
es nevis iepūtu, bet 
nospēlēju „Dievs 
mīlestība”, un man to 
korneti uzdāvināja. 
Mūzikas skolā sāku iet no 
sešu gadu vecuma, tomēr 
mācījos vijoli, nevis 
pūšamos instrumentus.

Turpināju nākt uz baznīcu 
jau patstāvīgi, ne vairs vecvecāku vai vecāku vests. 
Kā saka – taciņa bija iemīta un kur tad citur ies? 
Pusaudža un jaunieša gados tā bija vieta, kur būt 
kopā ar saviem vienaudžiem. Muzicēšana un 
mūzikas instrumenti mani vilka kā magnēts, 
tāpēc es izmantoju izdevību iekļūt savas, 

2.vidusskolas ballēs, bet nevis lai dejotu ar 
meitenēm, bet, lai nokļūtu pēc iespējas tuvāk 
skatuvei, kur varēju vērot mūziķus. Atceros, 
skolotājas neizpratnes pilno jautājumu – Māri, 
kāpēc Tu neej dejot?

Tajā laikā draudzē darbojās jauniešu 
instrumentālais ansamblis, kurā spēlēja Edgars 

Šķerbergs, Andris Svoks, mans brālis Viesturs 
un es. Vēlāk sastāvs mainījās - pievienojās 
Viesturs Šķuburs, Dāvids Lagzdiņš, Viljams 
Šulcs. Bijušajā Komjaunatnes ielā (tagad 
Pasta iela) bija mūzikas instrumentu veikals, 
kurā bija bungas par 800 rubļiem un es tik 
ļoti vēlējos, lai tās tiktu mūsu ansamblim. 
Bungas ansamblis dabūja, bet ne no veikala, 
bet gan no Mateja draudzes – atceros, tās bija 
koši oranžā krāsā. Muzicēšana draudzes 
jauniešu instrumentālajā ansamblī mani ļoti 
aizrāva. Te man jāpiemin kāds interesants 
gadījums. Skolas laikā nodarbojos ar 
akadēmisko airēšanu un ziemas brīvlaikā bija 
jādodas uz sporta nometni Viļņā. Protams, 
tajā laikā Ziemassvētkus oficiāli nesvinēja, 
bet man tie bija ļoti nozīmīgi ne tikai tāpēc, 
ka vēlējos tos piedzīvot, bet arī tāpēc, ka man 

kopā ar jauniešu ansambli bija jāspēlē 
Ziemassvētku dievkalpojumā. Bija skaidrs, ka šī 
iemesla dēļ mani no nometnes uz mājām 
nepalaidīs, tāpēc nācās kaut ko izdomāt, lai es 
tomēr tiktu prom. Ap Ziemassvētku laiku 

nometnes vadība 
saņēma telegrammu 
no Latvijas ar šādu 
tekstu: „Mārim 
Gerhardam 
steidzami jādodas 
mājās! Māsa Ilze”. 
Un tā es 
Ziemassvētkos biju 
kopā ar savu ģimeni 
un draudzi.

Tolaik, mēs, jauniešu 
grupiņa – vecākie 

jaunieši Helēna Melluma, Māra un 
Modra Oberstes, Alita Parašinska, Dzidra Gintere 
un vēl citi, kā arī mēs, jaunākie – Viesturs, Atis, 
es, regulāri apciemojām draudzes vecos un slimos 
cilvēkus, kuri nespēja atnākt uz baznīcu. Mēs 
viņiem pastāstījām, kas notiek baznīcā, dziedājām 
dziesmas, lasījām Bībeli, kopā lūdzām. Mums pat 
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70-to gadu jaunietis Māris Gerhards 
Edgara d. 

Draudzes bērni un jaunieši 70-tajos gados



Kā es satiku Visaugstāko

Jaunībā, studiju gados mani meklējumi „Ir jābūt 
vēl kam” turpinājās, apzināti vai neapzināti. Reiz 
kāda meitene, slaida tumšmate no toreizējās 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas sieviešu 
kora altiem, neoficiālā sarunā pauda savas 
zināšanas par Jelgavas baznīcām. Starp visām 
citām, vairāk vai mazāk greznām un 
tradicionālām, esot viena tāda neparastāka, ar 
mūsdienīgu interjeru, ar jauniem cilvēkiem, kuri 
spēlē modernu mūziku ar ģitārām, sintezatoru un 
bungām! Mani tas ieinteresēja, es šo ziņu „liku 
aiz auss”.

Tomēr uzreiz drosmīgi nemetos ekspedīcijā uz 
mazāk pazīstamo toreizējās Andreja Upīša ielas 
tālo galu! Tomēr – Visuaugstais Dievs, mūsu 
Debesu Tēvs, kurš pazīst cilvēku sirdis, redzēja arī 
manējo, ar visām tās ilgām, nedrošību un 
meklējumiem. Ticu, ka darbojās arī manas 
mammas lūgšanas par visām trim meitām... 

Tolaik studenti, kuri dzīvoja tālāk par 100 km no 
Jelgavas, drīkstēja lielajos PSRS valsts svētkos 
nepalikt Jelgavā un neiet svētku gājienā, bet 
braukt uz mājām pie vecākiem. Tā arī es reiz 
laimīgi biju iekāpusi un atradusi brīvu vietiņu 
nakts vilcienā Rīga-Liepāja, vai arī otrādi – 
Liepāja-Rīga. It kā nejauši sagadījos kopā vienā 
kupejā ar jauniešu bariņu, kuri jau no paša 
sākuma man šķita tādi neparasti un interesanti. 
Viņi bija savstarpēji sirsnīgi, čalojoši un draudzīgi. 
Pieklājīgi arī – atvainojās man par drūzmu un 
troksni, ko sacēluši! Daudz vēlāk sapratu, ka viņi 
bija ceļā uz (vai arī no) kristīgo jauniešu 
salidojumu, kas tolaik bija populāri un tika rīkoti 
kādā no lielajām baptistu baznīcām tieši „garo” 
valsts svētku laikā. Bet viena no agrāk 
nedzirdētajām, manai ausij neparastajām 
dziesmām, ko viņi ģitāras pavadījumā dziedāja, 
ieskanējās manā sirdī dziļi jo dziļi.

Daudzi atstāj Jēzu, ne no vietas es,
Daudzi atstāj Jēzu, ne no vietas es,

bija līdzi magnetofons ar dievkalpojuma 
ierakstiem. Tas sagādāja īpašu prieku vecajiem 
ļaudīm, jo ļāva izjust dievkalpojuma klātbūtni. 
Dažkārt devāmies kājām, dažkārt ar 
velosipēdiem, pa ceļam apstājoties, lai 
nopeldētos, un jutāmies kā pārgājienā. Daži 
apciemojamie dzīvoja tālu no pilsētas centra, bet 
mēs šos apciemojumus neuztvērām kā smagu 
pienākuma nastu. Šie apmeklējumi mums, 
jauniešiem, bija ļoti svētīgi, jo satuvināja ne 
tikai savā starpā, bet arī ar draudzes vecāko 
paaudzi. Mēs ļoti izjutām draudzes un mācītāja 
atbalstu. 

Mani tuvākie draugi bija Atis Lagzdiņš un 
puisis vārdā Andris no Bauskas. Bieži 
viesojāmies Ata mājās, kur viņa vecāki mūs 
vienmēr mīļi uzņēma. Mums patika pavadīt 
laiku kopā ar Ata tēvu Kārli, kurš aizrāvās ar 
fotografēšanu un tehniskām lietām. Varu teikt, 
ka viņš mani ievadīja tehnikas gultnē. Viņam 
piemita brīnišķīga humora izjūta un prasme 
komunicēt ar jauniešiem. Mēs skatījāmies 
fotogrāfijas, runājāmies, baudījām Ata mammas 
sarūpētos cienastus. Atceros, kā reiz Kārlis 
steidzās uz mūzikas veikalu, lai „noķertu” 
slavenās džeza karalienes Ellas Ficdžeraldas 

plati, kurā bija kāda populāra kristiešu dziesma. 
Kārlim laimējās plati nopirkt, bet, lai ievietotu 
kabatā, nācās to salocīt. Kad mājās tā tika no 
kabatas izvilkta, locījuma vietā atstātā rieva 
neļāva to atskaņot. Daudziem mājās nebija 
televizora, bet Lagzdiņiem bija tolaik reti 
sastopamais kinoprojektors, uz kura skatījāmies 
multfilmas. Kas to var saskaitīt, cik reizes 
noskatījāmies multfilmu par zaķīti un vilku 
„Pagaidi tikai!”

 Ar mums kopā bija arī Zinta Ozoliņa un 
mācītāja Artūra Šķubura dēli Ēriks un Viesturs, 
arī Ata vecākā māsa Tabita. Kad biju vēl 
pusaudzis, atmiņā palikusi studente Guna (tagad 
Svoka), kura kā svaiga vēsma ienāca mūsu 
draudzē. Baptisti tolaik bija diezgan noslēgta 
sabiedrība un katrs ienācējs draudzē no 
„pasaules” īpaši piesaistīja uzmanību.

Draudzes jaunieši vienmēr turējās kopā, viņus 
atbalstīja toreizējais mācītājs Hugo Mednis, 
vēlāk Artūrs Šķuburs, 1981.gadā mani kristīja 
mācītājs Artūrs Šķuburs, kurš vienmēr bija par 
un ar jauniešiem – aizlika labu vārdu, iesaistīja 
un atbalstīja dažādās aktivitātēs un kalpošanās.

Māris Gerhards Edgara d.
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It kā koks, stādīts upes malā,
Ne no vietas es!
Sātans rūc kā lauva, ne no vietas es...! 

Tāda spītība, par ko pauda dziesmas vārdi, man 
patika! Bez tam – Jēzus. Šis noslēpumainais un 
ļoti intriģējošais cilvēks! Kas viņš tāds? Jautājums 
meklēja atbildi.

Pēc kāda laika sajutu tādu kā sirds nemieru, 
netīrību. Instinktīvi meklēju skaidrību. Jā, Dieva 
virzienā! Aizgāju uz bezgala skaistu, dižu egļu 
mežu kaut kur starp Kārļiem un Līviem, nometos 
uz ceļiem biezajās, mīkstajās sūnās un mēģināju 
Visaugstākajam izteikt savu sirds apmulsumu un 
vainu. Kādā svētdienā aizbraucu uz Cēsīm, iegāju 
lielajā, vēsturiskajā luterāņu baznīcā. 
Dievkalpojums gan notika mazajā zālītē un bija, 
kā man šķita, tik auksts un bezpersonisks, ka uz 
maniem jautājumiem atbildes nesaņēmu. 

Biju atbraukusi no Studentu celtnieku vienības 
Ungārijā. Tur uzplauka kvēla draudzība un 
mīlestība ar melnmatainu ungāru puisi Gaboru. 
Bet... tai nebija lemts turpināties, jo mūs šķīra 
lielās PSRS robeža un „dzelzs priekškars”. Cerēju 
to pārraut, lūdzot Dievu. Tas bija vēls rudens 
vakars manās dzimtajās mājās Rucavas ciema 
„Kalniešos”. Nemiers mani izvilināja laukā. Gāju, 
kur acis rāda. Krēsloja, vējš debesīs dzenāja 
pelēku, draudīgu mākoņu lēšķes. Atjēdzos 
Leišmales Zaunica kapsētā, nometusies ceļos 
zvanu torņa priekšā. Teicu Dievam karstu, 
juceklīgu lūgšanu par iespēju satikties ar mīļoto... 
Bet, kā gluži nesen trešdienas dievkalpojuma 
uzrunā par lūgšanu no Mateja 6:5-8 teica Ainārs 
Šķerbergs, Dievs uz mūsu lūgšanām atbild vismaz 
trejādi: „Nē”, „Vēl nē”, un „Man padomā kas 
labāks”! Izskatās, ka toreiz būs bijis trešais 
variants! 

Studiju procesam vajadzēja fotografēt un attīstīt 
bildes. Kopā ar mani toreiz šajā nodarbē bija vēl 
divas meitenes: mana mīļā draudzene Vālīte un 
viņas skolas biedrene no Pļaviņu vidusskolas. Šī 
meitene sāka stāstīt, ka viņai jāiet ateisma mācību 
ieskaites sakarā uz baptistu baznīcu, bet bail 
vienai iet. Varbūt mēs abas varētu iet līdz? 
Sarunāts! 

Un tā es krēslojošā 1976.gada marta pavakarē 
kopā ar divām meitenēm no Pļaviņām, pukstošu 
sirdi, pirmoreiz pārkāpu Jelgavas baptistu 
baznīcas slieksni. Trešdienas vakara 
dievkalpojums tolaik bija ļoti labi apmeklēts. Man 

uzreiz iepatikās mācītāja sirsnīgā, dedzīgā uzruna. 
Ar pārliecību! Vēroju arī jauniešus, kuri 
muzicēja. Kaut kas gaišs viņos bija, ko es uzreiz 
pat nespēju noformulēt. 

Pienāca nākamā trešdiena. Mana jaunā paziņa, 
acīmredzot, savākusi vajadzīgo materiālu, rakstīja 
savu ieskaites darbu. Bet mani kāds spēcīgs 
magnēts atkal vilka aiziet uz savu jaunatklāto 
baznīcu. Mācītājs pēc sapulces apsveicinājās ar 
atnākušajiem. Arī mani viņš pieklājīgi sveicināja. 
Atmiņā palicis Artūra Šķubura ciešais 
rokasspiediens, atklātais skatiens, smaids un 
„Prieks jūs redzēt!” Kādā trešajā trešdienā pēc 
kārtas, neklausoties draudzenes brīdinājumos, ka 
„Tev taču augstskola jābeidz”, atkal biju klāt. 
Sadūšojos aprunāties tuvāk ar jauniešiem. Lūdzu, 
lai viņi vēl padzied. To viņi labprāt arī darīja, 
sastājušies ap veco, melno flīģeli. Viena no 
meitenēm, Mārīte Oberste, iedeva man līdz savu 
Bībeli, līdz nākošai reizei, kad atnākšu. Atceros 
klusu brīdi, kad es, atlaidusies savā kopmītnes 
dzelzs gultiņā, uz labu laimi vēru vaļā noslēpumu 
pilno Grāmatu. Pirmā trāpījās Salamana  Augstā 
dziesma! Hm, bija tik interesanti!

Pavasaris tuvojās ašiem soļiem, bija jāšuj 
izlaiduma kleita, jāaizstāv diplomdarbs. Uz 
izlaidumu bija atbraukuši mani vecāki un māsīca 
no Rucavas. Svinīgais akts notika Jelgavas pils 
lielajā aulā, bet balle Jelgavas viesnīcas restorānā 
Driksas krastā. Nākošais rīts bija svētdiena. Kopā 
ar tēti un māsu devāmies uz jau zināmo baznīcu! 
Mazliet pievīlos, jo jaunieši kopā ar mācītāju 
Šķuburu bija devušies izbraukumā uz kādu citu 
draudzi. Tieši viņus gribēju savējiem parādīt kā 
uzmanības vērtus! Runāja cienījamais brālis 
Siliņš, baznīca bija ļaužu pilna. 

Un tad sākās mana patstāvīgā darba dzīve! Pirmā 
darba vieta bija mazliet neierasta Agronomijas 
fakultātes beidzējam: J.Raiņa Literatūras un 
mākslas vēstures muzejs. Biju muzeja daudzo 
filiāļu, latviešu ievērojamu mūziķu, mākslinieku, 
rakstnieku, režisoru māju/muzeju apstādījumu 
„agronoms-inženieris”! Ar dzīvesvietu Tērvetē, 
Annas Brigaderes „Sprīdīšu” dārzniekmājā. 
Saikne ar baznīcu varēja izirt, tā īsti nemaz 
nesākusies. Jauni pienākumi, jauni iespaidi, 
darba biedri, pārbraucieni, komandējumi vai pa 
visu Latviju... 

Jā, tomēr tieši kārtējais pārbrauciens izrādījās tas 
izšķirošais pavediens, kas visu skaisti savienoja un 
atrisināja! Biju nolēmusi atkal apciemot savus 
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vecākus Rucavā. Tam nolūkam bija jānokļūst 
vispirms Liepājā. Kā citādi, ja ne ar ierasto nakts 
vilcienu Rīga-Liepāja! Bet pēdējais autobuss no 
Tērvetes uz Dobeli gāja pagalam agri, līdz 
pusnaktij jāgaida savas 4-5 stundas. Atcerējos, ka 
Zinta Ozoliņa, viena no aktīvākajiem un 
sirsnīgākajiem Jelgavas baptistu draudzes 
jauniešiem, bija stāstījusi, kur Dobelē viņa dzīvo 
un ka pie viņas droši var ieiet gaidīt vilcienu. 
Ozoliņu ģimene 
mani savā 
Brīvības ielas 
47 mājā uzņēma 
ļoti sirsnīgi un 
viesmīlīgi. 
Brālis Mārtiņš 
pavadīja uz 
nakts vilcienu, 
daudz ko 
stāstīja. Runāja 
par tādu lielu 
prieku, ko dāvā 
Dievs...! Es 
ieklausījos! Un, 
kas pats interesantākais: viņš uzaicināja mani, 
neaicinātu, uz Tabitas Kalnas un Arņa Šķerberga 
kāzām! Ja nemaldos, tās notika 1976.gada 31.jūlijā. 
Cītīgi posāmies un kopā ar Ozoliņu ģimeni no 
Dobeles ieradāmies uz Tabitas un Arņa laulību 
ceremoniju Jāņa baznīcā. Svinīgais mielasts 
tovakar, kā to bieži praktizēja, notika mūsu 
baznīcā, lielajā zālē. Lieki teikt, ka tie bija patiesi 
svētki. To labestību, patiesumu, gaišumu, ko biju 
pamanījusi kristīgajos ļaudīs, šajā kāzu mielasta 
laikā, uzrunās, sveicienos, mīļajos svētību 
vēlējumos, jaunā pāra piemīlībā saklausīju un 
ieraudzīju vēl koncentrētākā veidā. To īso nakti 
pārlaidu pie Zintas Ozoliņas Viskaļu ielā, kur 
viņa tolaik īrēja istabiņu  pie māsas Viļumsones. 
Kā vēlāk izrādīsies, mana nākamā vīra Andra tēta 
Fricīša Svoka māsīcas. Bet tonakt nekā par to 
nezināju. Manas domas bija pārņēmis 
majestātiskais Jēzus vārds. Pārliecība un atziņa, 
ka Viņam ir taisnība, bija izaugusi spēcīga un 
nesatricināma. Nakts pagāja bez miega. Uz rīta 
pusi biju pieņēmusi lēmumu: Jēzum ir patiesība. 
Viņš pats ir patiesība. Es gribu turpmāk dzīvot, 
iet ar Viņu. Ja rīt baznīcā mācītājs teiks 
aicinājumu iziet priekšā, tā apliecinot vēlmi 
pieņemt Jēzu par savu Glābēju, es iešu! Tā arī 
notika. Nebija ieplānots evanģelizācijas 
dievkalpojums, bet mācītājs tiešām aicināja! 
Atceros, sēdēju blakus Melānijai Mellumai vienā 

no pēdējiem soliem, pēc izskanējušā aicinājuma 
čukstēju viņai ausī: „Es iešu. Kas man jādara?” 
Melānija tāpat klusu atbildēja: „Ej droši priekšā 
un nometies ceļos!” Tā arī darīju. Mācītājs par 
mani aizlūdza. Pēc tam atnāca tolaik ļoti jauniņā 
Lailita Lukstiņa ar iespaidīgi garo matu pīni un 
teica: „Es arī gribu sekot Jēzum!” Un pēc tam 
kopā ar jauniešiem vēl lūdzām. Viljams Šulcs 
man tieši pajautāja: „Vai tu tici, ka Jēzus tev ir 

piedevis?” Apstiprināju. Tad 
sākās pateicība, prieks, 
apsveikumi. Mana atgriešanās, 
jaunpiedzimšana. 
Nepārprotami notikumu 
virknē, kas mani noveda pie šī 
izšķirīgā lēmuma, jūtams 
Dieva Gara aicinošais spēks. 
Uzrunāja Dieva Vārds un tā 
skaidrojums, vienkāršs, 
sirsnīgs un spēcīgs. Bet ne 
mazāk nozīmīgs faktors bija 
cilvēki, patiesa, neviltota 

sirsnība, viesmīlība, draudzība, 
atbalsts dažādās praktiskās 

vajadzībās, kaut vai vienkārši, dodot naktsmājas, 
izguldinot, pabarojot, aprunājoties. Cik reižu, pat 
nakts vidū piezvanot pie durvīm, man laipni 
atvēruši, dalot savu rocību un sirdi, Rita un 
Kārlis Lagzdiņi ar vectētiņu un visiem trim 
bērniem – Santiņu, Ati un Tabitu! Tāpat arī 
Tabita un Edgars Šķerbergi, kuri tolaik dzīvoja 
draudzes mājas 2.stāvā, Ruta un Mārtiņš Ozoliņi, 
Lilija un Zigrīds Kupči, Austra un Elmārs Sīļi, 
Matrožu pāris...

Ar jauniešiem bija patīkami un aizraujoši būt 
kopā un darīt lietas! Braucām uz Otaņķu jeb 
Mežgalciema draudzi, jau pa ceļam daudz 
dziedājām. Drīz iesaistījos arī korī. Gājām 
apciemot draudzes vecos ļaudis, palīdzot mājas 
darbos vai tāpat vien – padziedāt, parunāt, pielūgt 
Dievu, palasīt Bībeli. Atceros sirsnīgo Zintu, kura 
bija daudzu pasākumu iniciatore un dvēsele. Juris 
Šulcs ar savu galīgi nepadomisko, melno matu 
cekulu! Viņš nesen bija piedzīvojis patiesu 
atgriešanos un Kristus mīlestības spēku! Valdis 
Obersts, kluss, nopietns un jauks. Maigās, čaklās 
Helēnīte un Melānija. Viņu māsiņa Ausma jau 
toreiz izcēlās ar dziļu erudīciju un Bībeles 
zināšanām. Atceros kādu reizi pļaviņā pie meža, 
kad baudījām dabas plašumu, bet pamīšus 
rotaļām un „Pēdējais pāris ārā!” bija arī Ausmas 
izdomātā Bībeles viktorīna. Interesanti sarunu 
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biedri vienmēr bija Žeņa un Nadja Šeršņovi. Ar 
lielisku izdomu, stila un gaumes izjūtu atmiņā 
palikusi Tabita Lagzdiņa. Bieži ciemojāmies Rīgas 
ielā Geronu mājās, pie strādīgajiem, 
enerģiskajiem Bruno un Tamāras un abām viņu 
meitām – Lilijas un Elvīras. Elvīrai bija tik skaļi 
un gaiši smiekli! Ciemošanās parasti izvērtās par 
dziesmu un liecību vakariem! Reiz apciemojām 
Liliju slimnīcā, iekšā gan mūs, veselu baru, 
nelaida, sarunājāmies pa logiem. Arī Gerhardu 
mājās pie Viestura, Ilzes un Guntara esam kopā 
svinējuši, muzicējuši, lūguši. Atmiņā palikušas 
daudzās vijoles, ko tur ieraudzīju. Vēl jauniešu 
rindās toreiz bija Loids un Loja, Dzidra, Aldona, 
Rutiņa Štelmahere. Padomju armijas rindās uz 2 
gadiem bija iesaukts Andris Svoks. Pirms tam 
viņš kopā ar puišiem jauniešu ansamblī spēlēja 
elektroģitāru, bandžo un reizēm arī pūta lielo 
tauri! Neatceros, ka jauniešiem būtu oficiāls 
vadītājs. Bet darbs noritēja aktīvi un rosīgi, cik nu 
ļāva toreizējās valdošās iekārtas uzliktie rāmji. Bet 
bieži gadījās arī izlauzties no rāmjiem, jo Kristus 
mīlestība uz to aicināja. Tā kopā ar Juri, Zintu, 
Tabitu Lagzdiņu, Viljamu Šulcu, Jāni Rožkalnu, 
māsām Cirvilēm saorganizējāmies un devāmies ar 
Kristus vēsti uz dažādām vietām Rīgā, tās pievārtē 
un uz attālākām vietām Latvijā. Esam vilcienā 
ģitāras pavadījumā dziedājuši vienkāršās, tik 
uzrunājošās dziesmas par Jēzu, ciemojušies 
Ziemassvētku priekšvakarā Lazdonas luterāņu 
baznīcā, Viesītē, pie Madonas čigāniem, pie mūka 
Ērika. Ar dziesmām, mūziku, vienkāršo, skaidro, 
drosmīgo liecību par Kristu. Neaizmirstams bija 
viens īpašs mirklis Rīgā, Stacijas laukumā, kad 
pirms kāda tālāka ceļa visi sastājāmies ciešā aplī 
un pielūdzām Dievu. Viņa svētības un 
pasargāšana bija ļoti vajadzīgas! Apkārt bija 
nedraudzīga, nesaprotoša pasaule ar modrām 
acīm. Bet pārliecība, ka stāvam un runājam 
Patiesības vārdā, deva drosmi un spēku. Tiesa, 
Jelgavā gadījās nokavēt kādu pašu draudzes kora 
vai jauniešu ansambļa mēģinājumu, par ko 
diriģents un vadītājs  Edgars nerādīja pārāk 
draudzīgu vaigu! Bet tas tā, profilaksei, uz īsu 
brītiņu.

Un vēl, un vēl daudz piedzīvojumu zibšņu no 
tālajiem septiņdesmitajiem. Dieva spēks, kas 
vienkārši un pamatīgi darbojās cilvēkos. Paldies, 
mīļie! Atmiņas par jums silda sirdi vēl šodien. 
Daudzus varu satikt vēl tagad ikdienas darbos un 
kalpošanā, daudzus vairs nē.

Par jums domājot, prātā nāk tolaik bieži dziedātas 
dziesmas „Satikšanās debesīs” vārdi, un sirdī 
ieskanas priecīgā melodija:

Drīzi, drīzi satiksimies tur augšā, debesīs,
Brīnišķa tā diena būs,
Manas acis tad tevi tur atkal ieraudzīs,
Un par prieku bēdas kļūs,
Brīnumdziesmas atskanēs, visi svētie gavilēs,
Vairs neviena puķe nevītīs.
Ak Dieva Dēls, tik dārgs un mīļš un cēls –
Satikšanās debesīs!

Paldies mūsu šodienas jauniešiem, kuri abas 
manas mīļās jaunības laika dziesmas nesen skaisti 
izdziedāja! Tās ir dziesmas, kuras būtu prieks 
atsvaidzināt atmiņā un kopīgi nodziedāt atkal un 
atkal! Lai visai jūsu dzīvei un kalpošanai piemīt 
tīrā, dzidrā skaņa – no debesīm, no Kristus! 

Vēl daži iespaidi par septiņdesmito gadu baptistu 
jauniešiem. Kādus tos toreiz ieraudzīju es, 
studente, cilvēks no malas, „no pasaules”. Jā, viņi 
bija laimīgi, starojoši, par spīti apspiestības 
laikiem. Piemēram, toreiz grūti, pat neiespējami, 
būtu apvienot studijas augstskolā ar atklātu 
darbošanos draudzē. Būt par izglītotu speciālistu, 
ārstu, skolotāju, agronomu, vadītāju vai 
organizatoru – tur kristieši netika pielaisti. 
Sistēma par to parūpējās. Tā nu viņiem atlika 
vienkāršie darbiņi – strādnieks rūpnīcā, sanitārs, 
sētnieks, laukstrādnieks un tamlīdzīgi. Bet mani 
tikko iepazītie, jaunie cilvēki nekurnot bija 
izdarījuši izvēli par labu pieticīgākas karjeras 
izredzēm, bet – kopā ar Kristu. Viņiem pietika 
drosmes to atklāti apliecināt dažādos veidos. 
Paldies, mīļie septiņdesmito gadu JBD jaunieši! 
Dievs jūs lieliski lietoja kā uzticamus 
līdzstrādniekus.

Viņi bija arī vienoti – savstarpēji un ar citu 
draudžu un paaudžu kristiešiem. Tas netraucēja 
joprojām būt jauniem, jautriem, draiskiem 
nebēdņiem. Starp visu citu cildināmo es viņos 
ieraudzīju arī patiesu vienkāršību, sirds 
inteliģenci, nesavtību, pat pazemību. Kad reiz 
atklāti izteicu kādiem savu prieku par viņu 
jaukajām īpašībām, saņēmu spēju, neuzbāzīgu, bet 
godīgu atbildi: „Tie jau neesam mēs paši, bet 
Kristus mūsos. Tu arī to vari dabūt, ja gribi!” 

Es gribēju! Un sākās jauns stāsts.

Guna Svoka, JBD locekle kopš 1976.gada
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Mans laiks ar jauniešiem

Jelgavas draudzi par savu saucu kopš bērnības. 
Deviņu gadu vecumā mani kristīja mācītājs 
Pēteris Eisāns. Tas var šķist ļoti agri, bet Dievs to 
izdarīja laikā, kad biju pusaudze – es neiesaistījos 
sliktās nodarbēs kā daži mani vienaudži, jo 
apzinājos, ka esmu kristīta, manī bija atbildības 
sajūta.

Jauniešu vakarus es sāku apmeklēt, kad man bija 
13 gadu, tajā laikā tos vadīja Roberts un Pārsla 
Ringi. Atceros savas izjūtas, ka esmu sīkā, jo visi 
par mani bija 
vecāki, kādi pat 
piecus un vairāk 
gadus. Tamdēļ ne 
visās jauniešu 
aktivitātēs 
piedalījos. Kad 
Ringu ģimene 
pārcēlās uz ASV, 
jauniešu vadību 
uzņēmās Kristīne 
Lukstiņa. Toreiz 
rakstīju Pārslai 
ziņu, ka esmu 
sākusi apmeklēt jauniešus regulāri un man ļoti 
patīk. 

Toreiz jauniešu tikšanās notika gan ceturtdienu 
vakaros, gan svētdienās pēc dievkalpojuma. 
Jaunieši daudz laika pavadīja kopā, ne tikai esot 
draudzē, bet arī ārpus draudzes, bija liela 
vienotība. Kristīne vadīja ne tikai jauniešu 
vakarus, bet arī strādāja organizācijā Buckner, caur 
kuru uz Latvijas bērnu namiem brauca misionāru 
grupas no Amerikas. Lai amerikāņi spētu 
sazināties ar bērniem, bija nepieciešami tulki. 
2007.gada vasarā Kristīne arī man piedāvāja 
iespēju tulkot. Tā kā tas bija kaut kas jauns un 
nebijis, ar lielāko prieku piekritu. Tā aizsākās 
mana kalpošana bērnu namos, kuru vadīju kopā 
ar Elīnu Bumbieri no Ozolnieku baptistu 
draudzes piecus gadus. Pašlaik vairs neesmu šajā 
kalpošanā, bet tā viennozīmīgi deva ļoti daudz 
manai ticības izaugsmei un izpratnei par Dievu 
un šo pasauli. 

Kad Kristīne vairs nebija jauniešu vadītāja, stafeti 
pārņēma pašreizējais jauniešu vadītājs Ainārs 
Ginters. Tas bija ļoti interesants laiks tieši man 
kā ar saknēm esošai draudzes jaunietei, jo jauniešu 
vakaros kalpoja un piedalījās daudz cilvēku no 
citām draudzēm, taču savējie, kā man šķita, netika 
iesaistīti. Uz jauniešu vakariem gāju, bet man 
svarīgas bija tikai lūgšanu lapiņas (pēc jauniešu 
vakara izvilka lapiņu ar kāda klātesošā vārdu un 
parunājās ar to cilvēku, uzzināja lūgšanu 
vajadzības), jo zināju, ka tā man būs kā motivācija 
ik dienu Dieva lūgšanai. 

Taču viss mainās, arī 
jaunieši, kuri kalpoja 
jauniešu vakaros, aizgāja 
katrs uz savu pusi. Daudz 
kas bija jāsāk no sākuma. 
Mēs bijām maz, bet Dievs 
brīnišķīgi kārtoja un 
vadīja, ka kļuvām arvien 
vairāk. Tika izveidots 
jauniešu koris, kas tika 
aicināts kalpot gan 
draudzē, gan citās 

draudzēs un baptistu 
pasākumos. Jaunieši aktīvi piedalījās Vasaras 

Bībeles skolā un bērnu namu kalpošanā, nemaz 
nerunājot par katru jaunieti individuāli – kalpojot 
piektdienās maznodrošinātajiem, dziedot draudzes 
korī, spēlējot mūzikas instrumentus 
dievkalpojumos, vadot nodarbības svētdienas 
skolā, palīdzot talkās, draudzes pasākumos un 
stāstot par Dievu citiem cilvēkiem.

Pašlaik jaunieši ir arī mana kalpošana, 
iesaistoties jauniešu vakaru veidošanā un dažādu 
pasākumu organizēšanā. Man patīk kalpot, ļaujot 
Dievam sevi lietot. Ir brīnišķīgi redzēt un 
apzināties, ka esmu Dievam derīgs instruments. 
Tagad man ir 21 gads, es nezinu, kurp un kā 
Dievs mani vadīs tālākos gados, kādas būs manas 
kalpošanas, bet vienu es zinu droši, ka laiks, ko 
esmu pavadījusi kopā ar jauniešiem, man ir daudz 
ko mācījis, veidojis manu raksturu – mīlēt un 
pieņemt citus, un nebaidīties paļāvībā uz Dievu 
darīt to, kas citiem šķiet neiespējams.

Aija Šķerberga
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Svētdienskola
Svētdienskolas darbs draudzē dažādos 
laika posmos 

Bērnu kristīgai audzināšanai baptistu draudzēs 
vienmēr bijusi pievērsta liela uzmanība jau kopš 
draudžu dibināšanas sākuma laikiem. Organizēts 
svētdienskolu darbs Latvijā sācies ap 1873.–
1875.gadu. No tā varam secināt, ka, iespējams, arī 
Jelgavas baptistu draudzē vienmēr ir bijusi lielāka 
vai mazāka svētdienskola, kas aktivizējusies 
Latvijas pirmās brīvvalsts laikā, kā tas bijis visās 
draudzēs.

Abos pasaules kara laikos darbs ar bērniem tika 
traucēts, bet pilnīgi aizliegts pēc 2. Pasaules kara, 
kad nodibinājās ateistiskais padomju varas režīms. 
Tad svētdienskolu darbam bija jānoiet dziļā 
slepenībā un pagrīdē, un tas varēja notikt vien 
ģimenes lokā, bet draudžu telpās ļoti slepeni aiz 
slēgtām durvīm, cerībā, ka neviens par to neziņos. 
Par organizētu bērnu un jauniešu pulcēšanu un 
Bībeles mācīšanu mācītājam varēja tikt atņemta 
sludinātāja licence. To piedzīvoja arī Jelgavas 
draudzes mācītājs Haralds Kalns. 

1984.gadā draudzes padomes priekšsēdētājs Jānis 
Mellums mani aicināja uzņemties atbildību par 
svētdienskolas darbu draudzē, pārņemot to no 
Ausmas Mellumas un Ilzes Gerhardes. Darbs ar 
bērniem tolaik notika dievkalpojuma laikā 
draudzes mājā, mācītāja dzīvoklī, un oficiāli tā 
bija nodefinēta kā „bērnu pieskatīšana 
dievkalpojuma laikā pēc viņu vecāku lūguma”, ja 
nu kāds nelabvēlis to nosūdzētu varas iestādēm. 
Nodarbībās mācījāmies Bībeles stāstus, dziedājām 
dziesmas, mācījāmies dzejoļus, gatavojām svētku 
programmas, vasarā devāmies pārgājienos un 
braucām ekskursijās. Dievs darbu pasargāja un 
svētīja. Bērnu bija ap 25, tie visi bija draudzes 
locekļu bērni. Vecāki ļoti atbalstīja svētdienskolas 
darbu un svētdienskolotājus, jo vērtēja to kā lielu 
svētību. Kopā ar mani kalpoja Guna Svoka un 
Tabita H. Šķerberga, bija arī epizodiski palīgi no 
jauniešiem. 

Lielo iespēju laiks 

80–to gadu beigās, kad sabiedrībā aktīvas kļuva 
valstiskās brīvības un neatkarības idejas, arī 

garīgās atmodas vēji pēc 50 padomju varas gadiem 
bija jūtami gan sabiedrībā, gan arī draudzēs. 

Tas mudināja draudzes meklēt jaunas iespējas 
pasludināt tautai Dieva Vārdu, celt gaismā 
aizliegto, ilgus gadus slēpto Bībeli. Radās dažādas 
iespējas atbildēt uz sabiedrības jautājumiem un 
garīgajiem meklējumiem, un tās bija jāizmanto.

1988.gadā draudze par mācītāju aicināja Jāni 
Eisānu. Dievs viņa sirdī bija devis skaidru un 
drosmīgu vīziju par kristīgās izglītības programmu 
draudzē ar jauna tipa atklātu svētdienskolu – visai 
ģimenei. Kā īpašu mērķauditoriju mācītājs vēlējas 
uzrunāt pilsētas inteliģenci, kas varētu kristīgas 
idejas nest tālāk sabiedrībā.

Jauns projekts un izaicinājumi

Vispirms vajadzēja ieinteresēt, pārliecināt un 
sagatavot draudzi un apmācīt jaunus 
svētdienskolotājus. Daudzos jaunais projekts viesa 
vien šaubas, kā jau par visu jauno un 
nepieredzēto. Un tomēr, sagatavošanās darbi 
sākās. Vispirms jau dievkalpojuma laiku pārcēla 
no 11.00 uz 10.00, lai svētdienskola varētu sākties 
12.30, lai ērti būtu nākt ģimenēm ar bērniem. 
Mācītājs izteica aicinājumu visiem, kuri vēlas 
darboties nākotnē svētdienskolā, pieteikties pie 
viņa un nākt uz apmācībām, kuras viņš pats savā 
dzīvoklī vadīja. Prognozējot, ka dievnama telpā 
paliks un mācīsies pieaugušie cilvēki, gan 
vestibilā, gan virtuves palīgtelpā tika izveidotas 
pagaidu klases bērniem, jo citu piemērotu telpu 
vēl nebija. Vēlāk ar ASV dzīvojošā latviešu 
izcelsmes mācītāja Kārļa Grūbera misijas atbalstu 
tika izbūvēts dievnama piebūves otrais stāvs, kurā 
izvietojās trīs klases. Vēlāk 3 svētdienskolas klases 
bija arī Bībeles skolas ēkā.

Mācītājs pats sacerēja gan vārdus, gan mūziku 
topošās svētdienskolas himnai „Mēs gribam, lai 
katrs būtu laimīgs”. Un tad sekoja informācija 
pilsētas avīzēs un daudz personisku uzaicinājumu.

1989.gada 29.janvārī pēc dievkalpojuma pl.12.30 
dievnams pildījās ļaudīm. Virmoja satraukums, 
ziņkāre un gaidas – kas īsti te notiks? Atsaucība 
un interese par 50 gadus no tautas slēpto Bībeli 
bija negaidīti liela. Tā pārsniedza visas cerības. 
Vislielākā sākotnēji bija tieši pieaugušo klase, ap 
80 cilvēku. Ar laiku atkrita ziņkārīgie un negatīvi 
noskaņotie klausītāji, palika cilvēku kopa, kas ar 
vislielāko interesi sākotnēji vēlējās uzzināt Bībeles 
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saturu, bet pakāpeniski nonāca līdz Dieva 
meklējumiem savā dzīvē un piedzīvoja atgriešanās 
svētību. Daži vecāki sākumā atveda bērnus uz 
svētdienskolu, bet paši nemaz nenāca iekšā, bet 
vēlāk, redzot savu bērnu prieku un pozitīvās 
izmaiņas, sāka nākt kopā ar bērniem. Draudzē 
ienāca vairākas ģimenes un kļuva par aktīviem 
draudzes locekļiem un kalpotājiem, tostarp 
pedagogi, kas deva lielu pienesumu svētdienskolas 
darbā. 

Bērnu, pusaudžu un jauniešu skaits 
pakāpeniski dažu gadu laikā pieauga līdz 120 – 
150 dalībniekiem, kuri mācījās drīz vien jau 7 
vecuma grupās. Katrai vecuma grupai bija savs 
nosaukums vecuma secībā – Mazulīši (3-5 g.), 
Asniņi (6-7 g.), Cīrulīši (8-9 g.), Priecīgie vēstneši 
(10-11 g.), Gaisma pasaulei (12-13 g.), Patiesības 
meklētāji (14-15 g.), Bībeles studenti (no 16 g. un 
vairāk) un pieaugušo klase ar vidēji 50 
apmeklētājiem.

  Katrā grupā strādāja 3 svētdienskolotāji, viens 
no tiem muzikālais audzinātājs. Svētdienskola 
kļuva pilsētā pazīstama, to apmeklēja arī bērni no 
citām baznīcām, jo nodarbībās Bībeles mācība 
tika pasniegta, neuzsverot konfesiju atšķirības, bet 
visiem vienojošo – Jēzus Kristus mācību. To 
cilvēki ātri uztvēra, pamanīja un uzticēja savus 
bērnus baptistu draudzes svētdienskolai, kaut arī 
sākotnēji bija piesardzīgi. Otrs faktors, kas 
sekmēja strauju svētdienskolas pieaugumu bija 
tas, ka vecāki varēja nākt līdzi bērniem, redzēt un 
vērot, kas notiek, paši piedalīties, zuda aizdomas 
par baptistu draudzes vidi un ticība nereti 
sabiedrībā izplatītiem maldinošiem stereotipiem. 
Cilvēki novērtēja viņiem parādīto interesi un to, 
ka tika uzklausīti arī viņu viedokļi. Šis laiks bija 
kā garīga augstskola vispirms jau mums –
skolotājiem, ko varējām nodot tālāk bērniem un 
vecākiem.

Ļoti mērķtiecīgs un pareizs izrādījās lēmums 
veidot svētdienskolu kā atsevišķu bloku nesaistītu 
ar dievkalpojumu, jo vārds „svētdienskola” radīja 
interesi, un vārds „skola” – kaut kādā mērā viesa 
sākotnēju uzticību cilvēkos, kas ceļu uz 
dievnamiem nezināja. 

Ik svētdienu 

Svētdienskolas formāts svētdienās bija sekojošs – 
kopīgs sākums visiem bērniem un vecākiem 

Draudzes svētdienskola 1994.gadā

Svētdienskolotāji 2001.gadā

Bērnu dievkalpojums 1999.gadā

Bībeles skolas atklāšanas dienā 1993.gadā
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dievkalpojuma telpā ar kopdziesmu, lūgšanu un 
informāciju. Tad dalīšanās pa grupām un 
nobeigumā atkal kopīgs noslēgums. Skolas 
vecuma bērnu skaits grupās bija ļoti liels, pat līdz 
30. Kalpošana svētdienskolā no skolotājiem 
prasīja 100% atdevi visās jomās, tā reizē bija kā 
svētki un arī garīgs cīņas lauks.

Pieaugušo klase mācījās dievnama telpā, 
svētdienskola ilga vienu stundu. Starp 
dievkalpojumu un svētdienskolu notika bērnu 
ēdināšana ar tēju un maizītēm, ko visās baptistu 
svētdienskolās Latvijā daudzu gadu garumā 
sponsorēja Kārļa Grūbera misija (ASV). 
Svētdienskola pēc brīvākas programmas notika arī 
vasaras mēnešos, jo bērni nāca un gribēja 
nodarboties.

Svētdienskolā gatavojām plašas Ziemassvētku, 
Lieldienu, Ģimenes dienas u.c. svētku 
programmas, arī bērnu dievkalpojumus. Šajos 
skaistajos un iedvesmojošajos pasākumos 
svētdienskolotāji lika lietā visus savus Dieva dotos 
talantus un radošo izdomu. Klausītājus priecēja 
bērnu koris, atsevišķo grupiņu priekšnesumi, 
uzvedumi, drāmas un pat lelles no Amerikas. 
Dievs lietoja skolotājus un draudzes locekļus kā 
instrumentus, lai Dieva glābjošo vēsti Jelgavā 
saņemtu daudzi bērni un viņu ģimenes. 

1990.gadā Jelgavas draudzes svētdienskolotāji, 
mācītāja Jāņa Eisāna rosināti, uzsāka darbu arī 
pie kristīga žurnāla bērniem un ģimenei Gaismiņa 
veidošanas, kas vēlāk pārtapa par Latvijas 
Baptistu draudžu savienības (LBDS) 
Svētdienskolu apvienības (SA) izdevumu un bija 
populārs arī citu konfesiju vidū un ģimenēs. 
Žurnāla redaktore 10 gadus bija svētdienskolotāja, 
Jelgavas draudzes locekle Tabita Runce.

Katru vasaru 10 gadu laikā Jāņos bērni un 
pieaugušie pavadīja 3 brīnišķīgas dienas 
svētdienskolas organizētajā nometnē Pūtelī, 
Zaļeniekos. Nometne skaistās vietas un 
interesantā satura dēļ ieguva nosaukumu 
„Brīnišķīgais Pūtelis”. Vēlāk nometnes notika 
Ozolnieku vidusskolā un Ziedkalnē.

Ar draugiem no ASV Leikvjū baptistu draudzes 
Auburnā 1997.gadā pirmo reizi mācījāmies 
organizēt Vasaras Bībeles skolu (VBS), ko kā lielu 
svētību pilsētas bērniem draudze organizē 

joprojām. Daudzus gadus VBS veidošanā palīdzēja 
Hjūstonas baptistu draudze.

Kā jau visa draudze, arī svētdienskola saņēmusi 
atbalstu no Farštas draudzes Zviedrijā un 
Harogeitas draudzes Anglijā.

Ar Evaņģēliju bērniem ārpus baznīcas

Vienlaicīgi ar darbu plašajā svētdienskolā 
draudzē, J.Eisāns mudināja iet uz skolām un lūgt 
direktoriem un vadītājiem atļaut mums veidot 
Bībeles pulciņus. Tas nebūt nebija viegli, bet 
darījām, ko varējām. Vairumā gadījumu skolu 
vadītāji bija atsaucīgi, dažviet sarunas bija 
jāturpina neatlaidīgāk. Bija vietas, kur saņēmām 
noraidījumu. Tā bija atkal jauna pieredze, kā 
rezultātā regulārs Evaņģelizācijas darbs kopš 
1992.gada pakāpeniski tika uzsākts Jelgavas 1. un 
2.ģimnāzijā, sākumskolā, 2. un 8.bērnudārzā, 
Kalnciema, Ozolnieku, Elejas, Staļģenes un 
Dobeles vidusskolās, Zaļenieku un Apguldes 
tehnikumos. Pieaugušo izglītības centros Staļģenē 
un Lielvircavā, kā arī Zaļenieku luterāņu baznīcā 
un Ziedkalnē. Darbs Dobeles pilsētā deva 
rezultātu, un 1994.gadā tika atjaunota padomju 
laikā likvidētā draudze un vēlāk uzsākts 
svētdienskolas darbs. Katra minētā vieta prasīja 
un mācīja mums specifisku darba pieeju un 
metodes, bet vienāda visur bija vajadzība pēc 
Bībeles mācības un tās pielietojuma ikdienas 
dzīvē. Minētajās vietās ilgāku vai īsāku laiku 
kalpoja vairāki draudzes svētdienskolotāji. Ausma 
Melluma kalpoja Lielvircavā, Staļģenē, 
Kalnciemā un Elejā kā pilna laika evaņģēliste. 
Šajā evaņģelizācijas darbā caur svētdienskolu 
iesaistījās visa Jelgavas baptistu draudze – 
skolotāji, mūziķi, jaunieši, māsas, saimnieciskie 
darbinieki, diakoni. Tas bija apbrīnojami, kā 
Jānis Eisāns prata pārliecināt, aizraut ar savu 
ideju un ievirzīt cilvēkus katra talantam atbilstošā 
darbā. Ikviens varēja pielikt savu roku Dieva 
Valstības darbā, un tas deva prieku un 
gandarījumu.

Jelgavas baptistu draudzes līdzšinējā vēsturē nav 
fiksētu liecību, ka draudze būtu varējusi tik plašā 
rādiusā ap sevi nest Evaņģēlija vēsti, kā tas bija 
laika posmā no 1990.–2000.gadam, ko patiešām 
varam dēvēt par Lielo iespēju laiku, kad izjutām, ko 
nozīmē būt evaņģēlistam un misionāram savā 
zemē. 
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Šajā laika posmā draudzes svētdienskolā un 
svētdienskolas filiālēs ārpus draudzes kalpojuši: 
mācītāji Jānis Eisāns, Modris Mūrnieks, Pēteris 
Eisāns, mūziķi Edgars Šķerbergs, Māris Treijs, 
Zigrīda Šillere, Sanita Mūrniece, Edīte Šeldere, 
kapelāni Raimonds Locs un Viesturs Gerhards, 
svētdienskolotāji Ausma Melluma, Ilze Gerharde, 
Guna Svoka, Inese Drēska, Tabita H. Šķerberga, 
Marita Caune, Inga Grīnfelde, Inga Bajāre, 
Gunta Paslauska, Indra Pauniņa, Verners 
Šķerbergs, Baiba Gerharde, Videga Pauniņa, 
Tatjana Iljina, Aija Brūvele, Elza Roze, Ruta 
Majevska, Agrita Loca, Tabita Runce, Rūta 
Eisāne, Biruta Vaitovska, Līksma Puķina, Andris 
Drēska, Anita Kazāka, Skaidrīte Treija, Brigita 
Bokiša, Lāsma Lukstiņa, Kristīne Kapuste, Ieva 
Galviņa, Leonīds Barsuks, Mārīte Oberste, Indra 
Bušmeistere, Mārtiņš Bušmeistars, Gaļina 
Mušinska, Liene Svoka, Dace Galilējeva, Sandra 
Kalniņa, Judīte Smorodova, Lonija Lavrinoviča, 
Dace Embrekša, Sandra Straume, Agnese 
Strauta, Aija Šķerberga, Zane Grīnfelde, Vija 
Samoviča, Anita Černovska. Epizodiski kalpojuši 
vēl arī citi. 

Svētdienskolas 10 gadu jubilejas svinīgajā 
dievkalpojumā 1999.gada janvārī visi 
svētdienskolas darbinieki kā pateicību saņēma 
Bērnu Bībeles eksemplāru ar ierakstu: „Saprātīgie 
mirdzēs kā debesjuma spožums, un tie, kas daudzus veduši 
pie taisnības kā zvaigznes mūžīgi mūžam” (Daniēla 12:3). 
Kalpošanā mūs vienmēr ir stiprinājusi atziņa, ka 
svētdienskolotāja darbs ir „sējēja darbs”, kurā ne 
uzreiz redzami augļi. Dieva Vārda sēkla tiek sēta 
ticībā, ka augļus Dievs dos īstā laikā. 

Skolotāji savas zināšanas Bībelē un 
pedagoģiskajās prasmēs iespēju robežās 
papildināja dažādos semināros, kursos, LBDS 
Teoloģiskajā seminārā un draudzes Bībeles skolā.

Kā svētdienskolas vadītāja biju un joprojām esmu 
joprojām pateicīga visiem atsaucīgajiem, 
pašaizliedzīgajiem, uzticīgajiem skolotājiem, ar 
kuriem kopā man ir bijusi iespēja un svētība 
kalpot. Ne visi skolotāji kalpoja vienādi ilgu 
laiku, atdevi un atbildības smagumu, bet katrs ir 
devis savu vienreizēju pienesumu. Un par kopīgi 
paveikto – viss gods vienīgi Dievam!

No 2001.-2008.gadam draudzes svētdienskolu 
vadīja Inga Grīnfelde, turpmāk un pašlaik Ruta 
Majevska. 

Kristīga izglītība ikvienam Jelgavas 
evaņģēliskajā Bībeles skolā

Padziļināta interese par Bībeli bija jūtama gan 
draudzes locekļu vidū, gan arī garīgi meklējošos 
cilvēkos ārpus draudzes. To rādīja svētdienskolas 
pieaugušo klases apmeklējums. Bībeles skolas 
mācību programmu izstrādāja Jānis Eisāns 
sadarbībā ar LBDS Teoloģiskā semināra (TS) 
direktoru Ilmāru Hiršu, un zināmā mērā to 
varēja uzskatīt par LBDS TS filiāli. Bībeles skola 
tika atklāta 1993.gada 20.novembrī un darbojās 
līdz 2003.gadam. Bībeles skolas direktors bija 
Jānis Eisāns un mācību daļas vadītājs pedagogs 
Gunārs Lazda. Vidēji tajā mācījās ap 30 cilvēku. 
Mācības notika katru sestdienu. Lektori bija no 
LBDS TS, gan no ārzemēm, gan arī 
pieredzējušākie draudzes svētdienskolotāji. 
Mācību darbs bija sistemātisks, plānots, 
programma daudzpusīga, kas atbilda Bībeles 
teoloģiskajām un doktrinārajām prasībām. Tas 
deva mums jaunu, plašāku izpratni par Bībeles 
saturu un kristocentrisku  mācību, palīdzēja 
garīgi pieaugt un stiprināja ticībā. Īpaši to izjuta 
un bija pateicīgi tie cilvēki, kas nāca mācīties no 
citām konfesijām un kristīgām kopienām.

Paplašinoties garīgā darba iespējām draudzē, 
aktuāls kļuva arī telpu jautājums. Jānis Eisāns 
ierosināja padomē projektu par jaunas ēkas 
celtniecību, ko kopīgi varētu izmantot abas 
draudzes – krievu baptistu draudze saviem 
dievkalpojumiem, bet latviešu draudze 
svētdienskolas klasēm, Bībeles skolas nodarbībām 
un mācītāja dzīvoklim. Bībeles skolas ēkas 
pamatakmens tika ielikts 1994.gada 21.maijā. 
Šajā vēsturiskajā pasākumā piedalījās abu 
draudžu locekļi, garīdznieki un viesi. Rietumu 
konservatīvo baptistu semināra Portlendā (ASV) 
viceprezidents Dr.Džeims Svīnijs šajā sakarā cita 
starpā teica zīmīgus vārdus: „Lai šī ēka ir 
piemineklis Dieva godam un kristīgas izglītības 
veicināšanai uz audžu audzēm”. Šo uzdevumu 
Bībeles skolas ēka gadu gaitā ir arī pildījusi.

Elza Roze,
Jelgavas baptistu draudzes svētdienskolas vadītāja 
no 1984.–2001.gadam
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Kas ir svētdienskola šodien?

Ir pagājuši 25 gadi kopš 1989.gada 29.janvāra, kad 
mūsu dievnamā darbu uzsāka svētdienskola, uz 
kuru varēja nākt ikviens interesents – gan bērni, 
gan pieaugušie. Toreiz svētdienskola notika pēc 
dievkalpojuma un 
pulcēja lielu 
skaitu 
apmeklētāju. Bija 
arī liela kalpotāju 
komanda. Kas ir 
mainījies 25 gadu 
laikā? Līdz ar 
tukšākām 
dievnama 
rindām, arī 
svētdienskolas 
apmeklētāju 
skaits ir 
samazinājies, ir 
samazinājies entuziasms ar kādu draudze darbojās 
90.-tajos gados. Arī sabiedrības attieksme ir 
mainījusies. Taču svētdienskolas būtība nav 
mainījusies, kā arī nemainīgs 
ir Dieva aicinājums kalpot, 
sludināt evanģēliju. Arī pats 
Jēzus vakar, šodien un rīt ir 
tas pats. Ikviens, kurš vēlas 
Jēzum paklausīt, var 
pievienoties svētdienskolotāju 
komandai. Jo lielāka un 
stiprāka būs kalpotāju 
komanda, jo labāk strādāsim 
un vairāk bērnu varēsim 
mācīt.

Katram ir savs priekšstats par 
to, kas ir svētdienskola, ko 
tajā dara. Tāpēc esmu sagatavojusi īsas atbildes uz 
svarīgākajiem jautājumiem.

Kas ir svētdienskola?

 - Tā ir baznīca bērniem. Svētdienskolas 
nodarbībai ir liela līdzība ar dievkalpojumu. Mēs 
lasām Bībeli, cenšamies saprast, ko tā mums 
māca, pielūdzam Dievu, dziedam Dievam slavu. 
Mēs mācāmies, kā kļūt par kristieti, nožēlojot 
grēkus un uzticoties Jēzum, kā pieaugt ticībā un 
kā ikdienā dzīvot Dievam patīkamu dzīvi. Katrai 
svētdienai ir sava tēma, savs Bībeles stāsts. 

Programma ir veidota tā, ka 5 gadu ciklā bērni ir 
apguvuši visus galvenos Bībeles stāstus un 
pamatpatiesības.
 - Tā ir mazā grupa. Bērniem ir iespēja uzdot 
jautājumus, diskutēt, pārrunāt aktuālas lietas no 
viņu ikdienas un saņemt atbalstu, sapratni un 

aizlūgšanu.
- Tā ir sadraudzības veidošana. 
Bērni iegūst draugus un arī ikdienā 
satiekas, ciemojas viens pie otra. 
- Tā ir iespēja evanģelizēt. Bērni 
var aicināt savus draugus, kas 
nenāk baznīcā, kā arī ikviens 
draudzes loceklis var aicināt gan 
bērnus, gan ģimenes ar bērniem uz 
dievnamu. Ir viegli uzdot 
jautājumu: „Cik gan jums tur 
svētdienskolā ir bērnu, cik ir 
bērnu, kas nav draudzes locekļu 
bērni?” Taču svētīgāk būtu, ja 

ikviens sev pajautātu: „Cik bērnu, pieaugušo vai 
ģimeņu es esmu aicinājis?”

Kādi ir 
svētdienskolotāju 
uzdevumi?

 - Lasīt, studēt Bībeli 
un to paskaidrot 
bērniem saprotamā 
veidā.
 - Liecināt par savu 
ticības dzīvi un 
aicināt bērnus atzīt 
grēkus un pieaugt 
garīgi.

 - Izrādīt mīlestību, sapratni, 
ieinteresētību bērnu dzīvēs.

 - Veidot bērniem interesantus pasākumus un 
nodarbības.

Kas var kļūt par svētdienskolotāju?

 - Ikviens, kuru Dievs ir aicinājis un kurš vēlas 
iesaistīties kalpošanā.

 - Ikviens, kurš ir ar mieru mēģināt un censties 
pildīt svētdienskolotāju uzdevumus ar Dieva 
palīdzību, atbalstu un svētību.

Svētdienskolas vadītāja Ruta Majevska

Vecākā svētdiensskolas grupa „Bībeles Studenti” 2003.gadā
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Pateicība par attiecību pieredzi

Ja aizgājušos dzīves notikumus izmantojam kā 
ķieģelīšus šodien ceļamajā dzīves celtnē, tad esam 
tie, kuri mācāmies no vēstures. Un derīgi ir tikai 
tie ķieģelīši, kas veidoti no Dieva darbu mūsu 
dzīvē „materiāla”, un tikai tā celtne, ko tagad 
ceļam Dieva godam – lai piepildītos tie VIŅA 
ĪPAŠIE PLĀNI, ILGAS UN IECERES, ko šajā 
laikā un vietā īstenot uzticēts katram mums 
personīgi. Tādēļ savas atmiņas vairāk pievērsīšu 
cēloņiem un sekām, ne tik daudz konkrētiem 
notikumiem.

Manu ienākšanu 
svētdienskolas 
darbā varētu 
raksturot kā 
piespiedu kārtas 
notikumu. Tā kā ar 
šo darbu nedaudz 
biju saskārusies jau 
padomju gados, tad 
zināju – man tas 
nepatīk un tur es 
neko nedarīšu. 
Tomēr draudzes vadība tā nedomāja. Kad pēc 
pirmā atjaunotās svētdienskolas pusgada atkal 
sākās jaunais mācību gads, svētdienskolas vadītāja 
Elza Roze, saņēmusi manu kārtējo atteikumu, 
tomēr aicināja vienkārši atnākt uz skolotāju 
sanāksmi paklausīties. Tā kā man nenāca prātā, ka 
pēc tās mani vienkārši varētu pasludināt par 
svētdienas skolotāju, tad arī izklaides dēļ aizgāju. 
Bet tieši tas notika – es un vēl viena meitene 
tikām nozīmētas par svētdienas skolotājām nelielai 
pusaudžu grupiņai. Mans pirmais gads 
svētdienskolā bija vienkārši pienākuma pildīšana, 
bez degsmes un patikšanas. 

Nākamajā vasarā Dievs manī radīja lielu vēlēšanos 
nest Bībeles vēsti bērniem skolās. Prātā rosījās 
visdažādākās idejas, kā šo darbu veikt. Un atkal 
domāju, ka nu gan no svētdienskolas iešu prom, jo 
visi spēki būs jāvelta darbam skolā. Bet atkārtojās 
līdzīgs scenārijs – mani vienkārši nelaida prom. 
Un tad tajā brīdī nodomāju – labi, ja jau tā, varbūt 
Dievs arī tā grib. Bet paklausīt Dievam – man tas 
toreiz bija ļoti svarīgi.

Kā es ieguvu šādu paklausīt gatavu sirdi? Šis ceļš 
patiesībā visiem ir vienāds – jānomirst sev. Dzīvē 
biju saskārusies ar lietām, kas man sagādāja daudz 
sāpju, – notiekošais bija pilnīgā pretrunā tam, ko 
es vēlētos. Nevarēdama saviem spēkiem tikt galā, 

biju spiesta ļoti meklēt Dievu. Un tad arī Dievs 
atnāca – piepildīja ar spēku un deva mieru. Bet es 
ļoti uzmanīju, lai paklausītu Viņam visās lietās, lai 
mīlētu Dievu un cilvēkus. Tādēļ arī paklausīju un 
paliku strādāt svētdienskolā.

Nākamais gads bija pilnīgi savādāks kā 
iepriekšējais. Lūk, paklausības sekas: darbs 
svētdienskolā man ļoti iepatikās, es ar lielu prieku 
mācīju par vareno Dievu, par Glābēju Jēzu, kurš 
bija ļoti palīdzējis man, devis milzīgu dzīvesprieku 
un laimi un kurš bija tik reāls, ka ikviens to varēja 
iegūt par Savu Glābēju un dzīves piepildījuma 

avotu. Patiesībā tas bija Svētā Gara 
darbs, Viņš piepildīja mani tā, lai no 
sirds pilnības mute runātu – ar spēku 
un stipru pārliecību. Viņš deva idejas 
un īstos vārdus īstajā laikā. Tas bija 
daudz spēcīgāk, nekā tikai pēc 
noteiktās programmas sagatavot 
kārtējo stundu. Tā bija Dieva dota 
atklāsme par Viņa ceļiem, Viņa 
likumiem, plāniem un apsolījumiem, 
ko esam aicināti ņemt vērā paši un 
mācīt katrai nākamajai paaudzei. 

Dievs ir paredzējis dot Saviem bērniem 
gan gudrību, gan prieku, gan spēku, un Viņš to arī 
dara.

Bet nebūtu pietiekami tikai pateikt, ko dara Dievs. 
Jo dzīves realitāte nereti ir tāda, ka paši savā 
dzīvē, draudzē un pasaulē kopumā nepiedzīvojam 
šos Dieva darbus, kaut arī ilgojamies pēc tiem. 
Atkal vietā ir jautājums: ko darīt mums? Saprotu, 
ka Dieva svētība manā dzīvē, par ko nupat stāstīju, 
bija likumsakarīgs attiecību rezultāts. 

Ko nozīmē, kā izpaužas šīs attiecības? Tie ir rīti, 
kad cilvēks ceļas tad, kad Dievs pamodina, lai 
slavētu Viņu, lūgtu, aizlūgtu un piedzīvotu reālu 
Dieva klātbūtni, lai lasītu Dieva vārdu un kļūtu 
prieka pārņemts par visu to patiesību, kas top 
skaidra, par lielo drošību un dzīves spēku, ko 
Dievs dara zināmu un dod, kad uzņemam Viņa 
vārdu. Un dienas gaitā tā ir pilnīga uzticēšanās, ka 
Dievs nogurušajiem dod spēku, ja vajag, tā ir 
ticības cīņa, paliekot pie Dieva vārda apsolījuma 
arī tad, kad nejūt tā piepildīšanos. Paliek tik ilgi, 
kamēr apsolījums piepildās. Un Dievs ir uzticams, 
Viņš Savu darbu izdara, ja mēs esam palikuši 
uzticami savējā, darot to, ko dabiski spējam, līdz 
atnāk Viņa pārdabiskā palīdzība. Vēl tā ir savas 
gribas un uzmanības mobilizēšana: nekur, nekādā 
veidā nedot vietu velnam – domās, vārdos, darbos, 

Svētdiensskolotāji 2001.gadā

23 Par Mums Nr.2 2014



lai Dieva plāni nemaz netiktu traucēti, lai 
piepildās tas, ko Dievs tik ļoti vēlas. Tā ir visas 
dzīves motivācija. Ja iekšēji sajūt, ka Dievs kaut 
ko mudina darīt vai gluži pretēji – aizliedz, tad 
atbilde ir – tieši tā darīt, bez prātošanas un 
vilcināšanās, kaut arī Dieva teiktais šķistu 
nepatīkams vai pat muļķīgs. Un par ikvienu lietu, 
kas dienas gaitā nāk priekšā, pilnīga paļāvība uz 
Dievu – Viņš vada, sargā, iekārto laiku, palīdz 
paspēt vai tieši otrādi – nav jāpaspēj. Un, dienai 
beidzoties, vienalga, kurā stundā tas būtu, atkal ir 
prieka pilni brīži kopā ar Dievu lūgšanā un Viņa 
Vārda baudīšanā. Tā dzīvojot, vairs nav 
jānodarbojas ar jautājumu, vai vispār paklausīt 
Dievam, vai darīt tā, kā Bībelē rakstīts jeb kā 
Dievs personīgi pamāca, bet jautājums ir: Dievs, 
ko tagad Tu gribi, lai es daru, un kā Tu gribi? Un 
pieredzes rezultātā atnāk brīnišķīga skaidrība, cik 
gudri ir Dievam paklausīt, jo Viņa domas un 
Viņa ceļi ir tik labi, tīkami un pilnīgi!

Aiz jebkurām ārēji redzamām sekmēm ir apslēptā 
dzīve ar Dievu. Un, ja tādas nav, tad droši varam 
zināt, ka sekmju vairs nebūs. Arī es esmu 
piedzīvojusi zaudējumus cīņā, kad manas ilgas un 
griba ir aptumšojušas attiecības ar Dievu, kad 
nevar vairs saprast, kā atgūt spēku un prieku 
paklausīt Dievam un ko tad vispār Dievs grib, lai 
daru. Šodien saprotu, ka tad vienkārši jāturpina 
palikt Dieva vārdā – lasīt un apliecināt to, lūgt ar 
vārdiem, ko Dievs pats ir teicis, balstīties uz tiem, 
neatkāpties un paklausīt – arī tad, ja šķiet, ka 
nespēj, ka tas nedarbojas vai tml. Disciplinēt sevi 
– vienkārši darīt lietas dabiskajā līmenī, paturot 
prātā Dieva gribu, Viņa mērķus un apsolījumus, 
apzinoties, ka dzīvojam šeit nevis sevis un savu 
ieceru dēļ, bet tikai Dieva un Viņa plānu dēļ – 
tieši tajā vietā, kur Dievs nolicis. Tad atkal 
pienāk laiks, kad Dievs sāk darboties, atbildot uz 
mūsu paklausību un uzticību, un tas tad mūs 
paceļ Viņa kalnā! Viņš ir Kungs!

Esmu Dievam ļoti pateicīga par to attiecību ar 
Viņu pieredzi, ko saņēmu svētdienskolas pirmajos 
gados. Dievs ir uzticams, Viņš Savu labo darbu 
pie mums iesācis, to arī pabeigs. Tagad atkal ir 
laiks, kad mācīties paklausību, disciplinētību un 
uzticību, lai Dievs var īstenot Savas lielās un 
brīnišķīgās lietas, ko Viņš ieplānojis Saviem 
bērniem atklāt un dot pēdējās dienās.

Ausma Melluma
svētdienskolotāja un kristīgās mācības skolotāja 
no 1991. līdz 2003.gadam

Svētdienskolā - atbildes uz maniem 
jautājumiem

Laiks, kad piedalījos svētdienas skolā, palicis 
atmiņā kā viens no jaukākiem dzīves posmiem. Ja 
domāju par to, kas man īpaši palicis atmiņā, tad 
tās bija mācītāja un viņa dzīvesbiedres attiecības.

Es biju augusi vidē, kur apkārt bija izjukušas 
ģimenes un nebija parauga, pēc kura veidot savu 
potenciālo laulību. Mācītāja un viņa dzīvesbiedres 
mīlestība un savstarpējā cieņa deva cerību, ka 
iespējams dzīvot citādi – vienam otru mīlot, 
atbalstot un nešķiroties. Ļoti patika, ka viņi 
nedzīvoja noslēgti – tikai sev, bet bija viesmīlīgi. 
Svētdienskolas pasākumos bieži varēju viesoties 
viņu namā un vērot, kā vārdi saskan ar darbiem, 
kas man kā jaunietei toreiz bija ļoti svarīgi.

Tas bija laiks, kad mūsu tauta izjuta brīvības 
garšu, iespēju domāt un izteikt savas domas. Arī 
svētdienas skolā bija iespējams radoši darboties. 
Pēc pieredzes padomju stila skolā, kur labi bija 
zināt pareizās atbildes un būt līdzīgam kā visi, 
dzīve draudzes svētdienas skolā bija neredzēts 
pretstats. Mūsdienās bez citu viedokļa cieņas un 
sadarbošanās nav iedomājama neviena kopīga 
darbošanās, bet toreiz tas bija kaut kas neredzēts.

Vēl uz mani dziļu un paliekošu iespaidu ir 
atstājuši amerikāņu draugi, kuri viesojās mūsu 
draudzē. Es ilgi brīnījos, kāpēc viņi ir priecīgi un 
atvērti cilvēki. Toreiz, savos 20 gados, es 
nesapratu, kāpēc mūsu, latviešu cilvēkiem, ir 
nopietnas, bēdīgas vai dusmīgas sejas. Šodien es 
saprotu, ka tās bija nebrīves, apspiestības un 
dzīves bailēs sekas. Toreiz es sev bieži uzdevu 
jautājumu, kāpēc amerikāņi tic tam pašam 
Dievam un lasa to pašu Bībeli kā latvieši, bet viņi 
ir priecīgi, bet latvieši nē. Man tas šķita neloģiski, 
jo ticība maina cilvēka sirdi. Man ļoti negribējās 
ticēt Dievam, kurš nevar palīdzēt. Bet, ja Viņš var 
palīdzēt, tad kāpēc cilvēki gadiem sēž baznīcā ar 
bēdīgām vai nelaimīgām sejām – tā domāju. No 
visa svētdienas skolā dzirdētā prātā nāk, ka gudrs 
ir tas, kurš dzird Labo Vēsti un dara. Laikam šī 
vienkāršā svētdiensskolā mācītā patiesība ir 
atbilde uz maniem tā laika jautājumiem.

Inese Drēska
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Zināmais un nezināmais par 
Jelgavas baptistu draudzi

✦ Jelgavas baptistu draudzē 140 gadu 
pastāvēšanas laikā bijuši 30 mācītāji.

✦ Jelgavas baptistu draudzes dievnams un 
ēkas:

 - Pirmais dievnams tika uzcelts 
1882.gadā, kad draudzi vada sludinātājs 
Jānis Eihmanis;

 - Draudzes dzīvojamā ēka pabeigta 
1960.gadā, kad draudzi vada mācītājs 
Haralds Kalns;

 - Draudze vecajā dievnamā pulcējas 103 
gadus, 11 mēnešus un 15 dienas. 
1986.gada 5.jūnijā vecajā dievnamā notiek 
pēdējais dievkalpojums bīskapa emeritus 
Pētera Egles vadībā. Pēc tam dievnamu 
draudzes locekļu un talcinieku kopīgiem 
spēkiem nojauc dažu stundu laikā;

 - Jauno dievnamu atklāj 1988.gada 
24.janvārī ar dievkalpojumu mācītāja 
Jāņa Eisāna vadībā;

 - Bībeles skolas ēkas pamatakmens 
ielikts 1994.gada 21.maijā, būvniecība 
pabeigta 1998.gadā, svinīgajā atklāšanā 
piedalās bīskaps emeritus Jānis Eisāns.

✦ Dievnama adrese gadu gaitā ir mainījusies 
vairākkārt, mainoties ielas nosaukumam:

Kannulējēju iela 54 līdz 
1924.gadam (Kannengieser Strasse)
Mātera iela 54 no 1924. līdz 1950.gadam 
Kanāla iela 54 1950.gadā neilgu 
laiku (Kanal Strasse)
A.Upīša iela 54 no 1950. līdz 1990.gadam 
Mātera iela 54 no 1990.gada 26.aprīļa.
            

✦ 1967.gada 11.martā draudzes padome, 
izvirzot jauna mācītāja kandidatūru, to dara 

vadoties pēc Apustuļu darbu 1:23-26 „Un tie 
izvirzīja divus – Jāzepu, sauktu Barsaba, ar 
pievārdu Jūsts, un Matiju. Dievu lūgdami 
viņi sacīja: Tu Kungs, kas pazīsti ikvienu 
sirdi, parādi, kuru no šiem diviem tu 
izraugies, lai tas tagad saņemtu to 
kalpošanas un apustuļa vietu, no kuras 
aizgāja Jūda, noiedams savā vietā. Viņam 
deva lozes, un loze krita Matijam, un viņu 
pieskaitīja apustuļiem.” Jelgavas draudzes 
padomes brāļi ņem trīs papīra lapiņas, uz 
vienas uzraksta – Mednis, uz otras – 
Pētersons, bet trešo atstāj tukšu. Tad Dievu 
pielūguši, izvelk lozi. Uz lapiņas rakstīts – 
Hugo Mednis. 7.maijā par draudzes 
mācītāju pilnsapulcē apstiprina H.Medni. 
Bīskaps P.Egle viņu raksturo kā patiesu un 
sirsnīgu cilvēku.

✦ 70-to gadu sākumā draudzes dzīvojamās 
mājas bēniņos atradās pagrīdes tipogrāfija, 
kurā tika iespiesta kristīgā literatūra. Zem 
tipogrāfijas atradās Eisānu ģimenes 
dzīvoklis. Saprotams, ka drukāšana tika 
rūpīgi slēpta un tikai daži cilvēki to zināja. 
Toreizējais draudzes mācītājs H.Mednis 
nojauta par slepenajām darbībām bēniņos, 
savukārt, Jānis Eisāns šo darbošanos 
piesedza kā vien spēja. Tipogrāfijas 
darbinieki ilgstoši dzīvoja un strādāja 
pilnīgā slepenībā, neizejot no telpām, visu 
nepieciešamo viņiem piegādāja.

✦ 1944.gada sākumā draudzes dievnamā tiek 
iekārtota kinozāle vācu karavīriem. 
Pateicoties mācītāja Eduarda Buholca 
drosmei griezties pie pilsētas komendanta, 
tiek dota pavēle karavīriem atbrīvot 
dievnamu.

✦ Laikā no 1989.gada līdz 90-to gadu vidum 
ik svētdienu svētdienskolu apmeklēja ap 150 
bērnu un pieaugušo 7 vecuma grupās. 
Ziemassvētku laikā svētdienskolas 
apmeklētāju skaits pieauga līdz 200.

✦ Kopš 1970.gada draudzes dievkalpojumu 
muzikālo noformējumu bagātina 
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instrumentālais ansamblis: sintezators, 
klavieres, ģitāras un bungas, arī pūšamie 
instrumenti, esam starp pirmajām baptistu 
draudzēm Latvijā, kur dievkalpojumos sāk 
skanēt sitamie instrumenti – bungas.

No laikrakstu slejām:

55 gadu jubilejas svētkus atzīmē šovakar 
Jelgavas baptistu draudze. Sakarā ar to 
no baptistu aprindām mūs informē: 
Draudze attīsta dzīvu iekšējo darbību. 
Pastāv vairākas atsevišķas sekcijas — 
jauniešu pulciņš, svētdienas skola un 
māsu sekcija. Visi tie kopā apvieno ap 
150 locekļu. Svētdien sagatavota plaša 
programma. Garīgo daļu vadīs draudzes 
gans P.Grauze. Uzstāsies arī koris ar 
dziesmām un solo izpildītāji. Kā viesis 
piedalīsies Rīgas Semināra draudzes 
dubultkvartets. (Jelgavas Vārds Nr.5; 
01.12.1929)

Jauni telefona abonenti: Klaupiks A., 
Jelgavas baptistu draudzes mācītājs, 
Ūdens iela 2, dz.1, tel. numurs 193; 
(Zemgales Balss Nr.80; 12.04.1937.)

Jelgavas baptistu draudze Mātera ielā 54 
Svētdien, 23.okt. pl.10 rītā un pl.4 pēc p. 
Pļaujas svētki. 
Runās māc. K.Biķis no Rīgas un vietējie 
mācītāji. Dziedās Grobiņas bapt. 
draudzes koris un vietējie dziedātāji. 
Deklamācijas. Pie ieejas dziesma lapiņas 
pret ziedojumiem. (Zemgales Balss Nr.
248; 22.10.1938.)

Jelgavas baptistu baznīcā, Mātera ielā 54, 
trešdien, 2.nov. plkst.7.30 vak. Misiones 
dievkalpojums. 
Temats: Misiones darbs Indijā. Piedalās 3 
Indijas misionāri. Dziesmas indiešu 
mūzikas instrumentu pavadībā. 
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Draudzes dievkalpojums 1938.gadā



Ceturtdien, piektdien un sestdien katru 
dienu plkst.7.30 vak. svētdienskolas 
darba veicināšanas dievkalpojumi. 
Piedalās sv.-skolas darbinieki, mācītāji: 
P.Lauberts, K.Freimanis, V.Pļavinskis, 
A.Karps, E.Spiguls, cand.phil. K. 
Lejasmeijers. Visi aicināti!
No 3.-6.nov. katru dienu no pl.5-7 vak. 
mācības stundas svētdienskolas 
darbiniekiem. Sestdien pl.4 p.p. bērnu 
dievkalpojums ar gaismas bildēm, 
svētdien, 7.nov. pl.2 dienā svētdienskolas 
atklāšanas dievkalpojums. (Zemgales 
Balss Nr.249; 02.11.1938.)  - 

Jelgavas baptistu baznīcā Mātera ielā 54, 
svētdien 22.janvārī runās mācītājs 
K.V.Zingers. 
Pl.10 rītā, tem. „Jūdas pārdod Kristu”. 
Pl.5 pēc p. tem. „Esavs pārdod 
pirmdzimtību”. 
Šinī dievkalpojumā piedalās Japānas 
misionāre Miss Heatherington, kura 
runās par misiones darbu Japānā, pati 
ģērbusies japāņu tērpā. (Zemgales Balss 
Nr.17; 21.05.1939.)

Mātera iela 54 Vasaras svētkos runās 
viesis no Rīgas cand.phil. Kārlis 
Lejasmeijers un māc. K.Zingers plkst.10 
rītā, temats: „Uguns sirdis”, 5 pēcpusd. 
„Atjaunotās dzīves brīnums”. Dziedās 
koris. (Zemgales Balss Nr.118; 
27.05.1939.)

Ziedojumi semināram: Jelgavas baptistu 
draudzes stacija Zaļeniekos caur 
J.Drēsku – Ls 50 un produktos – 30 olas. 
Ar pateicību J.Rīss. (Kristīgā Balss Nr.7; 
01.04.1939.)

Jelgavas draudzes pēdējā laikā 
pārdzīvojusi lielas iekšējas pārmaiņas. 
Pāris gadu atpakaļ notika abu Jelgavas 

baptistu draudžu savienošanās vienā 
draudzē. Likās, tā būs labāki, darbs 
veiksies sekmīgāki. Dažu cilvēku 
patmīlība tomēr bija tik liela, ka to 
nebija iespējams apmierināt citādi, kā 
draudzi atkal sašķeļot divās daļās….. 
Neskatoties uz šādiem smagiem 
pārbaudījumiem, Jelgavas draudze 
21.jūlijā varēja priecāties par 3 jauniem 
šaurā ceļa sācējiem, kas balti tērpti, 
nostājās kristību ūdens malā. Visi jauni 
ļaudis. Kristības darbu izdarīja māc. 
P.Pelčers. (Kristīgā Balss Nr.15-16; 
01.08.1940.)

1976.gada 7.decembrī Jelgavas baptistu 
draudzes padomes priekšsēdētājs 
A.Siliņš un draudzes mācītājs A.Šķuburs 
(red.piezīme: arī kora vadītājs 
E.Šķerbergs)  tika izsaukti uz Jelgavas 
pilsētas izpildu komiteju, kur speciāla 
komisija aizrādīja par it kā nelikumīgu  
jauniešu piedalīšanos Jelgavas baptistu 
draudzes korī. Paskaidrojumus, ka 
nepilngadīgie dzied korī pēc brīvprātīgas 
vēlēšanās ar savu ticīgo vecāku atļauju 
un ar draudzes vadības piekrišanu, 
komisijas locekļi neatzina par 
attaisnojošiem.

Dobeles R.Eihes vidusskolas 10.klases  
audzēkne Lailita Lukstiņa trīs reizes 
tika izsaukta skolotāju komisijas priekšā, 
lai atbildētu par savu reliģisko 
pārliecību un līdziešanu mātei Ainai 
Lukstiņai uz baznīcu. 1977.gada 
18.februārī kārtējās pārrunas beidzās ar 
to, ka sirdsdarbības traucējumu dēļ 
Lailitai vajadzēja sniegt medicīnisku 
palīdzību skolas medpunktā. Sacīts, ka 
tādas pārrunas turpināsies. (Londonas 
avīze Nr.1582; 22.07.1977.)

Apkopoja Linda Langenfelde
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