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Ievadam.  
 

Gandrīz vienā laikā ar latvju nacionālās atmodas sākumu Latvijā, 
sevišķi Kurzemē, izcēlās spēcīga garīga kultūra. Ļaudis, iekšjēja spēka 
skubināti, sāka lūgt Dievu, lasīt bībeli un centās dzīvot tā, kā bībele to 
prasa. Šie Dieva Gara pamodinātie sāka turēties kopā – pulcēties 
garīgās sapulcēs. No šādiem atsevišķiem pulciņiem dažādās vietās 
izveidojās draudzes – baptistu draudzes. Šogad paiet 75 gadi no šo 
draudžu sākuma laika. Daudz kas šais gados pārdzīvots, daudzas 
vērtības pārvērtētas, pie kam daudzas parādības ir radušās un 
nozudušas no dzīves skatuves. Baptistu draudzes tomēr no maza 
sākuma tumšos, grūtos nebrīvības laikos nav gājušas zudībā, bet ir 
augušas arvien lielākas un kuplākas un no sirds tagad priecājas, ka 
savas pastāvēšanas 75. gadu var atzīmēt brīvā, neatkarīgā Latvijā.  
Šis 1935. gads tad nu ir baptistu draudzēm  Latvijā viņu 75 gadu 
pastāvēšanas atceres gads. Sakarā ar to arī iznāk šī grāmatiņa. Viņas 
nolūks ir mest skatu uz to darbu, kuru Dievs ir darījis baptistu 
draudzēs savam lielajam vārdam par godu.   
 
 
                                                                          A. Meters         
 
   
1935. g. Maijā.  

 



 

Cand. Hist. J. Rīss.  

Baptisma idejiskie pamati.  
 

Tuvāki aplūkojot baptisma rašanos dažādās zemēs, rodas iespaids, ka 
baptisms mēdz rasties tur, kur kristīgums nogrimis formalismā un dvēselei 
vairs nekā nevar sniegt. Meklējošā dvēsele tad pagriežas gluži pretējā 
virzienā un cenšas saskatīt un satvert kautcik no kristīguma būtības.  
Ja nu baptisms ir mēģinājums tuvoties kristīguma būtībai, kur forma nav 
galvenais, tad arī baptismā, it sevišķi to vērtējot no formas puses, daži 
saskatāmi trūkumi un it kā nepilnības. Trūkst baptistu draudzēm reiz 
priekš visiem laikiem uzstādītas ticības apliecības; trūkst arī izkoptas un 
sevī saskaņotas atzīšaanas sistēmas; trūkst arī baptistu draudžu 
savienībām daudz kā , ja tās novērtē no tīra organizācijas viedokļa. Bet viss 
tas liecina, ka baptisti cenšas tuvoties tai iekārtai, kas grūti iekļaujas prāta 
darinātos sastingušos rāmjos.  
Baptisms no sākuma līdz galam balstās uz personīga kristīguma principa. 
Kristīgums ir sekošana Jēzum Kristum dzīvē. Un pēc Kristus paša vārdiem, 
Viņa sekotājiem vienā un tai pašā laikā jādzīvo divās gluži pretējās sajūtās- 
tiem jāsajūtas brīviem, jo Kristus tos atbrīvojis; tiem jāsajūtas arī 
nebrīviem, jo tie jau ir Kristus saistītie, Viņam pakļautie, Viņa bauslības 
turētāji.  
Kur kristīgums rod ieeju cilvēkos, tur arī jāizpaužas šim divkāršam 
kristīguma principam. Brīvības un paklausības princips tad nu arī izpaužas 
tai noskaņojumā, kuru kopj baptistu draudzes, - tajā izpratnē, kādā 
baptistu draudzes lūkojas uz ticības apliecībām un cenšas lietāt Kristus 
iestādījumus. Šis divkāršais princips arī izpaužas draudzes organizatoriskā 
uzbūvē un baptistu vēstī cilvēku sabiedrībai.  
 



 

Mācība, kuru kopj baptistu draudzēs. 
Ja zem baptisma iespaida nonākušus cilvēkus redz atturamies no zemām 
baudām un divdomāigām izpriecām, kam daudzi bez apdomāšanās 
nododas, tad tas notiek pateicoties lielajam atbrīvotāja spēkam, ko sevī 
slēpj personīgs kristīgums. Šis spēks tad arī pārveido cilvēka patiku un 
tieksmju pasauli, ienesdams tajā jaunus notikumus, kas agrāk bija nepazīti 
– „nākošās pasaules” notikumus. Cilvēks jūt, ka tas stājies uz ceļa, pa kuru 
ejot, tas arvien vaurāk top atbrīvots no tā, kas zems, un reizē ar to viņa 
labākie un augstākie spēki dabū spēju pieaugt, - Lielā atbrīvojošā spēka 
ietekmi sajūt cilvēks, kas nācis pie personīgā kristīguma, arī tai ziņā, ka 
daudzās vietās tas jūtas pacelts pāri sabiedrības spriedumam, pat savas 
mīļākās un tuvākās sabiedrības spriedumam, jo Kristus ir vienīgais kungs 
un tiesnesis, un šo īpatnību spilgti nomana pie ļaudīma, kurus skāris 
baptisms. –  
Brīvības princips rod arī spēcīgu izteiksmiuzskatā par draudzi. Pēc 
baptisma uztveres draudze var sastāvēt tikai no tādiem, kas brīvprātīgi 
vienojušies būt par draudzi, vai brīvi draudzei pievienojušies.  
Bet reizē ar šo brīvību un neatkartības sajūtu, personīgā kristīguma 
skartais cilvēks arī dziļi savā dvēselē sajūt, ka tas pie kaut kā saistīts, kaut 
kam nodevies un nav vairs pats savs neaprobežots kungs. Ar vārdu sakot, 
pesonīga kristīguma skatajā cilvēkā dziļi atbalsojas apustuļa vārdi: „No 
sirds dziļuma palikuši paklausīgi tai mācības priekšzīmei.” (Gal.5, 1). – Šī 
paklausības sajūta tad nu arī rada un uztur misiones garu. Personīgs 
kristīgums ir taču Dieva valstība cilvēka personīgā piedzīvojumā. Bet Dieva 
valstībai ir tā īpatnība, ka tā „ar varu laužas iekšā”, un kurā cilvēkā tā 
ielauzusies, tas arī saņem kaut ko no Dieva valstības karojošā spēka, no tās 
aktivitātes.  
Līdz ar šiem personīgā kristīguma pamatprincipiem ticīgā cilvēkā valda 
pārliecība, ka uz šāda ceļa cilvēks var tikt uzvirzīts vienīgi opārveidojoties 
savā dziļākā būtībā, piedzīvojot to, ko sv. raksti nosauc par nomiršanu 
sevim un augšāmcelšanos atjaunotā dzīvībā – piedzīvojot  
 



 

Dievu jeb, Kristus vārdiem runājot, piedzimstot no augšienes. Šo patiesību 
baptisti saskatījuši, un tāpēc viņu sludināšanā atgriešanās un 
jaunpiedzimšanas mācība ieņem tik izcilu vietu.   
 

Ticības apliecība un Kristus iestādījumi. 
Ievērojot brīvības principu, baptisti vienmēr apzināti vai neapzināti 
atturējušies no reiz priekš visām reizēm izstrādātās ticības apliecības, kas 
būtu saistoša visām baptistu draudzēm. Baptisti sajutuši, ka nav iespējams 
ticības saturu reiz priekš visiem laikiem ietvert vārdos, dot tam tādu vārdu 
tērpu, kas derīgs visiem laikiem. Tas nav iespējams tāpēc, ka cilvēku 
valoda par nabadzīgu, lai pilnam izteiktu reliģijas saturu. Tāpēc baptisti 
uzstādītas ticības apliecības vietā noliek bībeli, par kuru tie pārliecināti, ka 
ar Dieva Gara apgaismotu prātu ticīgais no tās varēs smelt savas ticības 
saturu, un ka bībele tam būs nemaldīgs vadonis uz Tēva mājām. Baptists 
arī nojūt, ka ticības satura uztvērums nevar būt vienāds pat pie 
atdzimušiem cilvēkiem un ka šāda vienveidība ir un paliek tikai Dieva 
bērnu tieksmju mērķis, kā to jau izjuta Pāvils, kad rakstīja – „kamēr mēs 
visi nākam pie Dieva Dēla vienādas atzīšanas.” Ev. 4, 13.   
Ja arī baptistu ticības apliecības šur un tur sastādītasun drukātas, tad tas 
darīts ne aiz iekšējas vajadzības sajūtas, lai savu ticējumu dārzu apsekotu 
un tādā kārtā to pasargātu neaizskartu un nepārveidotu cauru audzēm, 
bet vai nu aiz valdības pieprasījuma, vai aiz vēlēšanās deklarēt citiem 
savas ticības saturu. Tādas ticības apliecības tad nu arī izteic to, ko baptisti 
tic, ne to kas tiem jātic. Visu baptistu kopējā un nepieciešamā garīgā 
manta ir atziņa, ka bībele ir vienīgais nemaldīgais ceļa rādītājs garīgās 
dzīves jautājumos; ka Jēzus ir ticīgajam viņa garīgajā dzīvē vienīgais kungs 
un ķēniņš, ka kristība simboliski attēlo miršanu vecajai dzīvei un 
augšāmcelšanos jaunai un tāpēc izdarāma vienīgi pie cilvēka, kas šādu 
pārdzīvojumu arī tiešām piedzīvojis; ka Kristus draudze ir Viņa sekotāju 
kopība, kuras locekļi apvienojušies darīt, ko Kristus  
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Pavēlējis, un sagaidīt to, ko Viņš apsolījis. Un visos pārējos atzīšanas 
jautājumos valda vislielākā dažādība. Še individuālā uzskatu brīvība 
rod plašu kustēšanās lauku.  
Arī paklausības princips, kā personīgā kristīguma pamata doma, rod 
spilgtu izpausmi baptistu draudzēs. Baptisti neatlaidīgi turas pie  
pirmdraudzes kristības veida – kristīt pieaugušus ticīgos 
pagremdējot. Gan baptisti vispārīgi ārīgus darījumus tura 
mazvērtīgus, bet no sava kristības veida tie neatkāpjas ne par matu. 
Un šī neatlaidība tāpēc, ka pagremdēšanas kristība neparasti zīmīgi 
simbolizē ticības dzīves sākuma momentu, kura dziļākais saturs ir 
apzināta nodošanās Kristum, kas arvienu iezīmejas ar atteikšanos, t.i. 
miršanu savam „es” un ar augšāmcelšanos jaunai dzīvei. Un šāds 
cilvēka solis un dvēseles akts pēc sava satura ir un būs paklausības 
augstākā pakāpe.  
Paklausības princips arī spilgti izpaužaas Kristus nāves piemiņas 
mielastā, ko baptistu draudžu locekļi bieži bauda. Baptisti šo 
iestādījumu vērtē ne vien kā kailu Kristus nāves atgādinātāju, bet arī 
kā pastāvīgu atgādinātāju tai patiesībai, ka arvien jābauda no Kristus 
garīgās miesas – no viņa Dabas un rakstura, lai tiešām dzīvotu 
atjaunotu dzīvi. Un kā gan uzņemama Kristus daba, ja ne ejot 
paklausības ceļu, - sevi iztukšojot un liecoties zem Kristus prāta? -   
 

Organizatoriskā izbūve 
Divjkāršais kristīguma princips arī izpaužas baptistu draudzes tīri 
organizatoriskā iekārtā, it sevišķi brīvības ideja še izcelta. Ikkatram 
draudzes loceklim, vecam vai jaunam, augstam vai zemam, ir balss 
tiesība, pat pilngadību neprasot, izņemot gadījumus, kur valsts vara 
prasa, lai balsotu tikai pilngadīgie. – Arī katras atsevišķas draudzes 
brīvība ir ļoti liela. Dziļi idejiski ņemot, centralizētas draudžu 
virsvaldes baptistu draudzēm tik pat kā nav. Viss, ko draudžu 
savienības vadība mēdz darīt, ir dot izteiksmi draudžu kopīgam 
noskaņojumam. Kongresu spriedumiem ir vairāk padomdevēja balss 
un tāpēc tikai tikumiska nozīme; ne pavēlēt tie mēdz, tikai ieteikt.  
 

 



 

No tīri organizatoriska viedokļa lūkojoties, baptistu draudžu savienības 
ir vaļīgs atsevišķu draudžu kopsabīdījums, kur viss atkarīgs no atsevišķo 
draudžu labprātības un labvēlības. Ja nu tomēr šīs savienības izrādījušās 
par dzīvot un strādāt spējīgām, tad tikai pateicoties vienojošam garam, 
kas saista draudzi pie draudzes, liek saskatīt kopējus mērķusun dod 
sajūsmu upurēties šo mērķu sasniegšanai. – Paklausības princips it 
sevišķi pasvītro draudzes autoritāti pret atsevišķo locekli. Katrs loceklis 
iekļauts draudzē, un draudze var iejaukties tā personīgā dzīvē, ja redz 
tajā parādības, kas ticīga cilvēka dzīvei nepiestāv. Un šī iekārta arvienu 
atgādina atsevišķam loceklimturēties pie paklausības, „meklēt nevien 
to, kas der pašam, bet arī to, kas der citiem.”  
 

Vēsts sabiedrībai. 
Kristīgums arvienu bijis labās vēsts nesējs cilvēku sabiedrībai, un viena 
no šim vēstīm ir, ka reliģijas lietās jāvalda brīvībai. Šo patiesību baptisti 
uztvēruši vairāk kā jebkura cita ticības šķira. Tagad apziņas brīvību 
uzskata par kultūras vērtību, tas ir modernās valsts dzīves nepieciešams 
piederums. Un šo kultūras vērtību cilvēku sabiedrībā ienesis baptisms.  
Mūsu laiku izcils kultūrvēsturnieks prof. Trelčs (Treoltsh’s), attēlodams 
apziņas brīvības idejas izpaušanas sākumuAmerikā un tās nozīmi visā 
mūslaiku kultūras dzīvē, uzsver šādiem vārdiem baptistu nozīmi cīņā par 
apziņas brīvību:  
„Apziņas brīvība bija tikai Rode-Islandē, bet šī valsts bij baptistiska un 
tādēl kaimiņu valstis to ienīda kā anarķijas sēdekli. Tas lielākais 
organizētājs Rogers Viljams ir tieši pārgājis baptismā... Tā tad cilvēku 
brīvības tēvs nav vis īstenais protestantisms kā tāds, bet gan no 
protestantisma ienīstā un pasaulē izdzītā kristītājun sūtība... Tas (ka 
reliģiskā brīvības ideja izlauzusi ceļu modernām brīvībām) īsti nav 
protestantisma darbs, bet gan darbs, ko veikuši ar radikalizējošo 
kalvinismu sakususi kristītāju kustība, kas līdz ar to saņem novēlotu  
 



 

Gandarījumu par visām tām neizmērojamām  ciešanām, kādas šai 
paciešanas un apziņas pārliecības reliģijai nācies izciest no visām 
konfesijām 16. G. Simtā”*)  
Kristīgums nevien bijis labās vēsts nesējs cilvēku sabiedrībā, bet arī 
pastāvīgi turpina tāds būt, radīdams cilvēkiem gluži jaunu cilvēku 
sabiedrības veidu, kurā kārto vairs nevis savstarpīgas pašlabuma dziņas 
attiecības, bet ievēro viedokli, kas izteicas mūsu Kunga vārdos: „Cilvēka 
dēls nav nācis , ka viņam taptu kalpots, bet ka viņš kalpotu.” Arī šajā 
ziņā baptisms cenšas kalpot sabiedrībai. – Baptistu draudzē nepastāv 
nekāda nokārtota nodoķlu norma, kā tas ir zemes baznīcās; nepastāv 
mācība, ar kuras palīdzību klausītājiem ieskaidro, ka zināma ienākuma 
daļas kārtīga nodošana draudzei ir Dieva noteikta pavēle. Un tā baptistu 
draudzēs nav baznīcas nodokļu, kas valstiskā vai morāliskā spaidu ceļā 
taptu savākti. Ikviens loceklis ir brīvs dot vai nedot, tomēr, katra locekļa 
pienākums ir dot pēc savām spējām. Un nelūkojot uz šādu brīvību, 
baptistu draudze pastāv un saimnieciski plaukst. Šī parādība liek domāt, 
ka bez pašlabuma principa, kas vieno ļaudis, ir vēl cits princips – 
„nākošās pasaules „ spēks, tās pasaules, kuras valdnieks ir sacījis: 
„Labāki ir dot nekā ņemt.” Kas paklausa šim spēkam, tas arī saskata 
gluži jaunu cilvēku sabiedrības veidu, un uz šo jauno sabiedrības veidu 
baptisms grib būt norādītājs.  
  Arī baptistu draudžu sabiedrības runā gluži īpatnēju valodu mūsu 
laikos, kur tik daudz liek svara uz organizāciju kā tādu. – No 
organizatoriskā viedokļa vērtējot, šīm savienībām trūkst daudz kā; tās ir 
vaļīgs atsevišķu draudžu „kopā sabīdījums”, kam trūkst blīvuma. Un no 
šādiem vaļīgiem veidojumiem jāsagaida, ka tie, saduroties ar dzīves 
īstenību, izirs savās sastāvdaļās. Bet baptisma vēsture rāda pretējo.gan 
brīžam sairst savienības, bet savā iziruma stāvoklī ilgi nepaliek, arvienu 
no jauna draudzes viena otrai sniedz roku uz kopdarbību.  
 
------------------- ----------------------- 
*) „Die Bedeutung des Protestantismus fur Entstebung der modernen 
Welt.”    



 

Bez laicīgās varas, kas ļaudis satur kopā, un bez organizacijas ceļā 
sasniegtās savtīgo interešu saskaņotības , kas ļaudis vieno darbam, 
ir vēl spēks, kas ļaudis vieno, tos rosinot strādātun panest, mīlēt un 
cerēt, un tas ir Sv. Gara spēks – „nākošās pasaules” spēks. Tagad šis 
spēks vēl tikai pa daļai var izpausties, bet „nākošai pasaulei” 
iestājoties, tas izpaudīsies visā pilnumā. Tagad šī „gaisma” rotā vēl 
tikai sadzīves kalnu galus, bet reiz tā apgaismos ar’cilvēku sadzīves 
visdziļākos dziļumus.  
Kā visas kristietības, tā arī baptisma spēks ir šī nākotnes gaisma, un 
baptisma labā vēsts sabiedrībai ir šis gaismas atmirdzums – to staru 
atstarojums, kurus baptisms no mūžīgās gaismas sevī uztvēris.   
 



 

Cand. Hist. J. Rīss.  

Baptisma izcelšanās. 
Draudzes, kurās saskatāmas visas tās raksturīgās pazīmes, kas 
tagadējās baptistu draudzes zīmīgi atšķir no visām pārējām baznīcām, 
sastopamas jau reformācijas laikos Šveicē un Vācijā.  
Kā zināms, reformācijas kustība 16. g.s. galvenā kārtā izpaudās divos 
strāvojumos – Lutera radītā kustībā Vācijā un Cvingla izsauktā kustībā, 
kas galvenā kārtā izplatījās pa Šveici, Franciju, Angliju un arī pa daļai 
pa Poliju un pat Lietuvu, visur radīdama tā sauktās reformētās jeb 
kalvinistu draudzes.  
Bet līdzās abiem šiem lielākiem un spēcīgākiem reformācijas 
strāvojumiem ir vēl trešais strāvojums, tā sauktā anabaptistu kustība, 
kuru tagadējā vēsturiskā literatūrā nosauc par kristītāju kustību. Šis 
kustības skarto ļaužu ideāls bija ne jauna „zemes baznīca”, kurā 
ietilptu visi kādas zemes iedzīvotāji, bet gan mazas draudzes, kas 
veidotas pēc Jaunderībā aprakstītāsapustuļu draudzes parauga, un 
kurās tad arī izpaustos pirmkristīgās draudzes gars. Draudzei, pēc 
kristītāju uzskata, tā tad jāsastādās no ļaudīm, ne kas tajā iedzimuši, 
vai bez paša gribas tai pievienoti, bet no ļaudīm, kas uz vienādas 
atzīšanas un vienādu garīgu pārdzīvojumu pamata savienojušies par 
draudzi. Kristītāji bija saskatījuši principu, kas bij pirmkristīgās 
draudzes pamatā, bet kuram Luters un Cvinglis bij apzināti pagājuši 
garām, turēdami par savu ideālu atjaunotu „zemes baznīcu,” kas 
līdzīgi katoļu baznīcai sevī ietilpinātu visus kādas zemes iedzīvotājus 
un kurā cilvēks iedzimst gluži automātiski.  
Tālākā kristītāju īpatnība bija tā, ka tie prasīja draudzes pilnīgo 
neatkarību no laicīgās varas un pilnīgu atteikšanos draudzes 
vajadzībām šādu varu izlietāt. No saviem piekritējiem kristītāji prasīja 
augstu tikumisku   
 



 

dzīvi, izslēgšānu no baznīcas uzlūkoja par nepieciešamu līdzekli 
draudzes kopšanai. Kā Kristus iestādījumus, kas draudzē glabājami un 
piekopjami, kristītāji atzina divus: kristību un Sv. vkarēdienu, tomēr 
neuzlūkoja šos iestādījumus par sakramentiem baznīcas izpratnē. 
Kristību uzlūkoja par jaunpiedzimšanas simbolisku izpausmi un arī par 
zīmogu, ko jaunatgriestais saņem, pievienojoties draudzei. Tāpēc 
kristība izdarāma tikai pie pieaugušiem.  
Sv. vakarēdienu kristītāji uzlūkoja nevien ka kailu Kristus nāves atceres 
mielastu, bet arī kā brālīgas sadraudzības mielastu, kas simbolizē 
dalībnieku apņēmienu sekot Kristum, ja vajadzīgs, pat ciešānās un 
nāvē.  
Nav kristītājiem izkoptas un vienā sistēma noskaņotas atzīšanas. 
Pastāvīgās vajāšanas un traucējumi no ārienes kavēja tādai 
izveidoties. Par visu kristītāju apvienojošu ārējo zīmi uzlūkojama 
kristība, bet viņu reliģiskās noskaņas raksturīgākā pazīme ir personīgs 
kristīgums, un šī pēdēja pazīme raksturo kristītājus zīmīgāki nekā ārēja 
pazīme - kristība.  
Lielie reformatori - Luters, Melangtons un Cvinglis - izturējās naidīgi 
pret kristītājiem. Tos uzlūkoja vai pat par tiešiem Dieva zaimotājiem 
un ieteica valdniekiem nāves sodus pielietāt kristītāju apkarošanai. 
Lutera un Cvingla draudzēm kristītāji savukārt pārmeta, ka tās 
saistījušās ar laicīgo varu, ka pēc būtības nav pārtraukušas vēl visas 
saites ar Romu, t.i. nav vēl notikusi pilnīga atgriešanās pie 
pirmkristīgās draudzes parauga; it sevišķi tie pārmeta, ka paturēta 
bērniņu kristība.  
Bet kur un kad visupirms radās sie "kristītāji?" Mūslaiku vēstures 
literatūra uzskata, ka kristītāju kustības redzamais sākumsmeklējams 
Šveicē, Cīriķē 16. g. s. divdesmitos gados. - Kad Cvinglis tur pārveidoja 
katoļu baznīcas dievkalpojumu un pārvaldes kārtību, tad sakarā ar 
šādu reformācijas darbu noturētas arī plašas apspriedes. Še daži 
ieteikuši, ka jaunā draudze veidojama gluži neatkarīgi no laicīgās varas 
atbalsta un ka jaunajai draudzei būtu jāsastāv no nevainojamiem 
locekļiem, kas brīvprātīgi vienojušies sastādīt draudzi. Ar šādu 
priekšlikumu pie Cvingļa nācis kāds Cīriķes pilsonis Konrads Greblis un 
priesteris Sīmanis Štumpzs. Priekšlikums nav pieņemts, un  
 



 

neapmierinātie līdz ar saviem domu biedriem sākuši pulcēties par 
sevi, lai iedziļinoties Jaunderības mācībās, gūtu skaidrību par īsto 
kristīgās draudzes iekārtu.  
Drīz vien jauno ceļu meklētājiem noskaidrojies, ka kristība 
izdarāma tikai pie pieaugušiem uz viņu personīgās ticības pamata. 
Pirmais pēc šādas kristības prasījis bijušais mūks Georgs Blauroks, 
un kristība pie viņa izdarīta 1524. g. decembrī.  
Kristītāju kustība izplatījusies strauji, tas noprotams no Ciriķes rātes 
rīkojumiem, kas izdoti kristītāju apkarošanai. Kā vadītāji šaja 
kustībā atzīmējami jau minētais Konrads Greblis, kas bij studējis 
Parīzes universitātē, tad Felikzs Mancs, arī mācīts vīrs un ļoti 
iecienītas ģimenes loceklis, bijušais priesteris Dr. Baltazars 
Hubmaiers, rektors Ansis Denks, Miķelis Satlers un citi.  
Ļoti ērkšķaina bijusi šo vīru gaita. Tikai viens no tiem miris dabīgā 
nāvē, mērim par upuri krisdams, - tas bij Denks. Visi pārējie 
nomocīti: 1526. g. rudenī Greblis mirst cietumā, Mancu noslīcina 
1527. g. 5. janv., Satleri tā paša gada maijā šausmīgā kārtā nomoca 
Rotenburgā, un Hubmaiers gadu vēlāk mirst uz sārta.  
Vēl tikai dažus mēnešus pirms savas nāves Gatlers vada pirmo 
kristītāju saeimu, kurā sanākušie draudžu pārstāvji savu atziņu 
ietvēruši sekojošos septiņos punktos: 1) kristība izdarama tikai pie 
ticīgiem; 2) draudzi kopjot, pielietājama arī izslēgšana; 3) Sv. 
vakarēdiens baudāms tā Kunga atcerei; 4) draudzes loceklis nebūs 
jaukties ar pasauli; 5)draudzes gana uzdevums ir mācīt un pamācīt; 
6) kristietim nav nekadas darīšanas nedz ar zobenu, nedz ar laicīgo 
tiesu; 7) ikkatra veida zvērasts ir noliegts.  
Pirmais punkts par kristību formulēts sekojoši: "Jākrista visi tie, kas 
mācīti grēkus nožēlot un pārveidot savu dzīvi un kas patiesi tic, ka 
viņu grēki caur Kristu tiem atņemti; visi tie, kas grib dzīvot Kristus 
augšāmcelšanā un grib būt aprakti līdz ar viņu nāvē, lai līdz ar viņu 
varētu uzcelties, un visi tie, kas paši no sevis šādā prātā kristību no 
mums prasa.” 
Vajāšanas pret kristītājiem tapa it sevišķi asas pēc 1529.g. 23. Aprīlī 
Speierā parakstītā ķeizara edikta,  
 



 

Kurā teikts: „Katrs, kas otreiz krista, vaj ir otreiz kristīts, vīrs vaj sieva, 
kas saprātīgā vecumā, bez iepriekšējas tiesneša izmeklēšanas lai no 
dabīgās dzīves top pārnests nāvē vaj nu caur uguni, vaj zobenu.”  
Nelūkojot uz briesmīgām vajāšanām, kurām šāds rīkojums atver 
durvis, kristītāji tomēr izplatījās. Šveicē viņu atliekas uzturējušāslīdz 
pat pēdējam laikam. Holandē, kur daudzi aizbēdza vajāšanu dzīti, tie 
veidoja tā sauktās menonitu draudzes, kuru raksturīgākā īpatnībair 
uzskats, ka karadienests un zvērasts ir grēks, un tāpēc no tā jāatturas.  
Gan tagadējiem baptistiem nav vēsturiski organiska sakara ar šiem 
reformācijas laika kristītājiem, bet pēc gara baptisti ir pilnā mērā šo 
patiesības meklētāju un cīnītāju pēcnācēji un lūkojas uz tiem kā uz 
saviem priekštečiem. Kristītāju uzskati par draudzi, kas kas sastādās 
tikai no tādiem, kas brīvprātīgi tai pievienojušies; viņu uzskati par 
kristību un draudzes kārtības uzturēšanu ir pilnā mērā tagadējo 
baptistu draudžu raksturīgākās pazīmes. Turpretī kristītāju uzskati par 
attiecībām pret laicīgo varu baptistu draudzēs nav guvuši pamata.  
Vēsturiski tagadējās baptistu draudzes stāv organiskā sakarā ar tām 
baptistu draudzēm, kas 17.g. sākumā radās Anglijā. Karaļa Indriķa VIII. 
izvestā baznīcas reformaradīja Anglijas valsts baznīcu, kuras kultā un 
pārvaldē vēl palika ļoti daudz no katolicisma. Bet kad reformācijas 
idejas no cietzemes pārnāca uz Angliju, tad vietvietām iedzīvotāju 
plašākos slāņos radās vēlēšanās pēc baznīcas, kas kulta ziņā pilnam 
būtu pārtraukusi sakarus ar katoļu baznīcu un kuras locekļi arī tiešām 
vdzīvotu tikumisku dzīvi, atbilstošu evanģēlija garam.  
Ļaudis, kas piederēdami pie anglikāņu baznīcas, loloja šādus ideālus, 
sauca par puritāniem – „tīrajiem”. Kur puritāņi guva pārsvaru, tur arī 
draudzes kulta un pārvaldes ziņā atmeta visu katolisko un radīja tā 
sauktās presbitiešu draudzes.  
Bet arī šīs draudzes nespēja apmierināt tos, kas draudzes sastāvu 
vēlējās redzēt augsti tikumisku un dzīvojam nevainojamu dzīvi. Jo ko 
darīt ar grēciniekiem, kas ar savu dzīvipulgo draudzes labo slavu? 
Izslēgt tādu no draudzes nav iespējams, jo arī presbitiešu  
 



 

Draudze ir „zemes baznīca”, kurā ietilpst visi zināma novada 
iedzīvotāji. Un tā kā neviens iedzīvotājs nav iedomājams nepakļauts 
sava novada pārvaldei, tā arī neviens nav iedomājams neiekļauts savā 
„zemes baznīcā”, kas Anglijā pašā bija anglikāņu baznīca, bet Skotijā – 
presbitiešu baznīca. Ja apstākļi tādi, tad izslēgšana no draudzes top 
gluži neiespējama, un līdz ar to tikumiskā līmeņa augstums grūti vaj arī 
nemaz nav uzturams. Šis apstāklis dažus vedināja uz domām, ka 
jāorganizē draudzes, kas sastāv no locekļiem, kas brīvprātīgi 
apvienojušies draudzēs, kas pašas sevi pārvalda un kam lieka katra 
augstāka pārvaldība par draudzēm. Šādās draudzēs tad arī iespējams 
izvest izslēgšanu.  
Tā nu 16. G.s. otrā pusē Anglijā šur un tur rodas gluži neatkarīgas 
draudzes – independentu draudzes. Atzīšanas ziņā šīs draudzes ir ļoti 
dažādas savā nokrāsā, bet pamatā tām viena doma – atsevišķām 
draudzēm nav jāsakrīt ar pilsoniskās iekārtas vienībām, bet draudzes 
pamats ir – locekļu derība ar Dievuun derība savā starpā. Laika gaitā 
no šīm 17. G.s. independentu draudzēm veidojās tā sauktās 
kongregacionaļu draudzes, un baptistu draudzū rašanās Anglijā ir cieši 
saistīta ar independentu draudžu sākumu.  
Ap 1602. G. kāds anglikāņu mācītājs Jānis Šmits (John Smyth) pulcināja 
ap sevi idependentiski noskaņotus ļaudis. Vajāšanu spiests, Šmits līdz 
ar savu jauno draudzi pārcēlās uz Holandi. Še Šmits pārliecinājās, ka 
kristība izdarāma tikai pie pieaugušiem, un ap 1608. G. Šmits kristījis 
pats sevi un tad savu draudzi. Sākumā Šmits līdz ar savu draudzi 
dzīvoja tai pārliecībā, ka tie ir vienīgie, kas atjaunojuši bībelīgo kristību, 
ko neviena no pārējām draudzēm nav darījusi. Bet kad Šmits kādu 
laiku bija nodzīvojis Holandē, tas nāca sakarā ar turienes menonitiem 
un dabūja pārliecināties, ka Holandes kristītāji –menoniti jau daudzus 
gadu desmitus piekopj pieaugušo kristību, un ka tiem jau sen ir 
draudzes pēc pirmkristīgās draudzes parauga. Šmits tā sajūsminājies 
par menonitu draudzi, ka sācis savu draudzi pārrunāt pievienoties 
menonitiem. Tomēr locekļu lielākā daļa ar Šmita palīgu Helviju 
priekšgalā tam nepiekrita. Menonitu īpatnējie uzskati par  
 



 

Atteikšanos no karadienesta, zvērasta un valstsdienesta vispāri bija 
Helvija ļaudīm nesaprotami. Šī neapmierinātā draudzes daļa uzlūkoja 
savu līdzšinējo vadoni par nomaldījušos un 1611. g. ar Helviju 

priekšgalā pārcēlās uz Londonu, kur lika sākumu pirmai baptistu 

draudzei Anglijā. Šī draudze neatzina šauro kalvinistisko uztveri 
izredzēšanas jautājumā un tāpēc nosaucās par „General-Baptists.” 
Kristību šī draudze sākumā izdara apslacinot un tikai no 1641.g. to 
izdara pagremdējot.  
Gluži neatkarīgi no šīs draudzes ap 1633.g. Londonā rodas vēl baptistu 
draudze, bet ar stingri kalvinistisku uzskatu izredzēšanas jautājumā. 
Tas notika sekojošā kārtā: No kādas independentu draudzes, kas 
1633.g. bij atgriezusies no Holandes, kur tā kādu laiku bija glābusies 
no vajātājiem, atdalījās pulciņš locekļu, kas pieaugušo kristību atzina 
par vienīgi pareizo. Pieci gadi vēlāk aiz tādiem pat iemesliem atdalās 
vēl kāda daļa un vēl pēc 2 gadiem atkārtojas tas pats. Pēdējam 
pulciņam atdaloties, rodas arī doma, ka kristība izdarāma 
pagremdējot. Šie baptisti strauji vairojas, tā ka 1643.g. Londonā 
skaitās 7 draudzes. Saucas šie baptisti par „Particular-Baptists”, ar 
vārdu „particular” – „sevišķie” pasvītrodami savu īpatnējo uzskatu 
izredzēšanas jautājumā, kas tos laikus bij ļoti ass.  
Baptistiem nācās ciest kā no valstsbaznīcas, tā no presbitiešiem, un 
tikai 1689.g. izdotais iecietības ediktsatnesa brīvību baptistiem.  
Tā laika angļu dzejnieks Miltons bija baptists, un visā pasaulē izplatītās 
grāmatas „Kristīga cilvēka svešniecības ceļš” autors Benjens, kuru dēvē 
par angļu lielāko ģēniju uz reliģijas lauka, arī bija baptists.  
Abi baptistu novirzieni Anglijā 18.g.s. otrā pusē salējās vienā; to 
paveica lielā reliģiskā atmoda, kas tajā laikā nāca pār Angliju.  
Gandrīz tai pašā laikā, kad Anglijā radās baptisti, tie radās arī Ziemeļ-
Amerikā. Baptisma iedēstītājs Amerikā ir Viljams Rogers. Uz jauno 
pasauli tas pārcēlās ap 1630.g., no savas dzimtenes paņēmis līdz 
uzskatus par apziņas brīvību un visu saišu saraušanu ar veco baznīcu, 
lai gan Anglijas dzīvē šie uzskati vēl  
 



 

Nebij izveidojušies. Anglijā ticības dēl vēl vajāja, bet Rogerā pašā šie 
uzskati bij jau pilnīgi nobrieduši. Bostonas Salemes draudze, sastāvoša 
no puritāņiem, uzaicināja Rogeru par mācītāju.  
Drīz Rogers nāca nesaskaņā ar vietējās kolonijas valdību. Sadursme 
radās divi punktos: Rogers uzstādīja parasību, ka ikvienam kolonistam 
jāspēj pierādīt, kādā likumīgā kārtā tas ieguvis zemi no vietējiem 
iedzimtiem – indiāņiem. Daudzi kolonisti savas zemes bija ieguvuši 
varas ceļā un apmierinājās ar to, ka Anglijas valdība iebildumus necēla. 
Rogers parasīja, ka iedzimtie jāuzlūko par zemes īpašniekiem un ar 
tiem jāslēdz līgumi zemes atsavināšanas gadījumos. Vēl Rogers 
sadūrās ar koloniju pārvaldi jautājumā par spaidu pielietāšanu ticības 
lietās. Rogera uzskats bija, ka valdībai nepiestāv sodīt par pirmo 4 
baušļu pārkāpšanu, par to varot tiesāt tikai Dievs. Kolonijas valdība 
nolēma, ka Rogeram6 nedēļu laikā kolonija jāatstāj. Doto laiku Rogers 
izlietā sludinādams savās mājās un valdības rīcībuapzīmē par netaisnu. 
Novērojis, ka viņu grib novietot kuģī, kas to pārvestu uz Angliju, tas 
nepamanīts ziemas laikā atstāja koloniju un, četrpadsmit nedēļas 
izmaldījies pa mežiem, nonāca Rodailendē (Rode-Island). Tur tas 
slēdza līgumu ar iedzimtiem un nodibināja jaunu koloniju, kuras 
satversmē ievietoja noteikumus par pilnīgu apziņas brīvību.  
1639.g. Rogers ar saviem biedriem nāca pie pārliecības par pieaugušo 
kristību. Kādu no viņa draugiem – Tomu Hollimani pārējie biedri 
izvēlēja, lai tas kristītu Viljamu, pēc kam Viljams kristījis pārējos.  
Rogera nopelni lieli. Vi’bnš nevien pārnesa uz jauno pasauli bībelīgo 
kristību, bet arī pirmais deva izpausmi baptistu un to priekšteču – 
kristītāju viscildenākai kultūrvērtībai – apziņas brīvībai, ko Rogera 
dibinātā kolonija Rodailendē atzina visupirms.  
Pārējās kolonijās iecietība reliģijas lietās vēl bija gluži nepazīstama. Par 
nepadošanos valdošiem baznīcas likumiem tur sodīja gan ar cietumu, 
gan ar naudas sodu, gan pēra, gan nogrieza ausis. – Apziņas brīvība 
gan vēl valdīja kvekeru dibinātā kolonijā Pensilvānijā, bet šī kolonija 
izcēlās stipri vēlāk – 1682.g. revolūcijas  
 



 

karos pret Angliju, kurās kolonijas guva sev neatkarību, neiecietība 
reliģijas lietās galīgi izzuda un, izstrādājos Savienotajām Valstīm 
pamatlikumus, tajos arī ienesa apziņas brīvības likumu, kas gandrīz jau 
150 gadu bij pastāvējis Rode-Islandē.  
Vācijā baptistu darba celmlauzis ir Gerhards Onkens. Kā jaunu zēnu 
kāds skotu tirgotājs viņu bij ņēmis sev līdz uz Skotiju. Še vācu jauneklis 
nāca sakarā ar ļaudīm, kam ticība uz Kristu bij sirds lieta. Šie ļaudis, kas 
nebij baptisti, pamodināja Onkenā nojautu, ka personīgs kristīgums ir 
gluži kas cits, nekā formālais kristīgums.m Nācis skaidrībā ar savu 
Dievu, Onkens jutis sevī nepārvaramu dziņu arī citus vest pie laimes, 
kādu tas pats samantojis. Ar visu sirdi tas pieķēries misiones darbam 
un iestājies par bībeļu izplatītāju Edinburgas bībeļu biedrībā. Šīs 
biedrības uzdevumā tas arī pārcēklās uz Hamburgu un apsāka še 
misiones darbu it sevišķi pie jūrniekiem. Viņš darbojies arī kādā brīvā 
draudzē, kas sastāvējusi no Hamburgā dzīvojošiem angļiem.  
Misiones darbs un bībeles studijas Onkenu noveda pie pārdomām par 
kristību un pie pārliecības, ka pieaugušo kristība uz paša kristāmā 
vēlēšanos ir vienīgi pareizā. Trūcis tikai kristītāju. No draugiem Anglijā 
tas saņēmis padomu, lai pats sevi kristot, ja jūtot tādu neatvairāmu 
vajadzību pēc ticīgo kristības. Tādam padomam Onkens tomēr 
nevarējis piekrist. Te nācis palīgā gadījums. Onkens iepazinies ar kādu 
amerikāni- kuģa kapteini – baptistu, kam ar kuģi nācies palikt 
Hamburgā uz ziemas guļu. Kapteinis, pārbraucis savā dzimtenē, 
stāstījis savam mācītājam Dr. Sear’am par jauno vācieti, kas vēloties 
kristīts tapt. Dr Sear’s bij nodomājis doties uz Vāciju, lai papildinātu 
savas zināšanas kādā vācu universitātē. Savā studiju ceļojumā Dr. 
Sear’s arī apmeklēja hamburgu un 1834.g. 22. aprīlī kristīja Onkenu.  
No Vācijas baptistu draudzes izplatījušās pa Skandināvijas zemēm, un 
sevišķu kuplumu guvušas Zviedrijā. Tāpat no Vācijas izejot, tās 
izplatījušās uz dienvidiem pa Balkānu valstīm, tā ka tagad Eiropā ir vēl 
tikai divi zemes, kurās nav baptistu, tās ir Eiropas Turcija un mežonīgā 
Albānija.  
 



 

Baptisti Latvijā 75 gadus atpakaļ radās patstāvīgi, saņemot tikai vieglu 
skārienu no vācu baptistiem Klaipēdā. Rašanās cēlonis bija 
neapmierinātība ar pastāvošo formālo baznīcas kristīgumu un slāpes 
pēc sirds miera ar Dievu, slāpes pēc personīga kristīguma.  
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Attēlā:   
Latvijas baptistu draudžu savienības padome 1935.g.  
 
Pirmā rindā no kreisās: J. Dubelzars, E. Rimbenieks, A. Meters – 
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Vītols, V. Freimanis.   
 

 



 

Māc.  P. Lauberts.  

Baptistu 75 gadu vēsturiskā 
gaita Latvijā. 

 
Pagāja daži gadu simti, Latvietim dzīvojot uzspiestā ticībā. Dažreiz pat 
ar zobenu un uguni viņam uzspieda ticēt Dievam. Tad pagāja atkal daži 
simti gadu, latvietim dzīvojot kungu dotā ticībā. Cik laba šī ticība pati 
par sevi arī nebūtu, latvietim tā tomēr nāca par labu tikai tik daudz, cik 
muižnieks no tās dzimtcilvēkam, kalpam un vergam – latvietim, gribēja 
dot. Un tikai vēlāk nāk laiki, kad var runāt par pašu izvēlētu, no pašu 
dvēseles tieksmēm izaugušu reliģisku dzīvi. Vidzemē tā sevišķi izcēlās 
18.g.s. pirmajā pusē ar brāļu draudžu nodibināšanos un izplatīšanos, 
Kurzemē – vairāk kā simts gadus vēlāk – tautas reliģiskie meklējumi 
izpaudās baptisma kustībā. (Vidzemnieku masveidīgai pāriešanai 
pareizticībā 19.g.simt. četrdesmitajos gados ir vairāk saimnieciski – 
politisks raksturs). Augsti cienot latvieša prāta centienus, nebūs lieki 
latviskā baptisma 75 gadu pastāvēšanas jubilejas gadījumā drusku 
pastaigāties pa baptisma vēstures tekām – baptisma, kāds tas 
vajāšanās varējis nostiproties Latvijā.  
Metīsim dažus skatienus uz baptisma izcelšanos Latvijā, tad uz 
vajāšanām, kādas tas izcietis, uz baptisma izplatīšanos šeit un beidzot 
uz baptisma sasniegumiem pie mums.   
 

1. Latviešu baptistu izcelšanās. 
 

Maz iepriecinoša rādīja tautas reliģiskā dzīve Kurzemē vēl ap 19. gadu 
simteņa vidu. Svētdienās uz baznīckrogiem devās vairāk ļaužu nekā uz 
baznīcām. Ceļmalās šur tur redzēja ļaudis strādājam gan pļavā,  
 



 

gan druvā gan sētā, kaut gan bija svētdiena. Kad gan citā laikā lai kalpa vīrs 
padarītu savu darbu? Darba dienās bij j āiet kunga gaitās no agra rīta līdz 
vēlai naktij. Un muiža pati jau arī nekautrējās šad un tad, "lietum nākot," sūtīt 
vīrus svētdienā uz pļavu sienu grābt. Kalps, strādādams svētdienā, jau tikai 
sekoja muižas priekšzīmei. Un ko visu muiža neprasīja no nabaga zemnieka? 
Dažā muiža skaista meiča, pat skaista sieva jau nemaz nedrīkstēja rādīties, ja 
negribēja tapt lielkunga mīļākā. Smagu nastu nospiests, zemnieks, pastalās 
vaj zābakus nesdams līdz baznīcai padusē, svētdienā steidzās uz savu 
dievnamu, sak, varbūt taps sirdij vieglāk. Dažreiz arī tapa sirds vieglāka, bet 
dažreiz vēl smagāka. Mācītājs rāja slinko strādnieku, biedinaja no grēka 
pirkstu palaidēju pie kunga mantas, sūtīja uz mūžīgu pazušanu "dzerāju, kam 
elle vaļā" un prasija, lai klausītu, cienītu un mīlētu vagaru un lielkungu. Un ko 
tu,nabaga cilvēka bērns, savu sūro likteni ciesdams - pelavainu maizīti 
grauzdams un plānu putru strēbdams - spēsi taisnoties! Macītājam jau 
taisnība. Sirds jau pārmeta arī vienu otru grēku! 
Bet kā tikt no grēka vaļā, kā dabūt sirdij mieru un grēka piediošanas apziņu? 
Kad Jāņa tēvs mira, tas dievbijīgais vecītis, kā viņš kunkstēja un vaidēja visu 
nakti dvēseles bailēs, kaut gan mācītājs dienu iepriekš tam bija pasniedzis 
dievmaizi un pasludinājis tam grēku piedošānu! Tā klājās citiem arī, ejot savu 
dzīves ceļu. Pie vakariņa ejot, mācītājs gan pasludināja grēka piedošānu, bet 
sirds tāda nemierīga vien ir: bailes no nāves, bailes no miršanas. Sirds 
parasīja, sirds slāpa pēc skaidrības. Bet to neviens nedeva.  
Kristīgās draudzes vēsturē pašulaik vēl kūpēja pēdējie dūmi no apgaismības 
un prāta ticības laikmeta - racionālisma - ugunssārtiem, kuros bija dedzināts 
gadu desmitiem ilgi viss tas, ko Jēzus un apustuļi sauc par evanģēliju - labo 
vēsti. Un tālu prom no tautas stāvēja sveštautietis mācītājs, kam racionālisma 
laikos vairāk rūpēja medības un kungu dotie mielasti, nekā viņa draudzes 
locekļi, kurus tas tā kā tā nespēja apkopt, kaut gribētu, draudžu ārkārtīgā 
lieluma dēļ.  
 



 

Nebija toreiz arī latviešiem daudz grāmatu un nebija arī, kas tās lasa. Skolu 
nebija daudz, un ļaudis nemācēja lasīt. Kas mācēja lasīt un rakstīt, tas viņos 
laikos zemnieku starpā bija "mācīts vīrs."  
Racionālismam, prāta ticībai sabrūkot, radās arī Kurzemē vīri mācītāju starpā, 
kam Kristus vēsts bij pirmā vietā. Užavā, Ventspils apriņķī, bija tāds mācītājs. 
Tas iekārtoja savā pagastā lasītavu un apgādāja katrai pagasta mājai 
Jaunderību. Lasītavā bija labs skaits grāmatu. Divdesmit kapeikas par gadu 
bija jāmaksā par lasīšanu. Tā bija liela nauda mūsu laiku naudas vērtībā. 
Toreiz meitas alga pie saimnieka bija pāris rubļu gadā.  
Taču Užāvā netrūka tāu, kas lasīja. To redzes aploks paplašinajās, tie sāka 
domāt. Viens no cītīgākiem lasītājiem bija Jānis Dravnieks. Viņa tēvs bija 
vietējā pagasta saimnieks. Tā tad arī viņu mājā bija Jaunderība. Kad Dravnieki 
bija labi ielasījušies Jaunderībā, tad tā tiem tapa tik mīļa, ko nolēma nopirkt 
visu bībeli un nopirka arī. Tas viņos laikos nebija mazs pirkums.  
Jaunais Dravnieks čakli lasīja savu bībeli. Ziru pagastā iekārtoja skolu. 
Skolotais Hamburgers bija dziļš domātājs. Viņu nespēja apmierināt tā garīgā 
dzīve, kāda bija ap viņu. Gaiši viņš saparata, ka bībele māca pavisam citādu 
dzīvi, nekā tā bija Užavā, un ka ar tādu dzīvi, kāda bija parastā, velti cerēt uz  
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labumiem, ko bībele sola. "Ticība bez darbiem" nav īstā, to viņš saprata. Viņš 
nelika skaitīt lūgšānas bērniem no pātaru grāmatas, bet mācīja tos nomesties 
ceļos un sacīt Dievam to, kas tiem vajadzīgs. Šis skolotājs un viņa skolēni - 
dažs no tiem bija 17 gadus vecs - arī modināja domas un radīja jaunus 
uzskatus vietējā garīgā dzīvē.  
Ap šo skolotāju sāka pulcēties vairāki, kas bija pārauguši sava laika ļaudis 
garīgā saprašanā. Viņu starpā bija vecais un jaunais Dravnieks, Jankovskis, 
vēlāk ievērojams baptistu sludinātājs, abi Strauti un vēl citi. No visiem šiem 
kā ievērojamākais jāmin Kuldīgas pilsonis Ādams Gertners no Labraga, Sakas 
draudzē. Gertners bija viņos laikos zemnieku vidū viens no izglītotākiem. Viņš 
nevien mācēja lasīt un rakstīt, bet arī vāciski runāt, lasīt un rakstīt. Šim 
pulciņam meklētāju nepietika ar to maizi vien, ko deva vietējais mācītājs; šis 
pulciņš meklēja savām dvēselēm barību, kur vien tik to domāja atrast. 
Jūdzēm tālu gāja klausīties mācītājus, kas bija ieslavētāki. Kaimiņu draudze, 
kur sludināja vecais latviešu tautas draugs Hugenbergers, ievērojams 
runātājs, jau tiem bija kā pašu mājas. Arvien vairāk un vairāk tie pārliecinājās, 
ka viņu draudzei ar savu seklo kristīgo dzīvi un mācību, ka jaunpiedzimšana 
un grēku piedošana dabūjama dažādās baznīcas ceremonijās, grūti atrast 
bībeles pamatu zem kājām. Bailes no grāka lika meklēt bībelē Dieva prātu un 
arī norādījumus kā dzīvot, lai dzīve būtu saskaņota ar Dieva prātu. Radās 
slāpes pēc dvēseles miera. Viena lieta tiem bija gaiša kā diena. Tā dzīvot, kā 
līdz šim, pēc sirdsapziņas nevar. Tie sāka dzīvot tādu dzīvi, kādu domāja 
mācītu bībelē, un gāja kopā gan mājāš, gan mežā, lai lūgtu Dievu, kā to 
Hamburgers mācījis.  
Tad nomira vecais Užavas mācītājs Kalmeiers, goda vīrs. Nāca jauns. Tas caur 
pagasta tiesu lika cieši aizliegt "tādu sapulcēšanos pa mājām un nomalēm." 
Daži no dievlūdzējiem aizgāja izrunāties ar mācītāju par viņu sevišķo atzīšanu. 
Mācītājs tos nespēja pārliecināt, nedz - vissvarīgākais - nespēja apmierināt 
uztrauktās dvēseles. Tad  
 

 



 

tie dabūja zināt, ka Rīgā esot kāda cita ticības šķira, ko saucot par 
"arnutiešiem." Tie rakstīja turp, izskaidroja savu atzīšanu un lūdza, vaj 
nevarētu piebiedroties tiem. "Artutieši," tas ir hernhutieši jeb brāļu draudze, 
atbildēja, ka viņi tos nevarot pieņemt. Brāļu draudze jau nekad nebija 
dabūjusi patstāvību, nebij draudze pati par sevi.  
Un tad kādā dienā Gertners nogāja uz Grobiņu apciemot savu bijušo 
meistaru. Grobiņā būdams, Gertners satikās ar kāu Vācijas baptistu 
Brantmani, Klaipēdas baptistu draudzes locekli. 1855. gadā, tas ir piecus 
gadus pirms pirmo latviešu baptistu kristībām, kāds liepājnieks Jēkabsons, 
darbu meklēdams, bija nogājis uz Klaipēdu, nācis tur sakarā ar baptistiem, un 
tapis tur kristīts. Pēc viņa uz Liepāju bija pārcēlušies daži no Klaipēdas vācu 
baptistiem, no kuriem Brantmanis ar ģimeni bija apmeties uz dzīvi Grobiņā.  
Ar Brantmani Gertners runāja visu nakti par svētiem rakstiem. Brantmanis 
starp citu norādīja, ka tikai ticīgiem jātop kristītiem un ka tikai ticīgie drīkst 
būt draudzes locekļi. Tas Gertnerim bija kaut kas pavisam jauns. Uz Užavu 
atpakaļ nācis, Gertners savas sarunas, kas tam bija bijušas ar Brantmani, 
atstāstīja saviem biedriem. Nu visi ķērās pie bībeles, meklēja, pētīja, lūdza 
Dievu. Iznākums bija, ka tie atrada bībelē, ka vajagot kristīt "mācekļus", "tos, 
kas tic," kristīt, pēc "grēku izsūdzēšanas", pēc "Svētā Gara dabūšanas" kristīt 
un ka kristība, pēc apustuļa Pētera vārdiem, attēlojot jau  
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salīdzinātas, "labas sirds derību ar Dievu." Arī apustulis Pāvils pieminējis 
kristību tajā pašā nozīmē, runādams par kristītiem kā "apraktiem Kristus 
nāvē," kuri tad "cēlušies augšām," lai staigātu "atjaunotā dzīvībā." Un viņi jau 
bija iesākuši jaunu dzīvi. Tā tad tiem vajadzēja tapt kristītiem, ja gribēja darīt, 
kā bībele māca. Gaiši tiem atklājās, ka viņu tagadēja jaunā dzīve ir bībelē 
mācītā jaunpiedzimšanas dzīve, ar ko tie manto Jēzus pestīšanu, kas pati 
gluži no žēlastības. Viņi bija ticējuši un sākuši dzīvot jaunu dzīvi. Prieks un 
miers pārņēma viņu dvēseles, un sirsnīgas pateicības lūgšanas kāpa no 
laimīgiem atpestītiem augšup pie Tā, kas tos bija dzemdinājis caur savu svēto 
vārdu un Garu par saviem bērniem.  
Tomēr tie vēl nolēma vēlreiz pamatīgi izrunāties ar Brantmani, pirms sniegt 
roku baptistiem kā ticības biedriem.  Gertners, Jankovskis un Dravnieks 
devās tālajā ceļā uz Grobiņu. Un ne vien paši gribēja izrunāties, bet lūgt savā 
un citu Užaviešu vārdā Brantmani atnākt uz Užavu.  
Brantmanis ieradās Užavā. Runāja vēl par svētā vakariņa nozīmi, 
pamatodams to sevišķi uz Pestītāja vārdiem: „To darait mani pieminēdami”, 
runāja par tīšu grēcinieku izslēgšanu no draudzes un atrada to kā bībeles 
mācību. Vairāki dziļi pārliecinājās, ka baptistu mācība pamatojas uz Svētiem 
rakstiem un vēlējās tikt kristīti, lai tā tiktu piepulcināti baptistu draudzei. 
Brantmanis pats neuzņēmās kristīšanu, bet ieteica braukt uz Klaipēdu 
kristīties. Tas bija 1860. Gada sākumā.  
Bet kā nu nemācītiem zemniekiem tikt uz Klaipēdu? Teica, vajagot pases. 
Izlūdzās pēc pases gan muižā, gan pie citiem kungiem, bet neviens tiem tās 
nedeva. Ļaudis sāka pases meklētājus izsmiet. Bet smiekliem vairs nebija 
vietas. Latvietis gribēja darīt un dzīvot pēc savas dvēseles pārliecības. 
Muižnieks un sveštautietis mācīrtājs jau bija pazaudējis uzticību latvieša acīs. 
Kādā rudens naktī, miežu pļaujamā laikā, kad darba bija pilnas rokas, astoņi 
dievlūdzēji latviešisēdās Užavā ratos, lai brauktu uz Klaipēdu kristīties. Tur 
bija Ādams Gertners, Jānis Dravnieks, Andrejs Jankovskis, Kaspars Zirnieks un 
citi. Liepājā tiem piebiedrojās vēl trīs  
 



 

 

vācieši, kas kāroja tapt kristīti. Pār robežu tie tika ar robežas apdzīvotāju 
atļaujām, kuras tiem pret mazu maksu izdeva vietējais pierobežas pagasta 
rakstvedis.  
1860. gada 2. septembrī  viņi tika Klaipēdā kristīti.  
Pēc laba pusgada atkal 14 vīri brauca uz Klaipēdu kristīties. Atkal bez pasēm, 
bet šoreiz pa jūru, zvejnieku laivās. – Arī trešais brauciens notika ar laivu.  
Un tad pienāca latviešu baptistiem viņu lielā diena. Gertners, Klaipēdas 
baptistu draudzes pilnvarots, kristīja 72 latviešus vienā reizā Ziru upē, Latvijā. 
Tas bija 1861.gada 22.septembrī.   
 

2. Vajāšanas. 
 
Riebīgākās vajāšanas gan vārdiem, gan darbiem, ir dabūjuši ciest latvijas 
baptisti krievu valdības laikos. Naudas sodi, cietums, važas, baptistu 
zemnieku izraidīšana no mājām, pat miesas sodi; bez tam vēl visādu nejauku 
nepatiesu baumu izplatīšana un trekni lamu vārdipavadīja jauno baptismu ik 
uz soļa.  
Važās kaltām rokām tika baptisti Juraška un sieviete Kronberga dzīti ziemas 
aukstumā no Ventspils   
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uz Kuldīgu, no Kuldīgas uz Aizputi, no Aizputes uz Liepāju. Dzīšana vilkās 
divas nedēļas. Tāpat važās kalts, saslēgtām kājām baptists Vikstrems dzīts no 
Kurzemes cietumiem uz Daugavpili.  
Trešā Klaipēdas brauciena dalībnieki, septiņi skaitā, visi dabūja pērienu, 15 
pāru rīkšu katrs. Viņu vidū bija arī jaunava Katrina Peterlevics. Tiesnesis tai 
deva laiku apdomāties, glāstīja mīlīgi viņas vaigus un skubināja viņu sacīt, ka 
braukusi uz klaipēdu kristīties citu pierunāta. Jaunava tomēr palika uzticīga. 
„Tu esi traka!” izsaucās tiesnesis. Un arī ši jaunais upuris tika likts uz asinīm 
aptraipītā mocekļu altāra...  
No Gertnera prasīja parakstu, ka tas neturēs sapulces, nekristīs un nedalīs 
svēto vakariņu. Gertners parakstu nedeva. Tad Gertneri ielika Aizputes 
cietumā. Tur Gertners sabija gadu un dažus mēnešus.  
Īsi sakot, ikas sludināja dievvārdus, to ielika cietumā uz 4-8 nedēļām; kas 
deva telpas sapulcēm, to arī. Liepājas tuvumā, Pērkones pagastā, daži 
zemnieki pa kārtai deva telpas savās mājās sapulcēm un pa kārtai gāja sēdēt 
cietumā.  
Līdz 1863.gada aprīlim Dravnieks, viens no Užavas baptistu vadoņiem, jau trīs 
reizas bija sēdējis cietumādievvārdu sludināšanas dēļ.   
1863.gada jūnijā Grobiņā atkal apcietināja Gertneri, kas bija palaists vaļā, 
saslēdza važās un kājām dzina uz cietumu Aizputē. Augustā tas vēl arvien 
smaka tur.  
Un kur tad vēl ļaunās mēles un lamu vārdi! Baptistu darbība tika attēlota kā 
„ļaužu tracināšana” un „agitacija”, kas ne tikai reliģiska, bet arī politiska. 
Baptisti „izrokot pamatus sakaram starp zemniekiem un muižniekiem.” 
Evanģēlijs, ko baptisti sludina, esot – pretkristīgums.  
Nimecs, Klaipēdas baptistu mācītājs, bijis agrāk augstāks valsts ierēdnis – tā 
tad vīrs, kas labi saprata rakstīt valsts iestādēm – rakstīja pastāvīgi lūgumus 
uz malu malām vajāto Kurzemes baptistu dēļ, pat Krievijas caram. Kājām 
devās divi Kurzemes baptisti, Zirnieks un Jankovskis,  
 

 



 

uz Pēterpili pie cara, sastapa to un nodeva tam lūgumrakstu savu vajāto 
ticības biedru labā.  
1863.gadā „viņa ķeizariskās majestātes ukazs no valdošā senāta Kurzemes 
virspilstiesai” atbrīvoja – pēc ļaužu un virspilstiesas domām – no bezcerības 
jeb mūža cietuma Gertneri un attaisnoja to. 1865.gadā uz valsts augstākās 
varas lēmuma pamata baptistiem Krievijā bija atļauts kalpot savam Dievam 
pēc sirdsapziņas. 1879.gadā baptisti dabūja likumu, kas atļāva tiem 
netraucēti „savu ticību turēt un savas ticības ceremonijas izdarīt pēc tām pie 
viņiem pastāvošām ieražām.”  
Šo ticības ciešamību – vairāk nevarot sacīt, jo baptistam sadzīvē nebija vis visi 
ceļi vaļā, pat mironi dažreiz bija grūti dabūt zem zemes – šo ticības ciešamību 
pārtrauca 1893.gadā Kurzemes gubernatora cirkulars, kas atļāva tikai 
gubernatora apstiprinātiem  
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Baptistu garīdzniekiem izpildīt garīdznieku pienākumus un tikai tajā lūgšanas 
namā, „pie kura” garīdznieks bija apstiprināts. Mazie baptistu pulciņi uzreiz 
palika bez apkopšanas; baptistu gada sapulces, kursus vairs nespēja noturēt 
likumīgā kārtā. Velti bija visi lūgumi un sūdzības. Cirkularu neatcēla, kaut tas 
bija pilnīgi nelikumīgs.  
Pat 1905.gada Krievijas brīvības manifests Priekš Kurzemes baptistiem 
neiznīcināja „cirkulāru”, gan 1909.gadā, uz baptistu lūgumu, to „izmainīja” 
pret drusku vaļīgāku.  
1914.g. vecais cirkulārs, pat uz valsts valdības pavēli, atbrīvojās no jauna un 
bija pat vēl spēcīgāks, tikai trūka gubernatora, kas to sargātu: karš 
gubernatoru bija aizdzinis uz visiem laikiem no Latvijas.  
Šis gubernatora cirkulārs būtu mocījis vēl vairāk Kurzemes baptistus, ja viņa 
asmeni nebūtu nolauzis viens no baptistu garīdzniekiem, Alberts, Bātas dr. 
mācītājs. Alberts uz cirkulāra pamata bija notiesāts, bet viņš nepadevās un 
pārsūdzēja līdz pat senātam, kas Albertu attaisnoja. Tomēr prāvos tiesas 
izdevumus Alberts dabūja ciest no savas kabatas. Vācu okupācijas varas laikā 
brīvība nebija liela, bet nebija jau arī daudz to, kam tās vajadzēja. Mācītāji un 
draudzes locekļi lielum lielā daļa bija aizgājuši līdz ar pārējo latviešu tautu – 
bēgļu gaitās. Tiem Krievijā ticības ziņā neklājās sliktāki nekā Kurzemē, gan 
labāki, daudz labāki.  
Tikai Latvijas valstij nodibinoties, 1918.gadā, baptisti dabūja nevien sen 
kāroto pilnīgo apziņas un ticības brīvību, bet arī visas cilvēka un pilsoņa 
tiesības.  Un to arī baptists bija pelnījis. Viņš nekad nav bijis un arī nebūs 
sliktāks pilsonis un valsts pavalstnieks nekā citi, kas stāv un krīt par savu 
tautu un valsti grūtā un labā dienā.  
 

3. Izplatīšanās. 
 
„Jo vairāk viņus spieda, jo vairāk tie vairojās.” Šie bībeles vārdi arī 
piepildījušies pie latviešu baptistiem. Vajāšanu ugunīs baptisms, it kā 
tas  
 
 
 

 



 

ērkšķu krūms tuksnesī, dega, bet nesadega, tāpēc, ka tas Kungs bija 
viņā.  
Baptismam Latvijā bija jau pēc četriem gadiem pēc savas izcelšanās, 
1864.gadā, vesels tūkstotis draudzes locekļu. Pēc piecdesmit gadiem, 
1910.gadā, viņu bija ap 8000. Pēc septiņdesmit pieciem gadiem 
baptistu Latvijā 10500. Šajos skaitļos nav ieskaitīti baptistu bērni, kas 
paši nav meklējuši pilnas draudzes locekļa tiesības, ne arī tā sauktie 
izslēgtie, tad tad vēl visi tie, kas atrodas zem baptistu iespaida un savu 
garīgo maizi galvenām kārtām saņem no baptistu rokām, gan pastāvīgi 
apmeklēdami baptistu sapulces, gan lasīdami baptistu izdoto 
literatūru, gan kopjot draudzīgus sakarus dzīvē ar tiem. Skatoties no šī 
redzes stāvokļa, baptisti Latvijā apvieno ap 28000 dvēseļu.  
Baptisti izplatījušies nevien pa visu Latviju, bet viņu ir prāvs skaits arī 
ārzemēs – gandrīz visur, kur tikai latvju kolonijas – Lietuvā, Krievijā, 
Ziemeļ un Dienvid-Amerikā.  
Latviešu baptistu šūpuļa draudžu, Ziras un   
------- -------------------- 
Attēls Mateus dr. baznīca Rīgā.  
 

 



 

Užavas, galvenie vadoņi bija Ernests Eglītis, kas jau gadus 10 pirms 
latviešu baptistu kristībām bija turējis dievvārdu sapulces savās mājās, 
tad Jānis Dravnieks un J. Jankovskis.  
No Zirām un Užavas viens baptistu vilnis vēlās uz tuvējo ostas pilsētu 
Ventspili, kas drīz vien tapa stiprs baptistu centrs, no kura baptisms 
izplatījās gar jūrmalu uz ziemeļiem. Pirmie, kas tiecās uz baptistu pusi, 
Ventspilī bija Vikstrems, Korns un Jukums Redins. Redina nams bija 
pirmā baptistu sapulces  vieta Ventspilī. Kustības pirmie vadoņi 
Ventspilij bija Dravnieks, Jankovskis un Gertners. Vēlāk draudzi ar 
sevišķi lieliem panākumiem vadīja izcils runātājs Jānis Neibuks. Viņa 
vadībā baptisms izplatījās no Ventspils uz Kuldīgu, Talsiem, 
Ugunsciemu, Pitragu.   
Nevar nepieminēt, ka Ventspils Draudze ir devusi divus baptistus, kas 
nav bijuši mācītāji, bet kuru darbs  
 
-------------- -----------------  
Attēls: Ventspils dr. baznīca.  
 

 



 

nav mazāks nekā laba mācītāja darbs. Tie ir J. Sīmanis, latvijas senatora 
Sīmaņa tēvs, un T. Antmanis. Sīmanis bija tas, kas bargu vajāšanu 
laikos iznesa uz saviem pleciem Ventspils baptistu skaistās baznīcas 
celšanas galvenos darbus, un Antmanis, cīnīdamies par latviešu 
tiesībām pilsētas domē un izdodams viņos laikos politisku latviešu 
avīzi, ieņemdams sadzīvē izcilu vietu , ir turējis par godu būt baptists, 
kuram nekad nebija par grūtu celties, kad karogs aicina...  
Otrs baptisma vilnis no izceļošanas vietas vēlēas uz dienvidiem – uz 
Sisu, Sārnati, Labragu un Sakām. Labragā jau dzīvoja Ādams Gertners, 
kurš uz saviem pleciem ir iznesis latviešu jaunā baptisma vislielāko 
smagumu. Nevien sodīts ticības dēļ visvairāk un vislielākiem sodiem, 
bet arī strādādams draudžu labā kā reti kāds. Cietumos samocīts, 
Gertners mira tikai 47 gadus vecs.  
Sakās nodibinājās nevien liela un stipra, bet arī kārtīga draudze 
Gertnera vadībā.  
 
---------------------------- ---  
Attēlā: Āgenskalna dr. baznīca Rīgā.   
 

 



 

Trešais baptisma vilnis no Ventspils 1867.gadā skāra Rīgu, kur Jānis 
Zirnieks no Ventspils draudzes sāka noturēt dievvārdu sapulces. No 
Rīgas baptisms ieplūda Vidzemē, pārgāja uz Jelgavu.  
Viens no pirmajiem, kas ar lieliem panākumiem baptisma izplatīšanai 
no Rīgas strādājis, bija J. Erungs. Vēlākā laikā, kad Rīgai jau bija divas 
latviešu baptistu draudzes, kā izcils runātājs, mācītājs, vadonis un 
publicists sāk Rīgā strādāt J. A. Freijs. Panākumi ir nevien vietējam 
Rīgas darbam, bet arī vispārīgi baptisma izplatīšanai Latvijā un draudžu 
sakopšanā. Freijs nodibina evanģelizācijas organizāciju, kura izsūta 
evanģelistus. Top lielākais kristīgo rakstu izdevējs Latvijā, nodibina 
kolportāžu. Viņa laikā tiek celtas baptistiem jaunas baznīcas, pie kuru 
celšanas Freijam izcili nopelni. Freijs arī nodibina sirsnīgus sakarus ar 
angļu un amerikāņu baptistiem. Lielā kara beigās gūst ārkārtīgus 
pabalstus Latvijas trūkumcietējiem no ārzemju baptistiem, kas balstīja 
karā cietušos. Nodibina Rīgā baptistu semināru un ir desmit gadus tā 
direktors. Kopā ar savu laulāto draudzeni daudz ziedo semināra un 
draudžu savienības nam acelšanai. Latvijas baptistu draudzes arī iegūst 
gandrīz bez maksas no Freija viņa plašo apgādi. Par nopelniem 
Redlendas universitāte piešķir Freijam teoloģijas doktora grādu, un 
Latvijas baptistu draudžu savienība viņu ievēl par savu goda 
prezidentu.  
No Rīgas draudžu agrāko laiku darbiniekiem jāmin vēl vispirms Jānis 
Inķis. Mācītājs, vadonis, rakstnieks, dzejnieks. Inķa laikā tiek uzcelts 
Rīgas Mateus draudzei skaists dievnams, baptisms izplatīts Vidzemē, 
iekārtota pirmskola Rīgā, kuru vada skolotāji Rīss un Rūmnieks. Tad 
atzīmējas vēl trīs spilgtas personības, draudzes locekļi: Rolmanis, 
Litchens un Pēteris Kļaviņš. Kļaviņam sevišķi nopelni Rīgas dievnamu 
un draudžu savienības nama celšanā.  
Pašliek Rīgā astoņas baptistu draudzes ar sešām pašu baznīcām. Bez 
tam vēl pulciņš žīdu baptistu.  
 

 



 

Liepājā un apkārtnē Latvijas baptistu sākuma laikos top otrs galvenais 
centrs baptismam.  
Asie uzbrukumi un pretestības baptismam tikai vēra vaļā ceļu. 
1859.gadā Klaipēdas vācu baptistu mācītājs Nimecs ieradās Liepājā 
apkopt savas draudzes nedaudzos locekļus – vāciešus. Turēja 
pārpildītas sapulces. Tūliņ arī daudzi bija kājās pret baptistiem. Tā tika 
uzmanīgi uz baptistiem daudzi dievbijīgi ļaudis, kas meklēja savām 
dvēselēm vairāk barības nekā tiem deva.  
Tāpat baptismu Laipājā un apkārtnē sekmēja užavnieku baptistu 
apmeklējumi Laiepājā. Jau latviešu brauciens uz Klaipēdu kristīties, kas 
gāja caur Liepāju, nebija palicis apslēpts latviešiem Liepājas apkārtnē. 
Aiz ziņkārības vien dievbijīgie latvieši – un tādu tur nebij mazāk nekā 
Užavā un Zirās – uzmeklēja vācu sapulci Liepājā. Tur tie tikās ar 
latviešu baptistu vadoņiem no Užavas. Tie Liepāja noturēja arī latviešu 
dievvārdu sapulces.  
Iznākums bija tas, ka 1862.gadā, tas ir gadu pēc latviešu kristībām 
Zirās, tika kristīti pirmie latvieši Liepājas apkārtnē. Skatre tapa latviešu 
baptistu pirmais centrs Liepājas apgabalā. Tur darbojās viens no 
pirmkristītiem Jēkabs Skuja. Dingžu māju saimnieks. Ar laiku Skuja, 
kuru pazina vislabāki pēc viņu mājas vārda, tapa par vienu no 
galveniem vadoņiem baptistu kustībai Lejas-Kurzemē.  
Liepājā pašā latviešu baptistu kristības notika vēlāk. Tur kristīja jūrā 
Jankovskis, kas pirmo reizi bija Liepājā kristījis un par to dabūjis vairāk 
nekā 2 mēnešus  
 
---------------- --- 
 
Attēlā: Daugavpils dr. „Baltā” baznīca.  
 

 



 

cietuma. Juraška, kas bija sacījis kristības runu, sēdēja cietumā par to 
mēnešiem un pēc tam tika izraidīts no Krievijas. Arī visi kristītie, 14 
skaitā, nosēdēja 2 dienas cietumā kristības dēļ.  
Liepājas latviešu baptistu draudžu vēsture ir ļoti raiba. Ievērojamākie 
garīgie vadoņi – mācītāji sākuma laikos Liepājai ir bijuši Skuja jeb 
Dingže, M. Rīss, Kulbergis, Fridrichcons. Viņu laikā ir straujš locekļu 
pieaugums draudzēs. Vēlākā laikā Liepājā sevišķi atzīmējas draudzes 
locekļi Rūja – latviešu baptistu dziesmu grāmatas izdevējs un Puša, 
kam kopā ar Rūju lieli nopelni Ciānas draudzes dievnama celšanā.  
Tagad Liepājā piecas baptistu draudzes un katrai sava baznīca.  
Baptisms no Skatres un Liepājas ir izplatījies vispirms uz Rucavu, tad 
Grobiņu, Šķēdi, Kuldīgu, Tadaiķiem, Priekuli, Priekulāsīti, Gramzdu, 
Skodu, Jutkaišiem, Aizvīķiem, Gulbeni, Veldu, Emboti, Bātu, Vaiņodi, 
Bausku, Ezeri, Renģi, Pampāliem.  
Galvenie darbinieki uz garīgā lauka šajā apgabalā sākuma laikos ir 
bijuši Gertners, Jansons, Griģis un Jēkabs Inķi, Danelis, Jaungelžs, 
Klabis, F. Alberts.  
Tagad latviešu baptistu draudzes izplatījušās pa visi Latviju.  
No Latvijas baptisms pārnests līdz ar izceļotājiem vispirms uz 
Novgorodas guberņu Krievijā gadus desmit pēc baptistu izceļošanas 
Latvijā, arī uz Lietuvu, Ziemeļ-Ameriku un Brazīliju, kur latviešu 
kolonijās izveidojušās lielas baptistu draudzes.  
---------------------- --- 
 
Attēlā: Talsu dr. baznīca  
 

 



 

4. Sasniegumi . 
 

„Tas Cilvēka Dēls ir nācis meklēt un svētu darīt to, kas pazudis.” Tā 
sacīja Jēzus, kristīgās draudzes galva. Tas arī ir kristīgo mērķis. Vai 
baptisms aizsniedz šo mērķi? Nenoliedzami baptisms ir vedis daudz 
latviešu pie Kristus. Tie ir atraduši mieru pie Dieva un saņēmuši Dieva 
bērnības gaišo apzināšanos, atraduši pareizo dzīves ceļu. Tas, lūk ir 
galvenais sasniegums.  
Bet šis sasniegums nav tā rokām taustāms, kaut dzīvē to mana ģimene, 
sabiedrība un valsts.  
Bet arī redzamu sasniegumu latviešu baptistiem netrūkst.  
Gandrīz turpat savus septiņdesmit dievnamus – dažus jo skaistus un 
plašus – ir cēluši baptisti Latvijā. Pirmais jau 1871.gadā Ventspilī. Tur 
smeļ prieku un mieru nevien baptists, bet visi, kas mīl Dieva vārdu.  
Kristīgu literatūru baptisti ir devuši jo bagātīgi tautai. Dr. Freijs tajā 
ziņā iet priekšgalā, aiz viņa pulciņš  
--------------------- --- 
 
Attēlā: Aizvīķu dr. baznīca  
 

 



 

citu, gan lasāmas vielas, gan dziesmu laukā. Pagāniskās, morāli 
postošās literatūras plūdu vidū tā ir mesti arī no baptistu puses 
akmeņi, pa kuriem sausām kājām spēj aizsniegt dzīves otru krastu.  
Dziedātāju kori, lielas svētdienas skolas, jaunatnes pulciņi, sieviešu 
organizācijas ar galveno nolūkuapgādāt trūcīgos, dod labu garīgu 
patversmi vispirms dalībniekiem pašiem, tad cērt laipas pār dzīves 
muklāju arī daudziem citiem. Audzināšanas ziņā šīm organizācijām liela 
nozīme. Un pie katras draudzes ir tās. Baptisti ir nodibinājuši 
pamatskolas Priekulē, Sakās, Liepājā, Ventspilī ar skolotāju sastāvu, kas 
tuvina Dievam, bet nevis ved nost no tē, kā bieži bija parasts.  
Agrākos gados Latvijas baptisti sagatavoja savus mācītājus bībeles 
kursos, tad sāka sūtīt dažus savus jaunekļus uz ārzemju baptistu 
izglītības iestādēm. Tagad baptistiem pašiem savs seminārs Latvijā 
mācītāju izglītošanai.  
Nupta ir atvērts valsts galvas pilsētā, Rīgā, Lāčplēša ielā 37, jauns 
draudžu savienības nams, skaists piecstāvu celtne.  
Un nav vairs baptisti, kā sākumā, tikai ļaužu zemākos slāņos sastopami. 
Tie sastopami tagad visās ļaužu šķirās, allaž gatavi strādāt valsts un 
tautas labad.  
Divas reizas baptisti, sakarā ar citiem kristīgiem ļaudīm, ir sūtījuši uz 
saeimu E. Rimbenieku, agrāko un tagadējo Liepājas pilsētas galvu, kas 
godam un ar sekmēm ir aizstāvējis nevien baptistu patiesās vajadzības, 
bet galvenām kārtām arvien stāvējis par visu, kas labs un der Latvijai.  
Ar dziļu pateicību pret Dievu, Latvijas baptists ar prieku kalpo mūsu 
tautai un valstij, kur valda apziņas un ticības brīvība. Un katrs zin, ka 
ļaudis, kas cenšas dzīvot pēc savas apziņas, arvien būs labi pilsoņi – par 
svētību sev un citiem.  
 

 



 

J. Kronlins.  

Latviešu baptistu draudzes aiz  
Latvijas robežām. 

 
Baptisma kustība, sākusies Lejaskurzemē,  it drīz bija jūtama visā 
latviešu apdzīvotā Kurzemes guberņā, tad pārgāja uz Vidzemes 
guberņas latviešu daļu un izplatījās arī tālāk aiz tagadējās Latvijas 
robežām. Atzīmējami vairāki centri baptisma kustībai starp latviešiem 
Krievijā, bez tam arī Ziemeļ-Amerikas Savienotās Valstīs un pat 
Brazīl;ijā.  
Lielākais latviešu baptisma kustības centrs Krievijā bija Novgorodas 
guberņa. Uz turieni baptismu aiznesa izceļotāji no Lejaskurzemes ap 
1865.gadu. Izceļošanas izskaidrojums meklējams Krišjāna Valdemāra 
ievadītā mēģinājumā radīt latviešu kolonijas Novgorodas guberņā, kur 
zeme bija iegūstama par samērā lēteu maksu. Latviešu tieksme pēc 
„sava kaktiņa un sava stūrīša zemes” dzina arvien jaunus izceļotāju 
barus no Kurzemes uz Krieviju. Starp izceļotājiem bija arī baptistu 
draudzes locekļi, pilni dzīvā misiones gara. Tie arī jaunajās apmešanās 
vietās liecināja apr to, ko paši bija atzinuši par pareizu. Ziemām ar salu, 
lāčiem un vilkiem cīnīdamies, vasarās Novgorodas purvus susinādami 
un mežus līsdami, ar odu un dunduru leģioniem kaudamies, kolonisti 
reliģijā smēla spēkus kiklab garīgai, kā arī laicīgai eksistencei.  
Kādā izceļotāju pulkā, kas nāca no Ezeres apvidus, bija arī 14 baptisti. 
Tie apmetās Ļudinē un jau pašā sākumā blakām saviem velēnu 
mitekļiem uzcēla īpašu būdu dievkalpojumiem. 1870.gadā te 
noorganizējās Ļubines baptistu draudze. Ilgāku laiku viņa skaitījās par 
Lejaskurzemes Ezeres baptistu draudzes filiāli un bija tās garīgā 
kopšanā. No šejienes un arī jauniem kolonistu  
 

 



 

pulciņiem Novgorodas guberņas mežos apmetoties, viena pēc otras 
radās mazas baptistu draudzītes, tomēr pilnas dzīva misiones gara un 
darba prieka. Septiņdesmitos gados Novgorodas guberņā vien 
nodibinājās jau minētā Ļubines draudze, tad Lubļate, Kolomovka, 
Nikolaidatša (Tabora dr.), Dobrova, Kuņica, Lasina, Pustajaluga, 
Keremze, Karpova, Bugrova, un Kretšnova. Sākumā šie pulciņi uzturēja 
ciešus sakarus ar dzimtenes draudzēm, saņēma no tām apmeklējumus 
un garīgu atbalstu. Šie sakari turpinājās arī vēlāk, kad vairāki no šiem 
baptistu pulciņiem bija jau izveidojušies par spēcīgām draudzēm, ar 
saviem lūgšanas namiem un saviem garīgiem darbiniekiem. – Pēc 
Krievijas revolūcijas šīs draudzes apvienojās sevišķā Novgorodas 
latviešu baptistu draudzžu savienībā ar kādiem 700 aktīviem 
pieaugušiem draudzes locekļiem.  
Kurzemes izceļotāji nodibināja vairākas draudzes arī citās Krievijas 
malās: Simbirskas guberņā – Šemuršas, Beresņakas un Trubetšinas dr. 
Mogiļevas guberņā – galitšas dr., Asas gub. – Baltijas un Skimkas dr., 
Toboļskas gub. – (Sibīrijā) Eļizaveķinskas dr., Smoļenskas gub. – 
Trissvētas dr., Pliskavas gub. – Paņikovas dr. No Pliskavas gub. Latviešu 
baptistu pulciņiem vēl tagad palikusi maza draudzīte tagadējā Igaunijā, 
Lugu ciemā.  
Atrasdamies starp maz attīstītiem krieviem, šie latviešu baptistu 
pulciņi arvien ir bijuši paraugs nevien ētiskā un reliģiskā ziņā, bet arī 
saimniecībā, iepazīstinādami kaimiņus ar labākām un ražīgākām darba 
metodēm. Turēja arī mīļusavu tēvu valodu un audzināja tanī mīlestībā 
arī bērnus, rūpēdamies par latvisku skolu, kur vien bija iespējams, 
piem. Novgorodas kolonijās, Trubetšinā (Simb. gub.) u.c.  
Rosīga latviešu draudze nodibinājās 1895.gadā Pēterpilī, sākumā pie 
turienes vācu baptistu draudzes un tās telpās, vēlāk patstāvīga un jau 
priekš lielā kara skaitīja ap 150 aktīvu locekļu. Bēgļu laikā šī draudze 
tapa par centru, kas rūpējās par latviešu baptistu bēgļu  
 

 



 

garīgo kopšanu Krievijā. – Neliela draudzīte pastāvēja arī Pēterpils gub. 
Latviešu kolonijā Kurinā.  
Līdz komunistu valdības laiku sākumam Krievijāskaitīja 20 latviešu 
baptistu draudzes ar 1000 aktīviem locekļiem. Komunistu cīņa pret 
reliģiju un vajāšanas smagi ķērušas arī šīs draudzes. Viņu baznīcas 
atņemtas, sludinātāji ilgi vārdzināti cietumos, ledainajos Šolovkos un 
nometināšanā Sibīrijā. Viņi cieš briesmīgās vajāšanu bēdas līdz visiem 
ticīgajiem lielajā „brīvības, brālības un vienlīdzības” zemē.  
Kauņas guberņā, tagadējā Lietuvā, kur gar Kurzemes robežu dzīvoja 
daudz latviešu, jau baptisma sākuma laikos nodibinājās vairākas 
rosīgas draudzes: Možeiķos, Illaiķos, Jutkaišos, Skodā. Vēl līdz 
1933.gadam šīs draudzes piederēja kā locekļi Latvijas baptistu draudžu 
savienībā; tagad ietilpst Lietuvas baptistu misiones apvienībā.  
Ziemeļ-Amerikas Savienotās Valstis daudziem latviešiem ir tapušas par 
otro tēviju, sevišķi pēc vētrainā 1905.gada. Vairākāš šīs lielās brīvvalsts 
pilsētās arī nodibinājušās latviešu baptistu draudzes. Kamēr ieceļošana 
Amerikā nebija aprobežota, šīs draudzes pastāvīgi saņēma jaunu spēku 
pieplūdumu no vecās tēvijas un attīstīja rosīgu darbību, iegūdamas pat 
savus nekustamus īpašumus un uzbūvēdamas baznīcas.  
Tagad Amerikas draudzes pārdzīvo grūtu laiku, jo latviešu jaunā 
paaudze jūtas vairāk saistīta ar amerikānu baptistu draudzēm, bet 
ieceļošana no Latvijas pilnīgi apstājusies.  
Tagad pastāv un darbojas Bukskauntijas latv. Bapt. Draudze (pašai savs 
lūgšanas nams), Bostonas draudze (dib. jau 1889.g.), Filadelfijas 
draudze (pašai savs lūgšanas nams), Klivlendes dr. Čikāgas dr. (pašai 
savs lūgšanas nams) un Ņujorkas draudze.  
Šinīs draudzēs apvienoti kādi 500 aktīvi draudzes locekļi. Mazāki 
pulciņi un atsevišķi latviešu baptistu draudzes locekļi sastopami pa visu 
plašo Ziemeļ-Ameriku, arī Kanādā.  
 

 



 

Brazīlija uzņēmusi savos mūža mežos, pilsētās un klajumos vislielāko 
latviešu baptistu skaitu, kāds vien kur sastopams ārpus Latvijas 
robežām. – Pirmo ierosinājumuizceļošanai devā prof. Baloža un prof. 
Zālītes raksti par apmešanās iespējām Brazīlijā, Santa Katarinas 
provincē. Abi vēlākie zinātnieki 1889.gadā kā jauni studenti bija 
apceļojuši Brazīliju un tad publicēja rakstus, kas 1890.gada pavasarī 
pamudināja vairākas strādnieku ģimenes atstāt Rīgu un doties pāri 
okeānam uz Brazīliju. Jau starp pirmajiem izceļotājiem bija kāds 
baptistu laulāts pāris – Arumi. Tiem drīz sekoja citi no Rīgas un 
Daugavgrīvas  bapt. Draudzēm un nodibināja Brazīlijā pirmo latviešu 
koloniju Rionovu, 1892.gadā arī draudzi. Jaunajā dzīves vietā latviešu 
baptistu pirmais darbs bija uzcelt telti ar lapu jumtu, kur svētdienās 
sapulcēties vienkāršos, bet sirsnīgos dievkalpojumos. Šīs sirsnīgās 
sapulces, Dieva vārds, lūgšanas  
-------------- -------------- 
Attēlā: Nova-Odesas dr. baznīca.  
 

 



 

un četrbalsīgas dziesmas stiprināja kolonistus Brazīlijas mūža mežos, 
deva spēku nolīst mežus, iekopt laukus, uzcelt mājas, ietaisīt ceļus, 
uzbūvēt tiltus un tikt pie saimnieciskas neatkarības un turības. Skaists 
lūgšanas nams un skola vēl tagad liecina par rionoviešu mīlestību uz 
Dievu un savu tautu.  
Tādās grūtībās, cīņās un arī panākumos nodibinājās un veidojās arī 
citas latviešu kolonijas un draudzes. Isuijas draudze nodibinājās 
1892.gadā, - uzcēla skaistu lūgšanas namu un nodibināja arī latvisku 
skolu. Ātri auga Komprida, bet tad lielu daļu no sava sastāva atdeva 
jaunai ziedošai kolonijai Nova-Odesai, kur tagad ir viena no 
rosīgaķajām draudzēm ar skaistu baznīcu un 400 dr. locekļiem. – 
Labākus dzīves apstākļus meklēdami, latviešu kolonisti vietām 
apmetušies uz kādu laiku, pēc tam pārcēlušies uz citurieni, kur no 
jauna atkarojuši mūža mežiem vienu zemes gabalu pēc otra, tāpēc 
dažas agrāko laiku kolonijas un draudzes vairs nepastāv, bet to vietā 
radušās jaunas.  
Sevišķu spēku pieplūdumu Brazīlijas latviešu baptistu draudzēm 
aiznesa ieceļošanas kustība, no 1921-1923.gadam. Rezultātā Brazīlijas 
San paulas štatā radās lielā Vārpas kolonija, sastāvoša gandrīz tikai no 
baptistu dr. locekļiem. Spēcīga draudze izveidojās san Paulas pilsētā, 
radās arī vairākas saru draudzes Vārpas kolonijas rajonā.  
Tagad Brazīlijā darbojas šādas atsevišķas latviešu baptistu draudzes, 
kuras ietilpst Brazīlijas baptistu savienībā: Rionova, Mailusija, Isuija, 
Riobranka, Nova-Odesa, Areija, Vārpa, Pitangeira, Pikadona, San-Paula 
un Arubizija.  
Reliģiskas un arī nacionālas vienības apziņa saturējusi šos latviešu 
izceļotājus kopā arī starp milzīgās Brazīlijas vietējo iedzīvotājumasām; 
iedzimtā darba mīlestība palīdzējusi pat grūtos apstākļos izveidot 
skaistuskultūras centrus, savas skolas un rūpniecības uzņēmumus, kas 
latviešu baptistu vārdu liek godam minēt.  
Ārpus Latvijas robežām dzīvojošo latviešu baptistu skaitu grūti noteikt. 
Kaut cik drošas ziņas tikai  
 

 



 

par tiem brāļiem un māsām, kas apvienojušies latviešu baptistu 
draudzēs.  
Par latviešu baptistu skaitu Krievijā tikpat kā neiespējams runāt. Priekš 
kara Krievijā skaitīja 20 latv. Bapt. Draudzes ar 1000 pieaugušiem 
aktīviem locekļiem. Tagad, kad katra reliģiska dzīve tur tiek uzskatīta 
kā kaitīga un visiem līdzekļiem apkarota, trūksts statistisku ziņu par 
palikušajiem dr. locekļiem.  
Lietuvas trīs latviešu baptistu draudzes skaita ap 150 locekļu.  
Igaunijas Lugu ciema draudzītei 11 aktīvi locekļi.  
Ziemeļ-Amerikas savienoto Valstu sešās latviešu baptistu draudzēs ap 
500 locekļu.  
Brazīlija, kā jau sacīts, rāda vislielākos skaitļus. Turienes vienpadsmit 
latviešu draudzēs ap 2000 aktīvu locekļu.  
Latviešu baptistiem ārzemēs ir tā īpatnība, ka viņi visilgāki uzglabā savu 
tautību un savu valodu. Kamēr citu aprindu latvieši ārzemēs samērā 
ātri ieplūst apkārtējo tautību jūrā, draudzes cieši vienotie baptisti runā 
savu mātes valodu un kopj tautisku garu. Visi šie pulciņi, draudzītes un 
draudzes, viņās ietilpstošie brāļi un māsas mīl savu dzimteni Latviju un 
sajūtas vienoti lielā Dieva bērnu saimē, kam kopīgas ilgas pēc dvēseles 
skaidrības un dzīves Kristus evanģēlija gaismā. Savās sanāksmēs viņi 
dzied sirdī kustināti brālības himnas noslēgumu: „Kad topam izšķirti, 
Sirdssāpes sajūtam. Tak esam garā vienoti un augšup ceļojam.”  
 

 



 

E. Rimbenieks  

Baptisti sabiedriskā un valsts dzīvē. 
 

Pagājušie septiņdesmit pieci gadi -0 baptistu mūžs Latvijā – arī mūsu 
tautas dzīvē iezīmējušies kā vissvarīgākais laikmets, kurā tauta, 
nokratījusi smago jūgu, tapusi brīva un neatkarīga savā valstī. Šis 
laikmets parasījis no mūsu tautas ļoti daudz, bet arī sniedzis visu to, ko 
kāda tauta vispār var vēlēties un sasniegt.  
Būtu ļoti interesanti izsekot visu dažādo spēku iedarbībai mūsu tautas 
dzīvē šinī brīnišķīgajā laikmetā, bet tas šeit nav iespējams, ne arī šeit 
būtu vietā. Vēlētos īsos vārdos atzīmēt vienīgi baptistu draudžu 
darbības iespaidu lielajā attīstības laikmetā, lai varētu spriest, vaj šis 
iespaids bijis tautas attīstību veicinošs, vaj ārdošs.  
Pa šiem garajiem gadiem par baptistiem un viņu darbu dzirdēti dažādi 
spriedumi un vērtējumi. Nevar sacīt, ka tie arvien un visur bijuši mums 
labvēlīgiun glaimojoši. Esam dzirdējuši labu tiesu stipru un asu vārdu. 
Bet kritika pa lielai daļai ķērusi mūsu atzīšanu ticības lietās: mazāk tā ar 
mums nodarbojusies sabiedrisko jautājumu plāksnē. Un šinī ziņā 
atsauksmes visumā nav bijušas ļaunas, izņemot, varbūt to, ka mums 
sabiedriskās lietās pārmesta nevēlama norobežošanās un vienpusība.  
Ja Latvijas baptistu draudžu septiņdesmit piecu gadu pastāvēšanas 
svētkus svinot vēlamies vērot savu lomu mūsu tautas dzīvē, tad daram 
to galvenām kārtām tamdēļ, lai mums pašiem, baptistu ļaudīm, taptu 
skaidras mūsu gaitas pagātnē un mērķapzinīgākas nākamībā, un proti: 
mūsu ceļš ir – ar Dievu priekš tautas un tēvzemes.  
 

 



 

Ja metam skatu uz baptisma sākumiem mūsu zemē un vērojam mūsu 
tautas stāvokli un centienus tanī laikā, tad redzam, ka šie centieni 
plašos apmēros izpaužas arī baptistu draudžu dzīvē. Pār zemi sāka pūst 
spirgtas vēsmas. Sāka arvien stiprāk skanēt balsis, kas modināja 
latviešus uz patstāvību un cenšanos pēc gara gaismas. Vaj tad brīnums, 
ka radās atziņa par to, ka tautas dzīves attīstību apspiež ne tikai muižas 
laicīgā vara, bet arī tās pašas muižas garīgā noteikšana par latvieša 
dzīvi? Par kādu tautas līdzdarbību baznīcas dzīvē tanīs laikos nevarēja 
būt ne runas.  
Saprotams, ka ļaudis, kam bija mīļas bībelē un dziesmu grāmatā 
atrodamās evanģeliskās mācības, nevarēja samierināties ar 
apstākļiem, kas valdīja baznīcā. Šie ļaudis iedomājās tādu baznīcas 
dzīvi, kur pati tauta, draudzes locekļi paši kārto un veido savu garīgo 
dzīvi. Šī atziņa nāca lēnām, bet neatvairāmi.  
Tādos apstākļos dzima baptistu draudzes Latvijā, pilnīgā saskaņā ar 
tieksmēm un centieniem, kādi arvien noteiktāki parādījās latvju tautā. 
Baptistu draudzes mūsu zemē ar pilnām tiesībām var lepoties ar 
apziņu, ka rī viņām piekritusi sava pozitīva loma mūsu tautas atmodas 
laikmeta cīņās dēļ patstāvības.  
Tā laika varas nesēji un viņas aizstāvji labi redzēja un zināja, ka 
baptistu draudzes ar savu aktīvo līdzdarbību reliģiskā dzīvē var tapt 
tiem bīstamas, un tāpēc mūsu sākuma laiki ir bagāti visādām 
vajāšanām un spaidiem. Tā pati muiža un tā apti kungu baznīca, kas 
vajāja un spaidīja mūsu tautas atmodas laika labākos dēlus, vērsa savu 
asumu arī pret baptistu kustību un viņas darbiniekiem. Izturība un 
pastāvība šinī cīņā liecina, ka baptistu darbinieki jau tanīs laikos ir 
skaidri sapratuši, ka latvju tautas lieta ir arī viņu lieta, ka varas, kas 
pret tiem vēršas, ir svešas varas, kuru slogu agrāk vaj vēlāk tauta 
nokratīs.  
Bet cīņu baptistu draudzēm savā attīstības gaitā nācās vest ne tikai 
pret tiem spēkiem, kas vēsturiski latvju tautai bij tapuši naidīgi, bet arī 
pret modernā  
 

 



 

ateisma un internacionālisma maldu mācībām, kas līdz ar tautas 
atmodu lauzās iekšā mūsu tautas visplašākos slāņos. Šī cīņa bija sevišķi 
grūta, jo internacionālais ateisms, uzstādamies tautas brīvības un 
kultūras vārdā, draudēja iznīcināt visu to, kas tautai svēts un cienījams. 
Cīņā pret bezdievību un neticību baptisti gājuši roku rokā ar pārējo 
kristīgo baznīcu un draudžu darbiniekiem un tādā ziņā bijuši uzticami 
un neatlaidīgi cīnītājipar tām idejām, kuras savu uzplaukumu 
piedzīvoja mūsu tautā ar lielajām pārvērtībām pagājušā gada 15. 
maijā.  
Jau augstāk tiku pieminējis draudžu pašdarbības principu, kas baptistu 
draudzēs jau no viņu sākumiem ieņēmis svarīgāko vietu. Šī principa 
izveidošana un izkopšana mūsu draudzū turpmākā attīstībā ļoti lielā 
mērā kalpojusi kā ierosinošs paraugs daudzām lielākām draudzēm 
mūsu zemē. Ja daudzās lielās baznīcas draudzēs tagad ir dziedātāju 
kori, svētdienas skolas, jaunatnes pulciņi un līdzīgi iestādījumi, tad mēs 
varam par to tikai priecāties un konstatēt ka mūsu virziens draudžu 
dzīves izveidošanā jau kopš septiņdesmit gadiem ir bijis pareizsun 
pilnīgi saskanošs ar mūsu tautas reliģiskās dzīves izpratni un prasībām.  
Vēl viens punkts no mūsu draudžu darbības, kas ļoti raksturīgs mūsu 
darbības novērtēšanai, un proti – mūsu centieni skolu lietās. Mēs 
redzējām un ar dziļām sāpēm vērojām, ka daudzās skolās ar ateistisko 
internacionālismu saslimušie skolotāji galīgi izpostīja bērnu dvēselēs to 
darbu, ko dievbijīga māte un tēvs savā ģimenē bija cēluši. Nespēdami 
lietas labot un grozīt citādi, baptisti dibināja izglītības biedrības un ar 
šo biedrību palīdzību, gan arī privātā kārtā, centās ierīkot skolas, kurās 
darbojās ticīgi skolotāji. Kā arī šinī ziņā mūsu rīcība un centieni pilnos 
mēros saskanēja ar tautas un valsts interesēm, to visspilgtāki pierādīja 
tā reforma skolu dzīvē, ko izveda tagadējā nacionālā valdība.  
Vēl gribētos pieskarties, kaut vaj tikai pāris vārdiem, baptistu draudžu 
darbībai tanī laikmetā, kad kara šausmu vētra brāzās pār mūsu zemi un 
tautu. Augsts patriotisma vilnis vēlās pār visu mūsu tautu. Radās 
daudzas palīdzības un bēgļu komitejas, kuru rokas  
 

 



 

bija svētīga darba pilnas. Tikpat sajūsmas un mīlestības pilns, kā visur 
citur, bija vērojams palīdzības darbs, kādu veica mūsu draudzes, kuras 
grūtajos laikos pašas bija pārvērtušās it kā palīdzības komitejās. 
Daudzie ziedojumi, sūtījumi un pat organizēti palīdzības braucieni uz 
fronti, kā arī mūsu darbs bēgļu laikos, pietiekoši apliecinājuši baptistu 
draudžu izpratnitiem pienākumiem, kādus draudzēm uzliek vispārēji 
tautas ciešanu un grūtu pārdzīvojumu laikmeti.  
Vērojot baptistu darbu mūsu valsts pastāvēšanas laikā, jāsaka, ka 
mūsu draudzes savā visumā arī te iezīmējušās kā pozitīva darba 
darītājas. Savā savā nospiedošākā vairumā būdami mazturīgi ļaudis, it 
sevišķi pilsētās, tie tomēr kā pašvaldību, tā arī valsts darbā nav 
novirzījušies kreiso partiju iespaidā, bet arvien bijuši tā darba 
atbalstītāji, kas ceļ valsti un tautu. Mūsu vecie pašvaldību darbinieki: S. 
Rūja, Dr. J.A. Freijs, kā arī jaunākie: K. Freijvalds, Edm. Freijvalds un citi 
ir ieminuši sabiedriskā darbā tekas, pa kurām mums, tagadējiem 
sabiedriskā un valsts darba darītājiem, nav vairs grūti uz priekšu iet.  
Mums ir arī spīdošu valsts vīru paraugi no mūsu draudžu vidus lielajās 
Vakar-Eiropas valstīs, kā Loid-Džordžs Anglijā, Hardings Ziem-Am.Sav. 
Valstīs un citi, kas sasnieguši valsts varas nesēju kalngalus un veikuši 
savu darbu savām nācijām par svētību.  
Tas viss liecina par mūsu pozitīvo nozīmi valsts un tautas dzīvē un 
uzliek mums neatvairāmu pienākumu arī uz priekšu visiem spēkiem 
sekmēt mūsu tautas un valsts labklājību, nesatricināmā uzticībā 
sekojot mūsu Tautas Vadonim un tiem ideāliem, kurus Mūžīgais mums 
atklājis savā vārdā.  
 

 

 



 

J. Kronlins  

Mūsu literatūra. 
 

Baptistu literatūra ir augusi līdz ar draudzēm. Kā no mazas sēkliņas 
izaug koks ar simtiem zaru un zariņu, tā no vientiesīgiem 
mēģinājumiem iespiestā vārdā paust evanģēlija vēsti, pakāpeniski ir 
audzis mūsu literāriskais mantojums un arī tagad vēl augdams kalpo ar 
savām vērtībām nevien baptistu draudzēm, bet arī ikvienam kristīgas 
un tikumiski audzinošas literatūras cienītājam.  
Grāmatas. Pats pirmais baptistu izdevums latviešu valodā ir neliela 
brošūra „Ticības apliecināšana ar svētu rakstu izskaidrošanu, dāvināta 
tām kristīgām draudzēm, kuras mēdz baptistus saukt.” Tās bija J. G. 
Onkena vācu valodā sarakstītas grāmatiņas tulkojums un iznāca arī tā 
paša Onkena apgādībā Hamburgā, Vācijā, 1875. gadā.  Tulkojumu bija 
veicis bapt. sludinātājs Mārtiņš Rīss, lai īsā kopsavilkumā rādītu tos 
bībeliskos principus, uz kuriem balstījās mūsu celmlauži. Dažus gadus 
vēlāk iznāca M. Rīsa tulkojumā vairāki C.H.Sperdžena sprediķi un J. 
Neibuka sarakstīti un izdoti traktāti.  
1880.gadā pēc četru gadu darba tika gatava baptistu draudžu pirmā 
dziesmu grāmata „Garīgu dziesmu krājums kristīgām draudzēm jeb 
Ticības balss” ar 647 dziesmām. Viens no galvenajiem 
līdzstrādniekiembija Kubeles skolotājs Dunsbergu Ernests. Desmit 
gadu vēlāk šī grāmata iznāca otrā izdevumā, un 1909.gadā to atvietoja 
pilnīgi jauna „Mūsu dziesmu grāmata” ar 834 dziesmām un 184 
dziesmām pielikumā „Cerības auseklī” Šī grāmata bija daudzu 
dziesminieku un dzejnieku kopīga darba auglis, tomēr lielāko darba 
daļu veica toreizējāis Mateus draudzes sludinātājs I. Inķis, kas pats, 
apdāvināts reliģiozs dzejnieks būdams , ar lielu rūpību un mīlestību 
strādādams , šo krājumu bija padarījis par labāko visā tā laika reliģisko  
 

 

 



 

dziesmu krājumu saimē. 1925.gadā grāmata iznāca jau trešā izdevumā 
un kalpo mūsu draudzēm vēl tagad.  
Reliģiozajā veco latviešu paaudzē bija izplatītas trīs grāmatas: Bībele, 
arī „pusbībele” jeb Jaunā derība, sprediķu grāmata un dziesmu 
grāmata. Baptistu aprindās sprediķu grāmata vairs nebija sevišķā goda 
vietā- to atvietoja bībele un dzīvais runātais vārds, bet dziesmu 
grāmata nevien palika, bet arī atspoguļoja latviešiem īpatnējo dziesmu 
garu, radīdama visā baptistu draudžu pastāvēšnas laikā lielu daudzumu 
dažādu dziesmu krājumu gan draudžu, gan koru, gan bērnu un 
svēdienskolu vajadzībām. Minēsim te tikai galvenos:  
1890.gadā Sīmaņa Rūjas apgādienā un J.A. Freija sakārtojumā iznāk 
„Ticības balss jeb četrbalsīgas meldijas Garīgu dziesmu krājumam.” Te 
bija 175 koraļu meldijas un pie daudzām arī jauninājums – atzīmējumi, 
kā tās dziedamas ritmiski. Tai pašā laikā Rūja izdeva „Tā Kunga 
draudzes korus” – vācu komponistu un dzejnieku darbus J.A. Freija 
tulkojumā. – No draudzēs lietojamiem dziesmu krājumiem jaunākos 
laikos atzīmējams māc. P. Lauberta „Mūsu dziesminieks” kas līdz šim 
iznācis jau 8 izdevumos ap 50 000 eks. kopskaitā.  
Baptistu draudzēm pieder tiesības uzskatīt savi par pirmo pastāvīgo 
garīgo koru dibinātājām. Vairākbalsīga dziedāšana bija baptistu 
draudžu vienkāršo dievkalpojumu daiļotāja, kāpēc dziedātāju kori jau it 
drīz tapa par drzudzes nepieciešamu sastāvdaļu. Piemērotu dziesmu 
trūkuma dēļ pašu mājās, draudžu kori bija spiesti izlīdzēties ar vācu 
dziesmām, tās tulkojot un pārstrādājot. Tekstu tulkošanā savi nopelni 
arī dzejniekam Lapas Mārtiņam, sevišķi pie J. Piliņa sastādītā un izdotā 
četrbalsīgu koru dziesmu krājuma „Cerības Ausekļa”, kas iznāca 
1884.gadā ar 171 dziesmu. – 1887. gadā iznāca „Ticības dziesmas” J.A. 
Freija sakopojumā. Šis krājums piedzīvojis vairākus izdevumus un 
iznācis ap 40 000 eks. kopskaitā. – 1891.gadā J.A Freijs izdod „Bērnu 
Kokli” ar 102 dziesmām sevišķi svētdienskolu vajadzībām. „Bērnu 
Kokle” vairākkārt pārlabota un papildināta, piedzīvojusi jau 8 
izdevumus un iznākusi ap 30 000 eksemplāros. 1902.gadā  
 

 



 

J. Eihmanis izdod „Skaņu Rotu” ar 242 dziesmām jauktiem, vīru un 
sieviešu koriem. Tai seko Sīmaņa izlasē vairāki jauni krājumi: 
„Evangelijuma Skaņas” I.II., un III., „Gaviļu Skaņas” un „Jaunā Skaņu 
Rota”, P. Lauberta „Evangelijuma dziesmas” trīs nelielos krājumos, 
L.B.D. savienības apgādes izdotās „Ticības Dziesmas” un Ādama Ores 
kompozīcijas „Dvēseles skaņas”. Krājumos ir arī latviešu komponistu 
darbi, bet vairums angļu, vācu un amerikāņu. Amerikas latvieši 
kuplinājuši dziesmu pūru ar „Slavas dziesmām” J.A. Blumberga 
sakopojumā. Pēterpils konservatorijas audzēknis Kārlis Inķis izdevis 
vairākus paša kompozīciju krājumus: „Bērnu Dzesmas”, „Mazo Koklīti”, 
„Jauno Dzesmu Vaiņagu” I. Un II., kur ievietoja arī dažus citu latv. 
komponistu darbus.  
Gan jāatzīst, ka šajos daudzajos krājumos, no kuriem uzskaitīti tikai 
raksturīgākie, nav vienīgi zelta kvieši, bet arī daži sīkāki graudiņigan 
mūzikas, gan tekstu ziņā, bet tā visumā tomēr ir manta, kas daudziem 
sagādājusi augstu garīgu baudījumu, pārceldama no ikdienības gaišā 
ideālu pasaulē, kur sirds no darbdienas putekļiem var tīra mazgāties 
un laimīga justies.  
No vispārējām grāmatām dziesmu laukā vēl atzīmējama J. Kronlina 
„Mūsu kori un dziesmas, Latvijas baptistu draudžu koru vēstures 
materiālu krājums.”  
Atstājot dziesmu krājumus, pāriesim atpakaļ pie vispārējās baptistu 
literatūras, -  
Baptistu literatūras īstais uzplaukuma laikmets cieši saistīts ar 
Daugavgrīvas, pēc tam Āgenskalna dr. sludinātāja, vēlākā teoloģijas 
doktora un baptistu savienības semināra direktora J.A. Freija vārdu. – 
1885. gadā J.A. Freijs izdeva savu pirmo grāmatu „Spalvas bultām.” Tur 
bija īsi tēlojumi un aforismi, ko lietot kā ilustrācijas un piemērus runās 
un priekšnesumos. Tai sekoja viena grāmatapēc otras, tā ka līdz 
pasaules karam, kas visu šo darbu pārtrauca, bija izdotas pie 800 
dažādu grāmatu un brošūru pavisam 3 milj. eksemplāros Ja ievērojam, 
ka garīga satura grāmatas latviešu plašajā literatūras druvā ieņem 
skaita ziņā  
 

 



 

 
diezgan pazemīgu vietu, tad sapratīsim, ka J.A Freija un pēc tam 
Latvijas bapt. draudžu savienības izdotās reliģiski-tikumiskā satura 
grāmatas ir ievērojami kuplinājušas latviešu garīgo literatūru.   
--------- ---------------------  
 
 
Attēls: Dr. theol. J. A. Freijs  
Latvijas baptistu draudžu savienības goda prezidents.  
 

 



 

1906.gadā J.A. Freijs visu savu apgādi līdz ar grāmatu pārdotavu un 
jaunierīkotu spiestuvi ar modernām burtu saliekamām un citām 
mašīnāmnodeva tagadējās Latvijas baptistu draudžu savienības rīcībā. 
Kara apstākļos gan pazuda modernā spiestuve un liels daudzums 
grāmatu, bet palikušās grāmatas tomēr bija ļoti vērtīgs pamats L.B. 
Savienības apgādei, uzsākot jaunu darbības posmu patstāvīgā Latvijā.  
J.A. Freija un pēc tam L.B.D.S. apgādē iznākušas daudzas ļoti vērtīgas 
grāmatas, no kurām šeit tikai dažas varēsim pieminēt: Jaunā Derība un 
Dāvida dziesmas modernā literat. valodā ar bildēm (tagad pilnīgi 
izpārdots izdevums); J.A. Freija ceļojuma apraksts „Zeme, kur Jēzus 
staigāja” piedzīvojis vairākus izdevumusun tulkots arī vācu, krievu un 
igauņu valodās, visur izpelnīdamies labākās atsauksmes. J. Benjena 
„Kristīga cilvēka svešniecības ceļš” ir blakus Bībelei visvairāk izplatīta 
grāmata un ieņem redzamu vietu pasaules literatūrā. „Zelta graudi” – 
mūsu labāko runātāju sprediķi. „Dzejas dārzs” – baptistu dzejnieku 
antoloģija A. Metera sakopojumā.  
Apologetiskā literatūrā jāatzīmē: „Baptistu cīņas līdzekļi” – J. Inķā 
atbilde māc. J. Ermaņa kgm, baznīcas iestādījumu vispusīgs apskats; 
Dr. phil. R.J. Inķa „Kam mēs ticam?” Uz bībeli pamatota reliģijas 
mācība. J. Inķa Kas baptisti irun ko viņi grib,” Dr.med. H. Hoplera „vaj 
bībeles brīnumiem ticēt?” S. Limbača „Piedauzīšanās akmeņi,” R. 
Toreja „Vaj bībelei var ticēt?” – Sakarā ar baptistu draudžu 50 gadu 
pastāvēšanas atceri 1911. Gadā iznāca cand hist. J. Rīsa „latviešu 
baptistu draudžu izcelšanās un viņu tālākā attīstība.” Plašs Latvijas 
baptistu vēstures materiālu krājums.  
Paidagoģiskā literatūrā atzīmējamas grāmatas: E. Henniga „Kā 
audzināsim mūsu bērnus?” J. Daugmaņa „Svētdienas skolotājs. Rokas 
grāmata reliģiskā audzināšanā.”  
Ievērojams skaits grāmatu veltīts tieši jaunatnei, gādājot tai 
krietnuaudzinošu lasāmvielu.  
 

 



 

L.B.D. Savienības apgāde piecpadsmit gadu pastāvēšanas laikā izdevusi 
ap 100 dažādu grāmatu ar vērtīgu audzinošu saturu pavisam 350 000 
eksemplāros.  
No citiem rosīgākiem grāmatu izdevējiem un autoriem atzīmējams 
māc. P. Lauberts. Rakstniecībā sācis vingrināties jau jaunībā un pirmos 
aizrādījumus šai laukā saņēmis no dzejnieka Zvārguļu Eduarda. Viņa 
dzejoļi iespiesti „Austrumā”, „Mājas Viesa Mēnešrakstā”, ‘Baznīcas 
Vēstnesī,” „Amerikas Latvietī” un dažādos baptistu periodiskos un 
citos izdevumos. Sarakstījis arī vairākusstāstus un noveles. Viņa labākie 
darbi tomēr ir teoloģiska satura rakstīti, ko arī pats izdevis atsevišķās 
grāmatās, piem. „Pasaule bez dzīvā Dieva” „Bībele kritikas ugunīs,” 
„Garīgais darbs garīgās sapulcēs,” „Sabatisms bībeles un prāta 
gaismā,” „Mūslaika jautājumi par Svēto Garu,” „Tesaloniķiešu un 
Galatiešu grāmatu izskaidrojums.” Kā žurnālists vairāk strādājis paša 
izdotā un rediģētā žurnālā „Kristīgā vēstnesī,” kas iznāca no 1905. gada 
līdz 1913. Pēc kara izdeva „Atjaunoto Latviju,” neilgu laiku rediģēja arī 
L.B.D.S. žurnālu „Saucēja Balsi” un tagad Starptautiskās bībeles 
lasīšanas biedrības mēnešrakstu: „Bībeles Vēstnesi”, kur ievieto arī 
savus stāstus.  
Kā īpatnējs, ļoti vispusīgs un līdz pat vecumam vē dzīvot spējīgs talants 
atzīmējams Jānis Inķis. Daudzi viņa dzejoļi vēl tagad lasāmi ar baudu; 
viņa garīgās dziesmas un kora dziesmu teksti, sevišķi J. Sīmaņa agrāk 
izdotajos krājumos, pieder pie labākajiem šinī nozarē. J. Inķa dzejolis 
„Mēs nedzinamies pakaļ murgu tēliem,” veltīts baptisma celmlaužu 
piemiņai, ir īsta himna nenomācamajam patiesības garam. Rakstītajā 
disputā ar māc. Ērmani par kristības veidu un būtību parādīja plašu 
erudīciju un atjautību. Viņa žurnālista stils – brīžiem gan pasmags, bet 
vienmēr interesants un pārliecinošs.  
Gluži pretējs stils Dr. theol. J.A. Freijam. Veikls un asprātīgs 
runātājsbūdams, kas stundām varēja valdzināt klausītājus, viņš arī 
savos rakstos parādīja sevišķu prasmi saistīt lasītāju interesi, īsos 
tēlojumos,  
 

 



 

Brīžam pat dažos teikumos radīt veselu ainavu. Viņa rakstos pārsvarā 
īsi gleznaini teikumi, vietām pat impresionistiski aprauti. Tāds stils arī 
bija raksturīgs viņa vēlākā laika izdotiem”Semināra traktātiem,” kuri 
arvien sniedza kādu J.A. Freija sprediķi. – Nu jau vairāk gadus grūta 
slimība atrāvusi Dr. theol. J.A. Freiju katra veida sabiedriskam un 
literariskam darbam.  
No jaunajiem dzejniekiem un žurnālistiem atzīmējami: K. Liecinieks – 
apdāvināts autodidakts dzejas laukā; nomira sava talanta uzplaukumu 
nesagaidījis. – Krišjānis Sproģis – tagad liekas gan drusku vecmodīgs, 
bet viņa labākie darbi ar savu reliģisko jūtu dziļumu un spēku pieder 
pie tiem, kas nekad nenovecojas. Tādi ir viņa dzejoļi „kas dzīvoklī tavā, 
Kungs, mājot gan spēs?” „Rīts” u.c. Krišjānis Nātre – brāzmains, 
revolucionārs savā dzejā, bet vienmēr sirsnīgs un pārliecinošs. Tulkojis 
arī Longselovu un citus amerikāņu dzejniekus. – Augusts Meters – dziļi 
reliģisks meklētājs. Vairums viņa dzejas veltīts šim ilgām pēc dvēseles 
skaidrības. Lielu vērību piegriezis formai. – Jūrmalnieks (īstajā vārdā 
Alberts Sīmanis) savus skaistākos dzejas ziedus veltījis dzimtenes dabai 
un mīļiem cilvēkiem. („Melnupītes noslēpums”, Svaigas un zaļas bij 
mētras,” „Māte” u.c.), tomēr visur saskata Dieva roku. Viņa darbi 
sakopoti krājumā Sārti logi”. 
 – Liesma (Otilija Baštika) ir viena no rosīgākajām dzejas laukā. Kā 
sabiedriska darbiniece savai dzejai ņem arī sociālus motīvus, bet viņas 
labākie darbi tomēr veltīti pašas dziļākajiem pārdzīvojumiem. 
Sarakstījusi arī skaistu bērnības tēlojumu virkni „Bērnības tekas”. – 
Zelma Dzenīte ir jaunākās dzejnieku saimes pārstāve, ļoti bagāta 
gleznainiem izteiksmes līdzekļiem. Viņas dzejoļi sakopoti krājumā 
„Mūžības vārtos.” Sarakstījusi arī vairākus stāstus un tēlojumus ar 
spēcīgu lirisku elementu.  
Sava garīgā amata pēdējos 40 gados māc. Hermanis redins baptistu un 
interkonfesionālos laikrakstosbieži rakstījis par Svētā Gara darbu, svētu 
dzīvi, jaunatnes audzināšanu u.c. Viņš arī devis svēdienskolu lekcijas un 
sarakstījis grāmatas „Brīvs no bauslības jūga” un „Jēzus dzīve bildēs,” 
kā arī lielāku skaitu bērnu grāmatu.  
 

 



 

No mazāk pazīstamiem dzejniekiem jāatzīmē Guna (Marta Daknis), 
Jaunstrauts (J. Stūrmanis), L. Cīrulis – Polis.  
Mūsu periodika. Latvijas baptistu periodisko izdevumu sākums sakatāms 
1881. gadā, kad J. Rumberga redakcijā un apgādē iznāca žurnāls 
„Evangelists”. Saimnieciska rakstura grūtību dēļ tas pēc septiņiem gadiem 
apstājās. Laikraksta nozīme tomēr bija saprasta, tāpēc 1903.gadā sāka 
iznākt „Kristīgs Draugs” J. Inķa redakcijā. 1905.gadā baptistu draudzes 
sāka apmeklēt J.A. Freija izdotais un rediģētais nedēlas laikraksts „Avots” 
ar pielikumu jaunatnei „Jaunības Draugu”. „Kristīgs Draugs” tad mitējās 
iznākt un savu līdzstrādnieku un redaktora personā pievienojās „Avotam”. 
Tas tad arī tapa par Savienības oficiozu. Gan cīnīdamies ar cenzūras 
spaidiem „Avots” tomēr iznāca kārtīgi līdz 1915. Gadam, kad redaktoru 
J.A. Freiju izsūtīja uz Sibīriju. – No tā laika periodikas vēl atzīmējams M. 
Tiltiņa un J. Jaunģelža izdotais „Daraugs” (no 1906.-1914. gadam) un K. 
Freivalda žurnāls „Jaunība” (no 1907.-1909. gadam) Tas negribēja 
apmierināties tikai ar baptistu jaunatni vien, tomēr citu draudžu aprindas 
vēl maz juta vajadzību pēc garīgas literatūras.  
Lielais karš iznīcināja daudz labu pasākumu, tas pārtrauca arī izdevniecību 
rosību, tas pārtrauca arī izdevniecību rosību. Bēgļu gaitās aizgāja arī 
lasītāju lielais vairums, un vācu okupācijas radītie apstākļi bija maz 
piemēroti tādam mierīgam darbam kā literāriskais. Tikai pēc revolūcijas, 
kad Krievijā prese atkal atguva brīvību, uz īsu laiku Pēterpilī iznāca 
laikraksts ‘Jaunais Rīts” K. Freijvalda redakcijā un pēc tam „jaunības 
Vēstnesis”, ko izdeva E. Rimbenieks. Tie centās apkalot un vienot Krievijā 
izkaisītos draudžu locekļus līdzēja tos organizēt uz atpakaļceļošanu 
dzimtenē.  
Jauns uzplaukums baptistu periodikā sākās pēc tam, kad bēgļu masa bija 
kaut cik atplūdusi no Krievijas, un dzimtene bija atbrīvota no krievu un 
vācu iebrucējiem. – 1920 gada 27. maija sēdē Latvijas baptistu draudžu 
delegātu sanāksme Priekulē nolēma atjaunot izdevniecību un 
nekavējoties izdot draudžu laikrakstu. Jau tā paša gada 1. jūlijā iznāca 
jaunā laikraksta „Saucēja  

 
 

 



 

Balss” pirmais numurs P. Lauberta redakcijā. Tas gan bija mazs, bet 
žirgts žurnālliņš, iznāca divreiz mēnesī un vispirms centās vienot un 
garīgi stiprināt draudžu locekļus uz vecajiem bībelē pamatotiem 
baptistu principiem. Bet 1921. gada janvārī sāka iznākt arī „Kristīgs 
Draugs” J. Inķa redakcijā. (tagad iznāk Brazīlijā). Tas reprezentēja jau 
agrāk sākušos atmodas kustību, aicinādams uz personīgu 
svētīšanosKristus tuvās atnākšanas gaidās. Tomēr 1921. gada draudžu 
delegātu sanāksme pārliecinājās, ka spēku skaldīšana – diviem 
laikrakstiem pastāvot, nav vēlama. Un tad abi laikraksti ar 1921.g.jūliju 
apvienojās par „Kristīgo Balsi” kas iznāk divreiz mēnesīvēl tagad, 
izveidodamies par vienu no plašākiem garīga satura žurnāliem Latvijā. 
Kā Latvijas baptistu draudžu savienības izdevums tas vienmēr 
centiesradīt skaidrus kristietības ideālus, aicinot uz Dieva valstības 
celšanu cilvēku sirdīs un mūsu tēvijā – Latvijā. –  
Pirmie „Kr. Balss” redaktori bija A. Sīmanis un Art. Dinbergs, bet pēc 
gada J. Rīss un J. Kronlins, kas laikrakstu vada vēl tagad.  
„Kristīgā Balss” savā aizvēnī izaudzinājuši arī divas žirgtas atvases – 
„Bērnu Draugu”, kas tagad saucas par „Svētdienas Skolnieku” un kalpo 
svētdienskolu vajadzībām, un jaunatnes mēnešrakstu „Rīta Starus”. 
Abi sākumā iznāca kā pielikumi „Kristīgai balsij”, un kad bija 
nostiprinājušies, kļuva patstāvīgi. Abus izdod L.B.D. Savienība. 
„Svētdienas Skolnieku” tagad rediģē K. Šmits un K. Lejasmeijers, „Rīta 
Starus” – E. Kļaviņa un V. Silnieks.  
No citie nesenās pagātnes izdevumiem jāatzīmē žurnāli „Atmoda” ar 
redaktoriem H. Redinu un K. Lejasmeijeri, un „Latvijas Jaunatnes 
Draugs”, ko rediģēja K. Lejasmeijers, A. Korps un A. Liepiņš.  
Stāvot uz nemierīgās pagātnes un mieru sološās nākotnes robežām, 
jātur priekš acīm arī jauni skaidri mērķi mūsu literatūrai. Viņa lai dod 
to, ko citas aprindas mūsu tautai vaj nu nemaz nedod, vaj dod ļoti 
mazā mērā: Kristus evanģēlijā pamatotus ideālus, kas lai audzina 
krietnus un uzticamus pilsoņus gaišajai Dieva valstībai un arī mūsu 
atjaunotai brīvai Latvijai.  
 

 



 

Cand. Philos. K. Lejasmeijers.  

Baptisti un izglītība. 
 

Parastais, lai gan dziļi nepareizais uzskats par baptistiem un viņu 
attiecībām pret izglītību bija tas, ka tie necienot izglītību, vaj labākā 
gadījumā izturoties vienaldzīgi. Iemesls šādam nepareizam uzskatam 
meklējams tajos gadījumos, kur baptisti nostājušies pret reliģijai 
naidīgiem skolotājiem, kas nesaudzīgi izravēja bērnu sirdīs ar vecāku 
lūgšanām un asarām sēti Kristus vēsti. No tā secināt, ka baptisti 
vispārīgi nīst izglītību ir, protams gaužām nepareizi.  
Baptistu centieni pēc izglītības visskaidrāki redzami Ziemeļ-Amerikas 
Savienotās Valstīs, kur baptisti ir lielākā no protestantu baznīcām. 
Lielai daļai no Z-Amerikas labākām un slavenākām skolām 
pamatakmeņus vēla baptisti. Vēl tagad lielākais visas pasaules mērogā 
izglītības mecenāts ir baptists Rokfellers, kas diezgan daudz palīdzējis 
arī Latvijas universitātei.  
Latvijas baptisti arī cienījuši izglītību un pat pirmie celmlauži bija 
skaidra prāta ļaudis ar stipru gribu un modru sirdsapziņu, kas spieda 
tos sekot neatlaidīgi, kaut arī caur vajāšabnām, tam, ko prāts bija 
atskārtis un kam sirdsapziņa aicināja sekot. Baptistu vadoņi, sākot ar 
pašiem pirmajiem, vienmēr centušies iegūt izglītību, lai arī tas prasījis 
lielus upurus. Daži no tiem dzīvoja ļoti trūcīgi un krāja līdzekļus, lai 
varētu doties uz Vāciju, Krieviju, Angliju vaj Ameriku, kur visšaurākos 
apstākļos ar lielāko nodošanos strādāja un mācījās, lai iegūto izlietotu 
dzimtenes baltajās druvās. Tie, kuriem nebija iespējams braukt uz 
ārzemēm, izglītojās vēl vēlajās naksts stundās, un agrā rīta ausmā tos 
vēl redzēja pie grāmatām un grāmatu grāmatas – bībeles.  
Ne tikai baptistu vadoņi alka zināšanas, arī pārējie izjuta vajadzību 
dizciplinēt un attīstīt prātu.  
Jau ap 1870.gadu, tā tad kādus deviņus gadus  
 
 

 



 

Pēc pirmās baptistu draudzes nodibināšanās Lejaskurzemē, Priekules 
draudze ierīkoja nedēļas skolu bērniem. Drīz šī skola izrādījās par mazu 
un draudze ierīkoja vēl otru skolu. Skolēnus uz šīm skolām veda pat no 
38 kilometru attāluma.  Sākuma gados par skolotājiem darbojās 
draudzes izglītotākie ļaudis, bet bez sevišķa skolotāja diploma. 
1889.gadā Priekulē kā pirmais baptistu diplomētais skolotājs sāka 
strādāt Fr. Klabis, sludinātāja Niklava Klabja dēls. Blakus savam 
lūgšanas namam draudze uzbūvēja ērtu skolas ēku ar telpām 
skolotājiem un skolēnu klasēm un internātam. Šī skola pastāv vēl 
tagad.  
Rīgas draudze ierīkoja savu skolu diplomēta skolotāja K. Putnaērgļa 
vadībā jau 1885. gadā. Nākošā gadā skolotāja Mautšes vadībā atvērās 
skola Ventspilī, kur tā vēl tagad pastāv skolotāja V. Silnieka vadībā un 
draudzes namā kā Ventspils pilsētas pamatskola ar 7 skolotājiem un 
162 skolēniem. – Rīgas skola gan bija spiesta drīz pārtraukt savu 
darbību, bet 1907.g. sāka no jauna darboties aprinķa skolotāja J. Rīsa 
un Valmieras skolot. semināra absolventa K. Rūmnieka vadībā. Tā 
darbojās sekmīgi līdz pasaules karam, ik gadus pulcinādama savās 
telpās ap 70 skolēnu.  
Liepājas draudžu vajadzībām kalpoja E. Mizēnas pamatskola, kurai jau 
1909./10. m. gadā bija pie 70 skolēnu. Tagad Liepājā, turienes draudžu 
namā ir labi nostādīta pilsētas pamatskola skolotājas E. Heniņas vadībā 
ar 10 skolotājiem un 235 skolēniem.  
Mazākas skolas darbojas Sakās, Grobiņā, Smiltenē, Kretšnovā 
(Novg.gub.), Lubļatē (Novg.gub.), Trubatšinā (Simb.gub.) un Semuršā 
(Simb.gub).  
Tā jau 1909/10. M. gadā latviešu baptistiem Krievijā vien bija 
vienpadsmit skolas, kuru uzturēšanai draudzes nesa lielus upurus.  
Īsi priekš lielā kara Rīgā bija jau ievadīta tirdzniecības skolas atvēršana 
ar baptistu skolotājiem, un tikai karš izjauca šo pasākumu.  
Tas viss liecina, ka baptisti ne vien atzīst skolas izglītību, bet arī to 
augsti vērtē un ir gatavi pat lielus upurus nest savu bērnu izglītībai. Ar 
to arī izskaidrojams  
 

 



 

 
 

                                         Attēlā: garīgā semināra pirmais audzēkņu izlaidums 1925. Gadā.  
                           Vidū sēž direktors Dr.theol. J.A. Freijs; pa labi skol. J. Rīss, K. Līdaks,  
                                         J. Kronlins; pa kreisi Art. Dinbergs un R. Putnaērglis.  
 
 



 

 

ka baptisti, samērā ar savu skaitu, ir devuši daudz vairāk audzēkņu 
vidusskolām un arī studentus augstskolām, nekā mūsu tauta vispār.  
1907.g. Rīgas politechnikas studentsA. Dinbergs, vēlēdamies tālajos 
Krievijas stūros izkaisītos tautas un ticības brāļus studentus stiprināt, 
sākot ar 1908.gadu, izsūta ceļojošas vēstules, kas apmeklē pa kārtai 
baptistu censoņus Krievijas zinātņu pilīs un tā stiprina vienības saites. 
Baptistu studentos pirms kara valdīja spirgts misiones gars, un tas arī 
lika dzimt 1914. gadā pirmajam un skaistākajam „Rīta Staru” numuram 
ar Dr. theol. J.A. Freija materiālo atbalstu.  
Pēc pasaules kara, kad uz asinīm, asarām un tēvzemes dēliem klātām 
dzimtenes ārēm atausa Latvijas brīvības rīts, nodibinājās Latvijas 
zinātņu pils. Latvijas baptistu jaunieši bija starp pirmajiem, kas steidzās 
turp, lai mātes valodā klausītos zinātnes atziņas, gūtu praktiskas 
veiksmes un dizciplinētu prātu.  
1922./23. Akademiskā gadā radās arī baptistu studentu pulciņš. Ierosu 
šāda pulciņa nodibināšanai deva sirmais sabiedriskais darbinieks K. 
Freijvalds. 15. septembrī semināra telpās uz kopīgām pārrunām 
saradās pulciņš studējošo un ing.com. E. Kļaviņa, kam augstskolas 
gaitas gan jau bija aiz muguras, bet kas bij saglabājusi siltu sirdi 
studējošai jaunatnei. Pulciņa dvēsele tomēr bija stud.hist. J. Rīss. – 
Kopīgās pārrunās visi saprata, ka nepieciešami līdzās studijām kopt arī 
vēl tās vērtības, kuras saņemtas ģimenē un draudzē. Sanākšanas 
notika ik pa divi nedēļām sestdienas vakaros.  
Baptistu studējošā jaunatne vēlējās noskaidrot, kur uz gara dzīves 
lauka tā īsti atrodas kā domājošu cilvēku grupa. Garīgais gaiss, kurā tā 
bij uzaugusi, bij veicinājis domu ar visu sirdi pieķerties bībelei, kuras 
degpunktā ir Kristus. Universitāte ticību neizcēla, bet dizciplinēja 
prātu. Radās arī jautājumi par patiesa kristīguma izpausmi dzīvē. Šo 
jautājumu iztirzāja, apstrādājot literariskus tematus, ņemtus no lielo 
ziemeļnieku rakstnieku – Bjernsona un Ibsena darbiem. Vēlāk pārgāja 
uz lielajām pasaules reliģijām, tās aplūkojot no kristīga viedokļa.  
 



 

 

Pulciņa sanāksmēs valdīja brīvs un atklāts gars. Ikviens nāca klajā ar 
saviem jautājumiem un savām šaubām un dažā grūtā jautājumā arī 
tiešām izdevās gūt gaismu un skaidrību.  
No studentu pulcciņa 1925.gadā arī izgāja ierosa organizēt 
vidusskolēnu pulciņus, un tādi tad arī radās visās pilsētās, kur vien bij 
prāvākas draudzes.  
 
---- ------ ------ ------ ------ 
Attēlā: Latvijas baptistu draudžu savienības nams  
Rīgā, Lāčplēša ielā 37.  
 

 



 

 

K. Līdaks  

Baptistu koru dziedāšana.  
 

Mūsu mazā latvju tauta ar savu bagāto un krāšņo dziesmu pūru var nevien 
sacensties ar citām tautām, bet droši var nostāties citu tautu priekšgalā, jo tik 
lielu un tik krāšņi darinātu dziesmu pūru neviena cita tauta nevar uzrādīt. 
Latvju tautas dvēseles prasību- visu piedzīvoto un pārdzīvoto, vaj tie būtu 
prieki vaj bēdas, cerības vaj skumjas, smiekli vaj asaras, - izteikt dziesmā, 
apliecina skaistais pantiņš:  
 
„dziedot dzimu,  
Dziedot augu,  
Dziedot mūžu nodzīvoju.”  
 
Tādēl arī pilnīgi saprotams, ka latvju baptisti – celmlauži savu spēcīgo un dziļo 
reliģisko pārdzīvojumumeklēja izteikt dziesmā, jo sirdis plūda pāri pateicībā 
un slavā pret savu Glābēju un Pestītāju. Protams, pirmā gadu desmitā pēc 
baptisma izcelšanās Latvijā, draudzītām nebija vēl savu koru, kas skandinātu 
četrbalsīgas dziesmas, bet iepriecinošais ir tas, ka šajā laikā visa draudze bij 
aktīvs dziedātāju koris, kas savu pestīšanas prieku izteica vienbalsīgās 
dziesmās. Šīs dziesmas sākuma laikā baptisti ņēma no brāļu draudzēm. 
Pirmie baptistu draudžu kori četrbalsīgu dziesmu atskaņošanai sāk 
nodibināties ap 1870. gadu.  
Grūts un uzupurēšanās pilns darbs bij jāveic  pirmiem baptistu dziedoņiem – 
celmļaužiem.  
Garīgu dziesmu krājuma latviešu valodā, kas būtu varējis noderēt baptistu 
koriem, tad vēl nebija. Vajadzēja tulkot no sveštautu, galvenā kārtā no vācu 
dziesmu krājumiem, kas nebija vieglais darbs. Cik grūti  
 

 



 

 

Veicies dažam dziesmu tulkotājam, liecina  šads no tiem laikiem uzglabājies 
dziesmas teksts:  
 
„Ak svētā laime debesīs  
Par Cians birger būt” utt*)  
 
Šādā un līdzīgā valodā tulkotas dziesmas Rīgas koris skandinājis vēl 
1878.gadā. Dziesmas mācījušies pa lielākai daļai ar vienstīgu instrumenta – 
monokorda palīdzību.  
Ir atzīmēti arī gadījumi, kad mazāka kora diriģents vairākas reizes ir gājis 
klausīties kaimiņu kora dziedāšanā, lai pēc tam pēc atmiņas mācītu savus 
dziedātājus noklausītā dziesmā.  
Tomēr, neskatoties uz visām grūtībām, koros valdīja liela vienprātība, 
sirsnība, mīlestība un neizsmeļams darba prieks. Kori, blakus draudzes 
sludinātājam, pauda klausītājam evanģēlija vēsti par Kristus brīnišķo 
pestīšanu. Un daudzi, klausoties šajā vēstī, sadzirdēja Kristus balsi savā sirdī, 
raudāja grēku nožēlošanas asaras un mantoja pestīšanas prieku un spēku 
staigāt atjaunotu dzīvi. Baptistu draudžu kori nav uzskatāmi kā sapulču 
kuplinātāji vien, bet galvenā kārtā kā evanģēlija vēsts paudēji, kā sludinātāju 
tuvākie palīgi. Tā’dēl arī nav jābrīnās, ka pat mazākai baptistu draudzītei ir 
savs korītis, jo katrs kaut cik dziedāt spējīgs dr. loceklis apzinās savu svētu 
pienākumubūt aktīvs draudzes darbā, paužot dziesmā savu garīgo 
piedzīvojumu. Raugoties no vispārējās latvju koru vēstures, baptistu dr. kori  
ir jāskata par pirmiem pastāvīgiem garīgiem koriem, jo ap 1870. Gadu 
nevienai citai konfesijai mūsu zemē šādu koru nebij.  
Kas attiecas uz baptistu koru pakāpenisku attīstību un tagadējā 
mākslinieciskā līmeņa sasniegšanu, tad jāsaka, ka šeit liela loma piekritusi 
vairākiem apdāvinātākiem un muzikāli izglītotākiem baptistu diriģentiem. 
Viņi ir rūpējušies par diriģentu kursu sarīkošanu, kas stiprā mērā veicināja 
koru uzplaukšanu. Labāko vadoņu kori  
----- ------ ------- ------ --------  
*) J. Kronlins. Mūsu kori un dziesmas, Latvijas baptistu draudžu koru vēstures 
materiālu krājums.  
 



 

 

dabīgi tika uzskatīti arī par parauga koriem. Šie parauga kori savukārt 
iespaidoja uz progresu tos vadoņus un korus, kuriem gadījās izdevība 
klausīties šo labo koru priekšnesumos.  
Pirmie diriģentu kursi, kas ilguši tikai 2 dienas, sarīkoti Liepājā ap 1880. gadu. 
Nākošie kursi, ar 4 nedēļu mācību laiku, notiek Liepājā 1890. gadā. Pēc tam 
kursus rīko caurmērā ik pēc pāris gadiem. Parastais kursu ilgums – 3 nedēļas. 
Pēdējie kursi pirms kara sarīkoti Piltenē 1911. gadā. Pēc kara pirmie diriģentu 
kursi sarīkoti Rīgā 1921. gadā pie kam kursos piedalījās vairāk kā 50 
audzēkņu. Līdz 1935. gadam sarīkoti vēl 7 kursi (4 Rīgā, 3 Liepājā).  
Mācību pasniedzēji diriģentu kursos ir bijuši galvenā kārtā labākie baptistu 
diriģenti.  
Pirmskara kursos, kā vienos no pirmajiem, 1894.gadā mācību pasniedzējs ir 
bijis apdāvinātais Vīgneru Ernests.  
Pēckara sarīkotos kursos, bez spējīgākiem baptistu diriģentiem un 
māksliniekiem, mācības vairākos kursos pasniedzis prof. Kārkliņš, kā arī prof. 
Vīgneru Ernests un Fonoloģijas institūta lektori: Barisons, Sausne un Sariņš.   
Tālāk atzīmēsim izcilākos gadījumus baptistu koru vēsturē, sevišķi pēdējos 
gadu desmitos.  
1) Sakas kora 25 gadu pastāvēšanas jubilejā, 1900. gadā sarīkotie 
dziesmu svētki, ar Liepājas, Ventspils un Aizputes dziedātāju piedalīšanos.  
Apvienoto kori, ap 200 dziedātāju, vadīja Sakas ilggadīgais diriģents Andrejs 
Ģēģers.  
2) Apvienoto koru koncerts Rīgas latv. b-bas zālē 1912. gadā, sakarā ar 
baptistu 50 gadu jubileju mūsu zemē. Korī bija 300 dziedātāju, kas ar sajūsmu 
izpildīja koncerta programmu (jubilejas dziesmas). Kā virsdiriģenti darbojās: 
V. Krūms, J. Valdmanis, A. Dinbergs un K. Līdaks. Dienas preses 
atsauksmesvisumā bij labvēlīgas.  
3) Latvju koris Vispasaules baptistu kongresā 1923. gadā, Stokholmā. Uz 
baptistu vadoņa Dr. J.A. Freija ierosinājumu, K. Līdakam izdevās  
 

 



 

 

Noorganizēt ļoti labskanīgu kori, sastāvošu no 25 dziedātājiem. Koris rūpēgi 
iestudēja Vītola ‘Jeruzālemes Izpostīšana” 9Gaismas pils). „Tu, kas mīti 
debesīs,” Šepska „Motette”, Līdaka  „Jaunības laiks,” t.dz. „Ejsaulīte, drīz pie 
Dieva,” „kas tie tādi, kas dziedāja” un vēl dažas citas.  
Sirmais prof. Vīgneru Ernests, kas bij uzaicināts pēdējā mēģinājumā pirms 
kora prombraukšnas, noklausījies izpildītās dziesmas, deva savu atsauksmi 
vārdiem: „Šādam korim no sirds dodu savu svētību līdz.”  
Stokholmā, lielajā kongresa baznīcā, kora pirmā dziesma „Jeruzālemes 
izpostīšana” tā saviļņoja dažādo rasu un tautu pārstāvjus, ka ovācijas 
negribēja rimties. Tādu pat piekrišanu koris guva, izpildot pārējās dziesmas 
lielajās kongresa sapulcēs. Bieži vien ovācijas nerimās, kamēr dziesma nebija 
atkārtota. Latvju koris bij iekarojis sev pirmo vietu starp pārējiem kongresa 
koriem. Kora uzņēmumus ievietoja savās slejās lielākie Stokholmas laikraksti, 
pievienojot cildinošas atsauksmes. Stokholmas Semināra baznīcā koris 
nodeva patstāvīgu koncertu, izpildot visu savu repertuāru. Amerikāņi tā 
sajūsminājās par latvju kori, ka iesniedza korim priekšlikumu – braukt tūliņ 
līdz uz Ameriku – koncertētu tur kādas divas nedēļas, pie kam visus ceļa 
izdevumus turp un atpakaļ ap[ņemas segt amerikāņi. Par nožēlošanu, šo 
vilinošo priekšlikumu koris nevarēja pieņemt, jo lielākai daļai dziedātāju 
vajadzēja laikā būt atpakaļ Latvijā.  
4) Rīgas baptistu izglītības biedrības rīkotais garīgais koncerts 1924. 
gada 1.jūnijā , Amatnieku b-bas zālē. Koncertā piedalījās – Semināra Mateus, 
Iļģuciema un Jelgavas apvienotie kori (ap 130 dzied.) virsdirig. K. Līdaka 
vadībā. Koris izpildīja Mocarta, A. Jurjāna, Šepska, Līdaka un citu darbus. Šis 
koncerts bij licis runāt arī mūsu dienas presei. „Latvis” (mūz. kritiķis J. 
Graubiņš) starp citu raksta: „Par apvienotā kora priekšnesumiem jāizsakās ar 
lielu atzinību. Nevarēja pat cerēt, ka apvienots koris spēs dziedāt tik 
dizciplinēti, tik atsaucīgi padodamies visiem virsdiriģenta mājieniem... Ar 
baudu varēja  
 

 



 

 

Klausīties kora košo kopsaskaņu un izstrādātās, vienprātīgi izstrādātās 
nianses...”  
Līdzīgu cildinošu recenziju ievietojis arī Ļatvijas Sargs”.  
5) 1. Kurzemes baptistu dziesmu svētki Liepājā, 1925.g. 20.un 21.jūnijā, 
kas ir pirmais lielākais uzņēmums, kādu līdz šim izveduši baptistu apvienotie 
kori. Šajos svētkos piedalījās 40 kori ar 1100 dziedātājiem. Tikdaudz baptistu 
dziedātājukopkorī nekad nebij vēl dziedājuši. Dziedāja braši, dizciplinēti, ar 
sajūsmu izpildījumā. Programmā pa vienai A. Jurjāna, O. Šepska, K. Inķa un K. 
Līdaka dziesmai; pārējās sveštautu autoru darbi. Kori vadīja virsdiriģenti: 
Andrejs Ģēģers no Sakām, Ādams Ģēģers no Sakām, Andrejs Ģēģers no 
Liepājas, K. Hintenbergs (goda virsdiriģ.) un J. Valdmanis no Ventspils un K. 
Līdaks no Rīgas.  
6) Noorganizēts latvju koris Baltijas valstu baptistu kongresam Tallinā, 
1930.g.augustā. Koris sastāvēja no 45 izlasītiem dziedātājiem, pie kam 
vairums māsu bij tautiskos tērpos. Koris K. Līdaka vadībā, godam aizstāvēja 
latvju dziesmu, gūdamsklausītāju nedalītu piekrišanu. Kora reprtuārā bij 
galvenā kārtā latvju autoru darbi.  
7) Rīgas un Jelgavas apvienoto koru dziesmu vakars 1933.g.11.jūnijā, 
Mateus baznīcā. Piedalījās 8 kori ar apm. 200 dziedātājiem virsdiriģenta K. 
Līdaka vadībā. Programā, bez Mocarta, tikai latvju autori: Vītols, Šepskis, 
Līdaks un Krūms jun. Pie dziesmu sagatavošanas daudz bij strādāts. Un 
jāsaka, darbs vaiņagojās krāšņām sekmēm.  
8) Sakas rajona dziesmu svētki 1933.g.30.jūlijā sakās. Piedalījās Sakas, 
Snēpeles, Aizputes, Grobiņas un Liepājas kori, skaitā ap 200 dziedātāju. 
Apvienoto kori vadīja J. Sīmanis, Andr. Ģēģers no Liepājas, Ādams Ģēģers, M. 
Mūrnieks un R. Lemaiķis.  
9) Vaiņodes rajona dziesmu svētki 1933.g13.augustā Vaiņodē.  
Šajos svētkos piedalās 15 kori: Liepājas, Pāvila, Ciānas un Nacaretes, ezeres, 
Vaiņodes, Gulbenes,  
 



 

 
 
                                                                              Latviešu baptistu koris Baltijas valstu kongresā Tallinā 1930.g.  
                                                                                             Pirmais rindas vidū diriģents K. Līdaks.   
 
 



 

Aizviķu, Priekules Austrumu un Ciānas, Grobiņas, Aizputes, Bātas, Embūtes, 
Asītes un Veldas, ar pāri par 300 dziedātājiem. Apvienotā kora vadība nodota 
virsdiriģenta J. Skujas rokās. Klausītāju ap 2000. Svētki noritēja pacilāti, 
vairākas dzismas nācās atkārtot. Programmā gan vairums cittautu 
komponisti.  
10) Ventspils rajona dziesmu svētki 1933.g. 13.augustā, Ventspils 
baptistu baznīcā.  
Piedalās 10 kori: Ventspils, Talsu, Uguņciema, Vidales, Puzes, Užavas, 
Sārnates, Sisses, Popes un Staldzenes – ar 250 dziedātājiem.   
Virsdiriģenti: A. Tīss, E. Supiņš un J. Lekters, goda virsdiriģents – K. 
Hintenbergs.  
Iepriecinoši, ka no programmas 12 dziesmām – vesela puse latvju 
kompozīcijas.  
Apvienotais koris turējās braši un panāca dziesmu labu izpildījumu.   
Kas attiecas uz visu baptistu dziedātāju apvienošanu vienā organizācijā, tad 
jāsaka, ka šo organizāciju idejiskiem dibinātājiem un vadītājiem ir bijušas 
diezgan lielas grūtības saistīt visus korus apvienības darbā un panākt no tiem 
arī kādu materiālu atbalstu vispārējai lietai.  
Pateicoties K. Freijvalda, A. Ģēģera (Sakas) un vēl dažu diriģentu karstām 
sirdīm un lielai enerģijai, izdodas 1891.gadā nodibināt „Dziedātāju 
sabiedrību,” kas lai apvienotu visus baptistu korus vienotam darbam.  
Koriem par pienākumu uzlikts dot Sabiedrības vajadzībām 5 kapeikas no 
katra dziedātāja. Sabiedrības vadībai bij jārūpējas par diriģentu kursu 
sarīkošanu, piemērotu dziesmu izdošanu, apkārtrakstu izsūtīšanu koriem ar 
pamācībām dzismu laukā utt. Tomēr šos uzdevumus Sabiedrības vadība 
varēja veikt tikai pa daļai, jo labos nodomus stipri kavēja dziedātāju 
pasivitāte un līdzekļu trūkums. Pēc apm. 10 gadu rosīgākas darbības 
„Dziedātāju sabiedrība” kā tāda sāk zaudēt savu nozīmi un turpmākos 
diriģentu kursus finansē jau draudžu  
 

 

 



 

 
savienības vadība, bet „Dziedātāju sabiedrības” ilggadīgais priekšnieks A. 
Ģēģers līdz pat 1924.gadam ir šo kursu vadītājs un arī mācības spēks. Formāli 
gan „Dziedātāju sabiedrība” likvidējusies tikai 1914.gadā.  
Lai sekmīgāki veicinātu baptistu koru uzplaukšanu, un lai dziedāšanas lietas 
varētu kārtot paši diriģenti un dziedātāju pārstāvji, 1930.g.6.janvārī, Rīgā, uz 
K. Līdaka ierosmi nodibinājās jauna baptistu koru organizācija „ Latvijas 
baptistu koru apvienība”, kuras darbs līdz šim sekmējas labi. Ir sarīkoti 3 
diriģentu kursi, izdotas vērtīgas dzismas. Koru dziedāšanas līmeņa pacelšanā, 
sākot jau ar 1930.gadu, ar labām sekmēm darbojas apvienības algots koru 
instruktors,  
 
------------------------------- ------------------------- 
Attēlā:   1. Kurzemes baptistu dziesmu svētku koris Liepājā 1925.g.  
                                                                           (attēla otra puse nākamajā lpp.)  
 

 



 

 
Kas strādā 5-6 mēnešus gadā, galvenā kārtā pie lauku koriem. Garīgu dzismu 
popularizēšanai Apvienība sarīkojusi 1933.g. vasarā rajonu dziesmu svētkus 
Rīgā, Sakās, Vaiņodē un Ventspilī.  
Lielākais Apvienības  apsāktais darbs ir priekšstāvošie baptistu vispārējie 
dziesmu svētki Liepājā, 1935.g.9. un 10. jūnijā. Programmā no 24 dziesmām 
tikai 4 ir cittautiešu, bet visas pārējās – latvju autoru. Svētku virsdiriģenti: K. 
Līdaks, E. Baštiks un A. Tīss; goda virsdiriģenti: V. Krūms un Andr. Ģēģers.  
Visā Latvijā skaita ap 2500 baptistu koru dziedātāju.  
 

 



 

Māc. H. Redins.  

Darītais darbs bērnu dievkalpojumos – 
svētdienskolās.  

 
Kas pieņēmuši Dieva Dēlu Jēzu Kristu par savu Pestītāju un Viņa mācību par 
savas dzīves mērauklu, tie saucas kristīgie un par tādiem grib uzaudzināt arī 
savus pēcnācējus. Bibliotēku, no kuras 66 grāmatām kristīgie ņēmuši dzīves 
gudrību, sauc bībeli. No tās kristīgie audzinātāji māca arī mājās un bērnu 
sapulcēs, sauktās svētdienskolās. Šinī rakstā kādu vārdu par pēdējām.  
Svētdienskolas iesāka 1781.gadā Gloucesteras pilsētā, Anglijā, Roberts Naike 
(Neke). Viņās mācīja lasīt un garīgas mācības. Viņas ātri uztvēra kā labus 
audzināšanas līdzekļus cīņā pret netikumiem – visā Anglijā, Savienotajās 
valstīs, Indijā, Holandē, Francijā, Itālijā, Šveicē un Vācijā.  
Svētdienskolu darbu Latvijā iesāka tikai 1873.gadā Rīgas politechnikas 
(augstskolas) mašīnu būves nodaļas profesors Vilhelms Riters no Cīrihes 
9Šveicē) baptistu dievkalpojumu telpās Ģertrūdes ielā, Rauta namā, tuvu 
Katoļu ielai. Līdz ar viņu, kas pats bija metodists, bērnus mācīja arī Jānis 
Zirnieks, Pēteris Markovskis un Mārtiņš Keshe. Bērniem dziedāšanu mācīja 
sākumā Keshe, vēlāk Andrejs Ādams. Svētdienskolas vācu nodaļu turpat 
vadīja divas māsas Nirrenbergas.  
Sākot ar 1878.gada Ziemsvētkiem šo svētdienskolu turpināja baptistu 
ddraudzes jaunceltā lūgšanas namā Suvorova 9tag. Krišjāņa barona) ielā 92. 
Tur mācītājs Jēkabs Rumbergs pats vadīja svētdienskolu un vecāko klasi. 
Vēlāk vadību uzņēmās J. Litčens un K. Rolmanis ar Jaunģelžu.  
 

 



 

 
Neilgi pēc tam māc. Mārtiņš Rīss nodibināja svētdienskolu arī Liepājā. Šiem 
paraugiem sekoja  arī pārējās baptistu draudzes Kurzemē.  
1881.gadā māc. J. Rumbergs izdeva pirmo baptistu laikrakstu Latvijā ar 
nosaukumu „Evanģēlists”. Tanī viņš apsniedza svētdienskolām lekcijas ar 
jautājumiem un paskaidrojumiem līdz 1886.gadam. – Pirmos gados bērnu 
dziesmas tulkoja skolotāji un niorakstīja vecākie skolnieki. 1885.gadā iznāca 
Ģederta Grintala tulkotās un sacerātās 20 bērnu dziesmas. 1894.g. māc. J.A. 
Freijs izdeva „Bērnu Kokli” ar 102 dziesmām, kuras māc. Jānis Inķis bija 
savācis, pārlabojis un no jauna tulkojis.  
1887. gadā Hermanis Redins, Mārtiņa Tiltiņa uzaicināts, kopā ar Jēkabu 
Jaunģelžu un Pēteri Kupču noorganizēja svētdienskolu tīklu Rīgas nomalēs – 
pie Jānvārtiem, Sarkandaugavā, Torņkalnā, Bieriņos un pēdēigi arī Ciānas 
baznīcā, kopā ap 250 bērnu.  
Darbam par svētību nāca māc. J.A. Freija 1891. gadā izdotā starptautiskā 
bībeles lasīšanas karts, kuru ievedām lietošanā nevien svētdienskolās, bet arī 
ģimenēs. Paskaidrojumus lekcijām ņēma no ārzemju attiecīgiem rakstiem.  
1893. gadā māc. J.A. Freija nodibinātā misiones biedrība izsūtīja 
svētdienskolu instruktori Emīliju Kancbergu (tagad m. Andermane), līdz 1896. 
gadam, Kad Anna Kopštāls (tagad m. Matisons) ieņēma viņas vietā.  
1895. gadā Aizputes bapt. dr. mācītājs Hermanis Redins, Savienībā 
organizēdams jaunatnes pulciņus , nāca pie uzskata, ka organizēt kristīgu 
jaunatni pulciņos ir gandrīz neiespējami tur, kur nav bijusi svētdienskola. 
Kopā ar sakas draudzes māc. Pēteri Veidemani, korvadoņiem A. Ģēģeri un K. 
Cīruli un draudžu kopējiem J. Gruntmani un A. taubi – tie noorganizēja 
Ķurzemes svētdienskolu savienību,” kur bērnu dienās pauda svētdienskolas 
ideju apkārtējās baptistu draudzēs.  
Sākot ar 1900.gadu šī savienība sāka sarīkot svētdienskolotāju kursus 
Kurzemes draudzēs. 6 gadu laikā  
 

 

 



 

Noturēja 10 tādus kursus, kuros 340 personas saņēma pamācības dievvārda 
mācības pasniegšanā bērniem. Mācības kursos pasniedza mācītāji Jānis Inķis, 
Kārlis Ruševics un Hermanis Redins. Dziedāšanu un mūziku mācīja A. Ģēģeris 
un Gaušus. Darbības katrā rajonā gadskārtējas „bērnu dienas” deva jaunu 
ierosmi bērnu dievklpojumiem. Tā darbs turpinājās līdz 1907. gadam.  
Māc. K. Ruševics pāris gadus izdeva litografetus īsus lekciju paskaidrojumus. 
1904. gadā māc. J. Inķis sāka izdot laikrakstu „Kristīgs Draugs”. Kurā tam pie 
lekciju izstrādāšanas palīdzēja K. Ruševics un H. Redins. 1906. gadā, kad 
apstājās „Kr. Draugs”, lekciju paskaidrojumus turpināja pasniegt māc. J. A. 
Freija izdotais laikraksts „Avots” un Mārtiņa Tiltiņa „Draugs” līdz 1914. 
gadam.   
1905. gadā māc. K. Ruševics noorganizēja arī Rīgas rajonā svētdienskolu 
veicinātāju pulciņu un noturēja arī kursus Rīgā un Grobiņā. Visos kursos 
sagatavotie darbinieki strādāja enerģiski līdz pasaules karam.  
 

*** 
Pēc pasaules kara pirmos gados svētdienskolas darbu vadīja mācītāji P. 
Lauberts, J. Rīss un A. Meters. Sākot ar 1921. gadu māc. J. Kurcītis un H. 
Redins sāka atkal rīkot kursus Grobiņā, Smiltenē un c. vietās. Tai pašā gadā 
Latv. bapt. dr. savienības laikraksts  „Kristīgā Balss” sāka pasniegt nupat 
minēto darbinieku un māc. R. Inķa lekciju izskaidrojumus svētdienskolām. 
„Krist. Balss” redaktors J. Kronlins 1923. gadā sāka rediģēt īpašu bērnu 
nedēļas laikrakstiņu „Bērnu Draugs”. Viņam kā līdzredaktori strādāja sākumā 
H. Redins, vēlāk  ins. R. Putnaērglis un skol. Ženija Brencis.  
 

*** 
Vairāku konfesiju sadarbība svētdienskolu laukā. Lai arī pieaugušie 
nenogrimtu tolaik modē esošā dievvārda nezināšanā un bezdievībā, tad 1928 
g. atjaunoja Bībeles lasītāju biedrību. Māc. P. Lauberts viņas lasītājiem izdeva 
un rediģēja laikrakstiņu „Bībeles   
 

 



 

Vēstnesis” un māc. A. Meters – laikrakstiņu „Mājieni”. Tie iznāk vēl tagad. 
Kristīgu ļaužu, kas kas Latvijā patlaban lasa bībelē ikdienas nodalījumu tagad 
būs ap 7000.  
Baptistu, dažu luterāņu, metodistu, brāļu draudžu un evanģēliskās 
sadraudzes 52 priekšstāvji 1928.g. 30. Novembrī kpīgā svētdienskolu 
kongresā Liepājā noorganizēja Svētdienskolu savienību, kura tagad rūpējas 
par svētdienskolu bībeles lekciju izskaidrojumu un īpaša bērnu laikrakstiņa 
izdošanu. Tā izsūta arī darbinieku svētdienskolu organizēšanai un attīstīšanai. 
Pirmais šads darbinieks bija māc. Pauls Pelčers, kas strādāja ar labiem 
panākumiem, lai ievestu pakāpeniskās lekcijas. Tam sekoja māc. Pēteris 
Lauberts. Tagad šo darbu dara filozofijas kandidāts Kārlis Lejasmeijers.  
Bērnu dievkalpojumu apmeklējumiem allaž likti šķēršļi no reliģijai naidīgi 
noskaņotiem laicīgo skolu skolotājiem, tādēl, ka bērnu dievkalojumi grūtāk 
pieejami neticībai, bezdievībai un ctām ar pagānismu savienotām parādībām.  
Apsveicama parādība, ka pēdējos gados arī valsts baznīca piegriež izcilu 
ievērību svētdienskolas darbam.   
No baptistu sākuma laikiem Latvijā pa 75 gadiem, caur viņu svētdienskolām 
un bībeles lasītāju pulciņiem latvju tautā zem Dieva vārda iespaida nākušu ap 
70 000 bērnu un pusaudžu, rēķinot, ka caurmērā katrs dalībnieks būtu 
mācījies dievvārdus 3 gadus. Bez tam vairāki tūkstoši pieaugušo tapuši 
ierosināti uz bībeles lasīšanu. Pa daļai ar to izskaidrojams, kāpēc bezdievība 
un ar to savienotie ļaunumi Latvijā nav izplatījušies daudz vairāk un ātrāk.  
Panākumus no svētdienskolām guvuši vispirms paši bērni. Parasts, ka bijušie 
svētdienskolnieki ir valstī kā sāls un gaišums (mat. 5, 13-14). Ja kaut kur tā 
nenotiek, tad to uzlūko, kā kaut ko neparastu. Bijušie svētdienskolnieki mēdz 
attīstīties par krietniem ģimenes, kristīgas draudzes un tautas locekļiem un 
arī par derīgiem valsts pilsoņiem un darbiniekiem.  
Dzīves gudrība, ko bērni manto Dieva vārdā caur personām, kas piedzīvojušas 
to, ko citiem māca,  
 

 



 

vecākiem bagātīgu atmaksājas vecumā un nespēka dienās.  
Dieva vārda mācība ierosina jaunatni uz ideālu nodarbošanos svētdienskolas 
dažādos nogrupējumos, kristīgas jaunatnes pulciņos, koros, labdarības, 
evanģelizācijas u.c. pulciņos. Šī nodarbošanās pasargā no laiskuma un 
nedarbiem.  
Svētdienskolas devušas lielu ieguvumu kristīgām draudzēm. Kur nav 
svētdienskolu, tur tikai veci ļaudis vēl apmeklē dievkalpojumus, lai gatavotos 
uz miršanu. Kur ir svētdienskolas, tur uz vietas atveras debesu valsts pirmā 
daļa – ģimenes lasa Dieva vārdu un pieaug atzīšanā, gudrībā un svētā dzīvē. 
Svētdienskolnieki mēdz būt tautā kā mazi misionāri un viņu vecāki draudzēs 
kā pīlāri. Tur ir garīgs možums un dzīvība, bet nav vaļas izdomāt grēkus, tos 
padarīt un aizstāvēt.  
Neatsveramu labumu svētdienskolas dod sabiedrībai un valstij. Tās dod 
nosvērtus ;ļaudis, kas neskrien līdzi katram mācības vējam. Tās sagatavo 
sabiedrībā derīgus ļaudis, kas netiecas pēc nikotīna, alkohola, revolveru 
romāniem un netiklības. Ar to tiem paliek svešas arī lipīgas slimības un 
tieksmes pēc noziegumiem un pašnāvības. Viņu labad valstij nav jāuztura 
cietumi un līdzīgas iestādes.  
Ja mūsu dzimtenē visur būtu kristīgas svētdienskolas, tad vairs nebūtu 
laiskuma piekopēji, cita mantas iekārotāji, pazudušie dēli un meitas, 
noziedzinieki, valsts grāvēji un pašnāvnieki. No svētdienskolām bagātīgi 
rastos vīri, kas varētu apzinīgi un cienīgi ieņemt vietas baznīcās, sabiedrībā, 
valstī; kas labdarībai un misionei ziedotu pēc spējām, bet nevis kā 
„nespējīgi”.  Patiesības, taisnības, šķīstības un mīlestības bauslis ir tikai 
evanģelijā. Cik nu kāda tauta ir stipra tikumiski, tik stiprs viņas paliekošais 
iespaids valstī un ārpus tās.  
 

 



 

V. Silnieks.  

Baptistu agrā jaunatne. 
 
Īsi pirms lielā pasaules kara sāka jaunatnes un svētdienskolu darbinieki 
interesēties par agro jaunatni (pusaudžiem). Atskanēja pat balsis par sevišķu 
agrās jaunatnes pulciņu dibināšanu pie draudzēm.  
Nopietns šis jautājums palika Latvijā, kad ateistu iespaids sāka arvien vairāk 
iespiesties skolās un jaunatnē. Vienā otrā draudzē sāka nopietnu vērību 
piegriest svēt.skolas bībeles klasēm, kuras komplektējas no šis jaunatnes. 
Tomēr viss darbs bija nenoorganizēts un bez plāna.  
Noteiktos rāmjos šis darbstika ievadīts ar 1925.gadu, kad uz ins. Putnaērgļa 
ierosinājumu nodibinājās Latvijas Laifu Brigāde. Šīs organizācijas mērķis bija 
dibināt pie draudzēm zēnu un meiteņu pulciņus, kuros tos audzināt pēc Lūk. 
2, 52: „Jēzus pieņēmās gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un 
cilvēkiem.” Pulciņos pusaudži nodarbojas ar sv. rakstu  studiju, mūziku un 
dziedāšanu, rokdarbiem, vingrināšanos pirmā palīdzībā nelaimes gadījumos, 
sportā un rotaļās, utt. Pirmaajā gadā nodibinājās 11 pulciņi ar 126 
dalībniekiem. Pulciņa dalībniekiem bija arī savs apstiprināts formas tērps. 
1933.gadā jau bija 28 pulciņi ar vairāk kā 300 dalībniekiem.  
Katru vasaru Brigāde sarīkoja kopīgas nometnes, kurās saradās laifi un laifes 
no visiem pulciņiem. Šīs nometnes kā viesi apmeklēja arī daži laifu vadoņi un 
vadones no Anglijas un grupa dāņu zēnu no Kopenhāgenas pulciņa. 
Nodibinājās draudzība ar šiem viesiem un radās arī izdevība vairākiem mūsu 
darbiniekiem paviesoties Anglijā un Dānijā  un iepazīties ar agrās jaunatnes 
darbu tanīs zemēs.  
 
 

 



 

Ar 1927.gadu Laifu Brigāde sāka izdot arī savu žurnālu „Dzirkstelīte”, kas 
pastāvēja līdz pat 1935.g.  
Tanī pat 1927.gadā Brigāde sāka rīkot katru gadu savos pulciņos sv. rakstu 
zinātāju pārbaudi, tā vairāk ierosinot zēnus un meitenes uz bībeles lasīšanu. 
Tagad šādu pārbaudi izved jau daudzas svētdienas skolas.  
Blakus šim darbam ar 1927.gadu pie dažām draudzēm nodibinājās agrās 
jaunatnes pulciņi ar nosaukumu „saulstari”. Šinīs pulciņos galvenais bija 
reliģiska audzināšana. 1928.g. bija 4 pulciņi ar 70 dalībniekiem, bet 1933.g. 
12 pulc. pulciņi ar 200 dalībniekiem.  
Darbam pamazām pieaugot, vadoņi saprata, ka lietas labā abi šie novirzieni 
un pulciņu darbība jāsaskaņo, lai nerastos traucējumi un sadursmes. 1930.g. 
laifu Brigādes statūti tika papašināti un pati organizācija nosaukta par 
jaunatnes audzināšanas biedrību. Jaunā organizācija apvienoja visus pie 
baptistu draudzēm pastāvošo laifu un saulstaru pulciņus, neierobežojot viņu 
īpatnības. Tāpat žurnāls „dzirkstelīte” pārvērtās par kopīgu orgānu.  
Darbs lēni, bet noteikti auga, un 1934.gada beigās jau bija pie draudzēm ap 
40 agrās jaunatnes pulciņu ar vairāk kā 400 dalībniekiem.  
1935.g. laifu zēnu pulciņi apvienojās ar skautu organizāciju, tomēr nesaraujot 
sakarus ar draudzēm. Saulstaru un meiteņu laifu pulciņu darbs tiek turpināts 
līdzšinējā virzienā.  
Pašlaik tiek strādāts pie visa mūsu agrās jaunatnes darba plāna nokārtošanas, 
piemērojoties jaunajiem apstākļiem un parasībām.  
 

 



 

R. E. Ekšteins  

Baptistu jaunatne. 
 
Kam pieder jaunatne, tam pieder nākotne. To baptisti vienmēr sapratuši, 
tamdēļ pie viņu draudzēm pastāv jaunatnes pulciņi.  
Baptistiem pašlaik ir 69 jaunatnes pulciņi ar 2010 biedriem.  
Jaunatnei ir sava īpatnēja dzīve un savas problēmas, savi ideāli un savi mērķi, 
tādēl viņai nepieciešami pašai par sevi organizēties un noturēt savas 
jaunatnes sapulces.  
Pie kaut turas baptistu draudzes latvijā vaj viņu misiones stacijām ir un var 
būt jaunatnes pulciņi, pieņemot, ka uz vietas ir vismaz kādi desmit jauni 
cilvēki, sievietes vaj vīrieši, baptistu draudzes locekļi vaj citi, bet tādi jaunieši, 
kas tic Dievam un cenšas dzīvot kristīgu dzīvi saskaņā ar Svētiem rakstiem.  
Jaunatnes pulciņš rodas tur, kur jauni ļaudis sanāk kopā un nolemj darboties. 
Viņi izvēl no sava vidus vadoni vaj vadoņus un par notikušo paziņo draudzes 
priekšniekam, ja tas nebūtu bijis klāt personīgi šāda pulciņa dibināšanas 
sapulcē.  
Mazāku pulciņu priekšgalā stāv priekšnieks, sekretārs un kasieris. Lielākus 
pulciņus vada un rīko pulciņa priekšnieks un padome.  
Katra pulciņa iekšējo un ārējo darbību sekmē noteikti izstrādātsplāns. 
Darbības plānu izstrādā uz priekšu vienam gadam, vaj seši mēnešiem, vaj 
trim mēnešiem, vaj – sliktākā gadījumā – vienam mēnesim.  
Tādu plānu izstrādā pulciņa priekšnieks vaj priekšnieks un pulciņa padome 
kopīgi. Izstrādāto darbības plānu ceļ priekšā pilnai biedru sapulcei, kura šadu 
plānu pieņem vaj papildina.  
 
 

 



 

Daži pulciņi sadalīti grupās, lai izkoptu pašdarbībuun izaudzinātu jaunus 
vadoņus. Citi pulciņi turpretī atstāj brīvas rokas priekšniekam un pulciņa 
padomei. Šeit tādu noteiktu likumu taisīt grūti. Katrs pulciņš rīkojas pēc savas 
labākās iespējas un apstākļiem.  
Darbības plānu radot, redzam, ka katram pulciņam ir vismaz divi mērķi: 
pašaudzināšana un misiones darbs. Abi šie mērķi iekļaujas viens otrā kā divi 
zobrati. Neviens pulciņš neeksistē sevis, bet Dieva valstības dēļ, kuras 
izplatīšanos zemes virsū mēs sekmējam, un to vislabāk izdara tad, kad paši 
sevi ņemam vērā visvairāk, kā Pāvils savā laikāpaskubināja Timoteju.  
Pašaudzināšanu sekmē šāda rakstura sapulces:  
1) Reliģiskas audzināšanas sapulces, pie kurām pieder: a) garīgas dzīves 

izkopšanas sapulces jeb lūgšanas stundas; b) bībeles studijas – par pašu 
bībeli, viņas izcelšanos, vēsturi un nozīmi; un no bībeles – atsevišķu 
grāmatu, rakstu vietu, mācību vaj notikumuapcere; c)  bībeles izcilu vīru 
un sievu dzīves gājumu analīze; d) iepazīšanās ar kristīgās baznīcas 
vēstures gaitu, konfesiju izcelšanos, gaitu un nozīmi; e) iepazīšanās ar 
baptisma vispārējo kustību un ar baptisma kustības izcelšanos un 
attīstīšanos Latvijā.  

2) 2) Rakstura audzināšanas sapulces jeb biografiju studijas vakari, kad ceļ 
priekšā izcilu darbinieku dzīves gājumus un atzīmē viņu nopelnus cilvēces 
labad.  

3) Ētikas audzināšanas sapulces, kurās sekojam ap. Pāvila aizrādījumam: 
„Visu, kas patiesīgs, visu, kas godīgs, visu, kas taisns, visu, kas šķīsts, visu, 
kas mīlīgs, visu, kam laba slava, ja ir kāds labs tikumsun ja ko var teikt – 
to liekat vērā.” Ētikas lauks ir plašs lauks, tas dod daudz materiāla ētisku 
jautājumu noskaidrošanai.  

4) Aistētiskas audzināšanas sapulces, kurās cenšamies saskatītto, kā mēs 
varam izaugt daiļi un skaisti savās dvēselēs un kā padarīt savu apkārtni 
arī skaistu, runājam par labu gaumi, iepazīstamies ar to, kas ir īsta māksla 
un īsta mūzika utt.  

 

 



 

1) Literariskas audzināšanas sapulces. Jaunā paaudze bez grāmatu 
lasīšanas vairs nevar iztikt, blakus bībelei un dziesmu grāmatai tā grib 
lasīt vēl citas grāmatas, bet kādas? Literāriskas audzināšanas 
sapulcēs apskatam kā garīgu, tā laicīgu literatūru, iepazīstamies ar 
pasaules un latviešu rakstnieku klasiskiem darbiem. Sakarā ar šo daži 
mūsu pulciņi nodibinājuši pulciņu bibliotēkas, kurās tie krāj vērtas 
grāmatas un dod tās saviem biedriem lasīt.  

2) Jautājumu izskaidrošanas sapulces. Augšminētās sapulcēs rodas 
daudz jautājumu, kuri paliek nenoskaidroti un kurus varbūt nav 
iespējams uz vietas dziļāki iztirzāt. Tādus neatbildētus jautājumus 
pametam tam nolūkam speciāli sarīkotiem jautājumu atbildēšanas 
vakariem.  

3) Muzikāli – vokāli vakari. Tiek sarīkoti atsevišķu komponistu vakari ar 
priekšnesumu par kādu mūziķi, pēc tam spēlē un dzied viņa radītos 
darbus. Kur pašu mājās nav vajadzīgo spēku, tur pieaicina tādus no 
citurienes.  
Tad, pa daļai pašaudzināšanas, pa daļai misiones laukā ietilpst šāda 
rakstura sapulces:  

4) Sabiedriskas audzināšanas sapulces. Pašaudzināšanas nolūkā mēs 
apskatam mūsu attiecības pret pārējiem ģimenes locekļiem, pret 
mūsu līdzcilvēkiem skolā un darbā, pret valsti, tautu. Tēviju, pasauli; 
bet misiones nolūkā mēs sarīkojam vakarus, kuros ieaicinam savus 
draugus pie sevis un ļaujam viņiem iepazīties ar mums un mūsu 
garīgām vērtībām.  

5) Atklātas priekšnesumu sapulces svētdienās, vismaz vienreiz mēnesī, 
kurās jaunatne runā, dzied, deklamē, spēlē un aicina ļaudis nošķirties 
priekš Kristus.  

6) Misiones sapulces, kurās apskata dažādu misionāru biogrāfijas un 
viņu lielos darbusDieva valstības izplatīšanas dēļ. No viņiem 
mācīdamies un Kristus pavēlei paklausot, daži mūsu pulciņi nomā 
telpas un notur evanģelizācijas sapulces ārpus savas baznīcas.  
Jaunatnes pulciņu pārziņā atrodas grāmatu galdi, caur kuriem mūsu 
jaunatne izplata kristīga satura grāmatas un laikrakstus.  

 

 



 

 
Bija laiks, kad mūsu jaunatnes vidū bija maz izglītotu spēku, tagad mēs par 
to vairs nevaram sūdzēties, mums ir jaunatne ar vidusskolu un ar 
augstskolas izglītību. Un uz priekšu mums viņas būs daudz vairāk! Līdz ar to 
mums būs jārod ceļi, kā mēs mūsu jaunatni varam pie sevis paturēt.  
 
----------------- -- 
Attēlā: Mūsu jaunatnes vasaras nometnē, karoga uzvilkšanas brīdī.   

 

 



 

O. Baštika.  

Māsu pulciņi un viņu darbs. 
 
Mūsu draudžu vēsture rāda, ka pirmo celmlaužu rindās godam ieņem vietu 
arī sieviete. Nevien mācībā, bet arī darbā un vajāšanu paciešanā tā cienīgi 
nostājusies līdzās vīrietim. Mūsu māsas – celmlauzes nebijās draudus, ne 
sodu, bet par savu svētāko pārliecībusmaidot gāja arī cietumā un zem 
rīkstēm. Un kad vēlāk nodibinājās draudzes un iestājās normālāki laiki viņu 
dzīvē, tad māsas bija vienas no čaklākām draudzes darbu darītājām un vēl 
čaklākām lūdzējām.  
Pirmie māsu pulciņi nodibinājušies 1882.gadā (Sakas un Rīgas Agenskalna); 
1885.g. – Ventspils). Šiem pirmajiem drīzi vien sekoja citu pulciņu 
nodibināšanās. Gan brāļi sākumā visai neuzticīgi skatījušies uz šādu pulciņu 
dibināšanu, domādami, ka tas nebūs bībelīgi. Bijuši arī pulciņi, kur 
nepieļāvuši māsai būt par pulciņa priekšnieci, bet pulciņu vadījis brālis.  
Un šie pulciņi drīzi vien tapa nepieciešami. Māsām bija vērīgas acis un 
ausis un viņas ātri ieraudzīja, kur viņu atbalsts vajadzīgs. Tās vērpa, auda, 
šuva un strādāja citus darbus, apģērbdamas nevien trūkumcietējus, bet 
pat savas draudzes sludinātājus, kuri nekādu algu toreiz nesaņēma. Tās 
krāja līdzekļus baznīcu būvēm, gāja pašas līdzēt strādāt , nest ķieģeļus un 
akmeņus; tās apmeklēja slimos, nabagu mājas, visus atstātos un citus 
cietējus. Lielākie pulciņi darīja arī lielākus darbus. Atbalstīja Ķīnas un 
Indijas misioni, uzturot bībeles sievas, ielu misioni, kareivju misioni, 
diakonišu darbu.  
Tiešām jāatzīst, ka māsu pulciņi, jeb kā viņus sebnāk sauca – „precēto 
māsu biedrības” – ir kā auglīgi zari, tīri dabīgi pie draudzēm izauguši un 
nesuši svētīgus augļus, neviena neskubināti un neiedvesmoti.  

 

 



 

Vienīgais, kas mūsu māsu pulciņus gan būs dzinis darbu darīt, ir mīlestība 
uz savu Pestītāju, kura nekad nedrīkst atdzist.  
Kad Ziemeļamerikā nodibinājās latv. bapt. draudzes, pie tām izveidojās arī 
māsu pulciņi vaj ‘māsu misiones biedrības”. Daži no šiem pulciņiem jau arī 
skaita pāri par 40 pastāvēšanas gadiem. Un kara laikā, kad Eiropā viss 
darbs bija paralizēts, šie aizjūras māsu pulciņi strādāja čakli jo čakli. Latvijā 
mēš šo māsu darbu sākām īsti pareizi novērtēt tad, kad mūsu dzimtenē vēl 
daudziem klājās grūti. Šo pulciņu sūtījumi ir ne vienu vien asaru nožāvējuši. 
Un nava neviena Latvijas baptistu savienības darba, kur viņi nebūtu 
pielikuši roku. Nemaz nerunājot par tām daudzām atsevišķām personām, 
kuras pateicībā atmin Amerikas māsu sūtījumus, mūsu savienības darbam 
tās dāvājušas un arī tagad dāvā sevišķu uzmanību. Tiešām jāsaka, ka viņu 
sirdis jūt un domā vēl arvienu latviski, kaut gan daudzi gadi tās šķir no 
dzimtenes.  
Ar kārtējiem maksājumiem Latvijas baptistu māsu darbā piedalījusies 
Filadelfijas māsu misiones biedrība, tāpat – Bostonas, Bukskauntijas, 
Čikāgas, Ņujorkas un Brazīlijas – Vārpas draudžu māsu biedrība. Lai būtu 
atļauts šiem pulciņiem un arī atsevišķiem labvēļiem šinī gadījumā izsacīt 
sirsnīgāko pateicību! Baptistu sieviete arī ārzemēs dzīvodama mīlē 
dzimtenes darbu, un tas mums dara prieku.  
Katram pulciņam savās mājās darbojoties, tomēr trūka vienības un sakaru 
ar citiem pulciņiem. Sūtņi gada svētkos vairs neapmierināja un bez tam, 
atplaukstot labākiem saimnieciskiem apstākļiem mūsu dzimtenē, radās 
vēlēšanās vairāk ko darīt. Šur un tur pulciņos ieskanējās jautājums, ko 
darīt, lai māsas būtu vairāk vienotas. Pirmā šo domu atklāti ienesa savā 
pulciņā Rīgas semināra draudzes māsu pulciņa priekšniece Lūcija Kronlins. 
Uz viņas ierosinājumu Rīgā 1929.g. 7.janvārī nodibinājās Māsu pulciņu 
apvienība. Dibināšanas sapulcē piedalījās 73 māsas no 13 pulciņiem. Par šīs 
apvienības priekšnieci vienbalsīgi ievēlēja šī darba ierosinātāju m. Lūciju 
Kronlins, par palīgu E. Lindi. Apvienība uzstādīja šādus  

 

 

 



 

galvenos mēŗķus : 1) Apvienot visus Latvijas baptistu draudžu māsu 
pulciņus kopīgā misiones darbā; 2) dibināt jaunus pulciņus pie draudzēm, 
kur tādi vēl nebūtu un 3) dibināt un uzturēt kristīgas audzināšnas un 
labdarības iestādes, kā arī sarīkot kursus un priekšlasījumus sevišķi 
labdarības veicināšanai draudzēs. Sakaru uzturēšanai starp pulciņiem 
māsām piešķīra Savienības laikrakstā „Kristīgā Balsī” atsevišķu nodaļu, kurā 
rakstīt par dažādiem sievieti interesējošiem jautājumiem un arī Māsu 
apvienības padomes ziņojumus.  
----------------- - 
Attēlā:    Lūcija Kronlins  
                Māsu apvienības pirmā priekšniece.  

 

 



 

Nākošā – 1930.g. sanāksmē uz māsas L. Kronlins ierosinājumu nolemj arī  
mūsu draudzēs ievērot skaisto Anglijas un Amerikas paradumu – svinēt 
maijā mātes piemiņas dienu. Jāpiemin, ka arī mūsu māsu pulciņi bija 
pirmie, kas Latvijā ieveda šo skaisto paradumu.  Skauti gan atzīmēja tādu 
mātes dienu, bet par Latvijā pazīstamiem svētkiem tie tapa pēc mūsu 
draudzēs svinētiem Mātes piemiņas svētkiem.  
Tai pašā sanāksmē nolemj vākt ziedojumus ar[ī jaunceļamam Savienības 
namam, pārdodot šim nolūkam „ķieģelīšus”. Izsūta arī pa pulciņiem 
instruktori m. Mazuli un nolemj sūtīt uz Hamburgu izglītoties diakonišu 
darbam m. Emmu Meieri.  
T;ā pagāja atkal klusa, bet rosīga darba gads, un kas māsas sanāca savā 
kongresā Ventspilī, 1931.gadā māsu darbā iezīmējās jauns posms. No 
projektiem māsas pārgāja uz darbu, nodibinot bērnu patversmi un 
uzņemot viņā 2 pirmos bāreņus – Mirdzu un Valdi Sontagus. Pirmā iekārta 
jaundibinātai bāreņu patversmei sanāca ziedojumu veidā. Šis kongress 
māsām bija kā Tabora kalngals ar savu lūgšanu raksturu. Te arī pieņēma 
lēmumu, ka visas Mātes dienā rīkotās svētku kolektes nāk par labu bērnu 
iestādei.  
1932.g. sanāksme jūnijā māsām nebija priecīga, jo īsi pirms kongresa Māsu 
apvienības priekšniece un  
 
 
 
---------------- --------- 

Attēlā: Bērnu nams „Saulstari” ar saimniecības ēkām.  
 

 

 



 

Visa darba idejiskā un faktiskā vadītāja Lūcija Kronlins bija aizsaukta 
mūžībā. Citkārt mīļās, vienmēr laipnās un reti sirsnīgās vadones vietā, 
Meža kapos mūs sveicināja mazs uzkalniņš, pie kura kā maza atzinība no 
māsu puses atradās piemiņas plāksne.  
Sanāksmē godinot aizgājušās piemiņu, m. Rīss liek priekšā viņas piemiņu 
atzīmēt ar bērnu nama fonda dibināšanu, jo aizgājējas mīlestība un 
lūgšanas vienmēr bijušas pie darba. Šis priekšlikums atrada reti atsaucīgas 
sirdis, un tūliņ sasolīja pāri 1000 latiem.  
Turpmāk Māsu apv. priekšnieces amatu uztic m. E. Lindei.  
Tā pagāja atkal gads strādājot un krājot līdzekļus bāreņu nama fondam. 
Īrētās telpas J. Barbina mājā Priekulē san bija par šaurām, un bija liela 
vajadzība pēc zemes stūrīša, kurā bērni arī vasarā varētu vingrināt savus 
topošos spēkus. Arī m. Linde saslima un pirms gada beigām lūdza m. 
Baštiku vadīt iesākto darbu. Tas viss traucēja darba gaitu, un tomēr Dievs 
palīdzēja. Bērni bija veseli, maizītes tiem nebija pietrūcis. Savas 
audzinātājas Lidijas Cīrules vadībā tie jutās labi  

 
 

--------------------- --------------------- 
Attēlā: „saulstaru” saimīte ar nama māti E. Augstproģi un audzinātāju E. 
Ziemeli.  

 

 



 

Un attīstījās miesīgi un garīgi. 1933.g. kongresā māsas uzticēja turpmāko 
Māsu apvienības vadību m. Otīlijai Baštikai.  
Pēc daudz un ilgiem meklējumiem bērnu namam nopirka Ķieču 
jaunsaimniecību Vaiņodē, kura atrodas tuvu stacijai un baznīcai, kā to 
vēlējāmies bērnu un vispārības labad. Visa iekrātā nauda tika izdota 
iemaksai. Ar Dieva palīgu 1934.g. jaungadu jau sagaidījām savā Vaiņodes 
jauniegūtajā mājā, kuru pārdēvējām par „Saulstariem”.  
Jāpiemin, ka Māsu apvienības filantropisko (labdarības) darbu veic un 
kārto sevišķa Sabiedriskās palīdzības komiteja. Komiteja dod katru gadu 
darbības pārskatu Latvijas baptistu draudzū savienībai un Tautas 
labklājības ministrijai.  
Uz Bērnu namu Vaiņodē no Priekules kopā ar audzinātāju un saimnieci 
pārnāca 16 bērni. Kā vērtu darbinieci Dievs mums deva nama māti m. 
Emīliju Augstsproģi , kura ar visu sirdi rūpējas par bērnu un mājas 
labklājību. Tuvojoties pavasarim, mūsu rūpes auga augumā, bet tās arī 
mūs mācīja sagaidīt visas lietas no debesu Tēva, kuram nekas nava 
neiespējams. Pie mājas bija pavisam 30 pūrv. zemes, bet mūsu kūts un 
klēts bija tukša. Īstā laikā tomēr ieradās kūtī zirgs, 2 govuis, sivēni – un 
klētī sēklas labība. Gan bija jācīnās ar pavisam neparedzētām 
neveiksmēm, tomēr tās, visas bija pārspējamas. Ienāca arī ziedojumi 
naudā. Dr. Freijs ar savu laulāto draudzeni mājas pirkšanai dāvināja Ls 
1000, draudzes rīkoja bāreņu svētkus, dodot kolektes, netrūka arī 
atraitnes, kuras savu pēdējo artavu meta šai Dieva šķirstā. Brāļi gan ar, 
gan bez zirgiem atbrauca no Liepājas, Grobiņas, apkārtējām draudzēm un 
strādāja fizisko darbu, tā ka šo darbu vairs nedrīkstam saukt tikai par Māsu 
apvienības darbu. Te ir apvienojušās draudzes un pat jaunatnes pulciņi 
iekš-un ārzemēs.  
1934.g. vasarā sākām mājas augšas stāvā izbūvēt 5 skaistas istabas, un 
tagad bērni var novietoties ērti. No Hamburgas atgriezās izglītojusies māsa 
Meiere un pagaidām strādā Rīgas semināra dr. māsu pulciņa 
aizgādniecībā. Kā instruktori pēc m. Mazules,  

 

 

 



 

darbojās m. R. Klaupika un A. Berliņa. Apvienībā tagad ir pavisam 63 
darbīgi māsu pulciņi ar apm. 1600 biedrenēm, neieskaitot pulciņus 
ārzemēs.  
Mūsu bērnu namā bez pārējā vajadzīgā personāla atrodas 26 bērni. Daži 
no viņiem jau beidz pamatskolu un mācīsies amatu. Bet lielais vairums ir 
mazi, kuriem vajadzīgs brāļu un māsu mīlestības. Katrs darbinieks, kurš tur 
strādājis un strādā, ir ielicis šinī darbā daļu no sevis, jo šis darbs prasa visu 
sirdi. Mūsu ‘Saulstari” ir arī tādā vietā, kuru apmeklē daudzi viesi, un tiem 
būs bijusi izdevība redzēt un dzirdēt bērnus muzicējam un dziedam. Tie 
nodibinājuši arī savu mandolinu orķestri. Bbet pāri tam kristīgā 
audzināšana ir viņu sirsniņas darījusi atsaucīgas visam labam un svētam. 
Tie pazīst Dievu kā savu tēvu un apgādnieku; māk to lūgt un tic un 
piedzīvo, ka Dievs klausa lūgšanas. Un kad ap māju sāk kuplot druvas un 
zaļot lauki, tad starp rudzu druvu un ziedošo āboliņa lauku redz kustamies 
līgsmus bērnus, kuru jautrās čalas liecina, ka tie nepazīst rūpes un ka tiem 
ir tagad sava māja, sava „mamma”, un ka tie aizmirsuši, no kādiem dzīves 
kaktiem tie šeit atvesti.  
Uz māju vēl ir parādi, kurus – cerams – „jubilejas gads” mums palīdzēs 
dzēst. Vēl telpas apakšstāvā jāizveido un jāizdaiļo, bet tas nedrīkstētu visas 
mūsu rūpes saistīt. Vēl citi mūsu mērķi neaizsniegti. Vēl mums nava 
diakonišu iestādes, pie kuras jau daudzi domājuši, vairākus gadus krājot 
šim fondam līdzekļus; vēl mums nav veciem brāļiem un māsām savas 
„Betanijas”. Vēl mums nepieciešamas kristīgas pansijas. Vēl jāveic daudz 
darba, daudz neatliekama un skaista darba.  
Šim jubilejas gadam jābūt jauna darba ierosmes gadam! Atpūsties 
nedrīkstam, tad iesnaudīsimies un mēs nederēsim ne mūsu ģimenēm, ne 
dzimtenei, ne Dievam.  
Ir pienācis laiks, kad kristīgiem ļaudīm un arī kristīgām sievietēm ir sava 
kristīgā sirds jāparāda labu darbu veikšanā. Vairs nevienu nevērtē pēc viņa 
skanīgiem vārdiem, bet pēc viņa darba. Ja mūsu atdzimušajā Latvijā visas 
vērtības top pārvērtētas un tikai zelts top atzīts par zeltu, cik vairāk mūsu 
Debesu Tēvs  

 

 

 



 

 
 
nepārvērtēs mūsu kristīgumu, un vaj mums! – ja tas būs tikai vārda 
kristīgums.  
Tagad, kur mūsu Latvija ir brīva, ikvienam jāsteidz pielikt savas rokas, lai 
kādu labu darbu padarītu, lai vairāk saulstarus ienestu kopīgā dzīvē un 
atbalstītu jau strādājošos. Laiks to prasa, mūsu kristīgums to prasa, mūsu 
dzimtene un mūsu Dievs to sagaida.  
 
 
 
 
----------------------- ---- 
Attēlā:  Ziemas svētku eglīte Bērnu namā.   

 

 

 



 

J. Kronlins.  

Baptistu draudžu sasniegumi skaitļos. 
 
Mūsu draudzes Latvijā šogad atskatās uz pazemīgo sākumu 75 gadus 
atpakaļ un uz tām Dieva svētībām, kas piedzīvotas no 1860. gada līdz 1935.  
Skaitļos izteikti, mūsu sasniegumi nav pārsteidzoši.  
 
Ailes tabulā:  
Horizontāli (no kreisās): 1. „Gads”  2. Augšā: „Tagadējās Latvijas 
territorijā”; Apakšā: „Draudzes” „ Locekļi”. 3. Augšā: „Pieskaitot arī latv. 
bapt. draudzes ārzemēs” ; Apakšā: „Draudzes”; „Locekļi”.   
 
 
Trīsdesmit gadu laikā (1890.gadā) tagadējās Latvijas territorijā bija 
nodibinājusies 31 draudze ar 3015 aktīviem pieaugušiem locekļiem; 
pieskaitot ārzemēs organizētos latviešu baptistus, draudžu skaits pieaug uz 
38 ar 3389 locekļiem. Pēc 40 gadiem (1900.g.) pavisam jau 71 draudze ar 
6573 locekļiem; 1910.gadā 90 draudzes ar 8347 locekļiem, un īsi priekš 
lielā kara skaitījās pavisam 90 draudzes ar 8547 locekļiem (neieskaitot 
latviešu baptistu draudzes Brazīlijā un Ziemeļ-Amerikas Savienotās Valstīs.  
Pēc kara pie Latvijas baptistu draudžu savienības no ārzemju 
draudzēmskaitījās vienīgi latv. draudzes Lietuvā. Tas tā turpinājās līdz 
1933. gadam, kad šīs draudzes līdz ar citām Lietuvas baptistu draudzēm  

 

 

 



 

nodibināja Lietuvas baptistu draudžu apvienību. Zemāk pievestajos skaitļos 
tad arī ietilpst tikai Latvijas un Lietuvas draudzes (pēdējās līdz 
1933.gadam). n  
 
Ailes tabulā:  
Horizontāli (no kreisās): 1. „Gads”  2. Augšā: „Latvijas territorijā”; Apakšā: 
„Draudzes” „ Locekļi”. 3. Augšā: „Pieskaitot arī latviešu bapt. dr. Lietuvā” ; 
Apakšā: „Draudzes”; „Locekļi”.   
 
 
Laikā no 1920. Līdz 1934. gadam Latvijas baptistu draudžu savienībā kristīti 
pie 9000 jauni locekļi, tomēr draudzes locekļu kopskaits pavairojies tikai 
par nepilniem 3000. Te vainojama izceļošana nervozajos pēckara gados; arī 
dažu jaunu reliģisku novirzienu rašanās paņēmusi baptistu draudzēm daļu 
locekļu.  
Uz 1935.g. 1.janvāri latvijā ir 108 draudzes ar 10 521 aktīvu pieaugušu 
draudzes locekli. Pieskaitot arī bērnus un visus pārējos, kas baptistu 
draudzēs saņem savu garīgo barību, redzam draudžu kopšanā pavisam 
28 046 dvēseles.*) Draudzēm pieder 69 baznīcas vaj lūgšanas nami, kur 
notiek kārtēji dievkalpojumi; bez tam dievkalpojumi un reliģiska  
------------ ------------ --------  
 
*) par latviešu baptistu draudzēm ārpus Latvijas robežām skat. 41 lapp.   

 

 

 



 

rakstura priekšnesumi  notiek vēl 209 vietās; tā tad draudžu rīcībā ir 
pavisam 278 vietas, kur sludina dievvārdus.  
Pie draudzēm pastāv 146 svētdienas skolas ar 667 skolotājiem un 6857 
bērniem, kur sniedz sistemātisku reliģisku audzināšanu bērniem un 
pusaudžiem. Sešdesmit deviņos jaunatnes pulciņos apvienoti 2010 jaunekļi 
un jaunavas; 63 māsu pulciņi skaita savos sarakstos 1576 aktīvas 
biedrenes. – Dziedātāju koru pie draudzēm 111 ar 2496 dziedātājiem, bez 
tam 49 orķestri ar 646 instrumentiem.  
Draudžu vajadzībām salikti pavisam 1934.gadā Ls 288 223 26 jeb caurmērā 
Ls 26,44 uz katru draudzes locekli.  
 
Nesalīdzināmi lielākus skaitļus redzam, ja apstājamies pie baptistu 
pārskata visā pasaulē. Reti kāda cita konfesija var uzrādīt tik strauju 
attīstību kā baptisti. Nepilnu trīssimt gadu laikā draudzes locekļu kopskaits 
jau pārsniedzis 11 miljonus. Sekojošie skitļi rāda baptistu draudžu attīstību 
pēdējos gadu desmitos.   
 
Ailes tabulā:  
Horizontāli (no kreisās): 1. „Gads”; 2. „ Draudzes”; 3. „Mācītāji un 
misionāri”; 4. „Draudzes locekļi” ; 5. „Svētdienas skolēni”.   
 
Pēdējo trīsdesmit gadu laikā draudzes locekļu skaits divkāršojies, 
pieaugdams no 5 ar pus miljona uz 11 miljoniem.  
Sevišķi lieli panākumi bijuši baptistiem Ziemeļ-Amerikas savienotās valstīs, 
kur tagad skaita 9 813 610 draudzes locekļu.  

 

 

 



 

No Eiropas valstīm visvairāk baptistu draudzes locekļu ir Anglijā – 
403 000, Vācijā 68 000, Sviedrijā67 000, Rumānijā 58 000, Ungārijā 
12 000.  
Krievijā priekš lielinieku apvērsuma skaitīja ap 1 miljonu draudzes 
locekļu; tagad tie vairs netiek skaitīti.  
 
Ar prieka pilnu sirdi raugamies atpakaļ uz darbu, ko Dievs mūsu 
draudzēm vēlējis darīt, Mūsu mīļajā tēvijā Latvijā šis darbs prasa 
daudz čeklu roku, daudz dedzīgu siržu un mīlestības uz lielo darba 
Devēju.  
Nedomājam, ka mēs, baptisti, esam vienīgie, kas strādā šinī 
atbildīgajā un svētīgajā darbā. Mēs esam priecīgi redzēt pa labi un pa 
kreisi daudz patiesu Dieva bērnu, kam rūp Dieva valstības celšana. 
Bet mēs ticam, ka Dievs arī mums devis savu īpatnēju darbu un 
īpatnēju uzdevumu, un šo mums doto darba daļu gribam arī 
turpmāk darīt visā uzticībā, iedvesmu smeldami Kristus lūgšanā 
debesu Tēvam: „Lai nāk Tava valstība”  

 

 


