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Ievadam
Visos laikos baznīcai ir bijuši uzlikti savi sevišķi pienā-
kumi. Tā ir bijusi zinātnes kopēja, aizgādne par slima-
jiem un tai ir bijusi tautas skološanas loma. Lielāko da-
ļu šos uzdevumus no baznīcas pārņēmusi valsts un sa-
biedrība. Līdz ar to baznīca ir gatava citiem uzdevu-
miem, kurus tai uzliek modernie jaunie laiki.

Viens no tādiem uzdevumiem ir tautas masu atpakaļ 
uzņemšana, kuri baznīcai ārēji vai iekšēji ir uzgriezuši 
muguru.

Vēl pusgadsimtu atpakaļ draudze regulāri drūzmējās 
ar gandrīz visiem tās locekļiem ap Dieva Vārdu un Sa-
kramentu. Vārds un Sakraments bija devis tādu apsolī-
jumu, ka ļaudis pie jebkādiem apstākļiem vēlas Dievu 
vai nu ar notiesājošu, vai nu ar pacilājošu ietekmi uz 
tiem, kas klausās, lasa Vārdu un saņem Sakramentu. 
Jes. 55, 11; 1. Kor. 11, 27 u.t.t. Un viņi ir to atmetuši. 
Spilgtas personības, māja, sabiedrības dzīve, darbs un 
pārvaldīšana ir viņu darbības spēka rādītājs. Un tagad 
ir iestājušās bēdīgas izmaiņas dzīvē.

Visa draudze kā tāda sanāk kopā Dievkalpojumā ti-
kai augstās svētku dienās, bet draudzes lielākā daļa tu-
ras atstatu no Vārda sludināšanas un ir atmetusi Garī-
go Rakstu lasīšanu. Garīgo vakariņu svinēšana nepa-
stāv vairs kā pastāvīga svētdienas Dievkalpojuma sa-
stāvdaļa, bet gan ir kļuvusi par retu svētku brīvdienu. 
Kāds gan tur brīnums, ja tagad vairs nav jūtama pie-
ķeršanās Vārda un Sakramenta iedarbībai lielāko daļu 
draudzēs. Bet atsvešināšanās no baznīcas kopā ar na-
turālajām vajadzībām ved pie Rakstu atmešanas un ti-
kumības noliegšanas; abas šīs pazīmes arvien biedējo-
šākā mērā parādās pie daudzām kristīgām draudzēm 
vēl ne tik izteikti ārējā formā. Tikai daži ļaudis ir nolē-
muši «būt nopietni ar Rakstiem» un uzticīgi turēties 
pie Vārda un Sakramenta. Tie veido draudzes kodolu. 
Viņi nes draudzes slodzi un izpilda svarīgāko darbu. 
Viņi tura par savu pienākumu būt par «zemes sāli». Ro-
bežām starp draudzes kodolu un citiem cilvēkiem 
draudzē jāpaliek atvērtām, pretējā gadījumā iestātos 
sektantisks nocietinājums. Draudzes kodola uzdevums 
nav garīgi baudīt, kas noved pie farizejisma, bet gan 
čakli strādāt, kas uztura cilvēku pazemībā. Šis darbs ir 
svarīgs dubultā: pašiem sev vingrināties ticībā un ie-
saistīt citus nevis priekš sevis, bet gan priekš Baznīcas 
Virskunga. Visas darbības pakārtojas šim mērķim. Tā-
dā veidā darbojoties daži cilvēki paliek uzvedībā ārēji 
citādāki. Ar šo ārējo izpausmi nedrīkst izlaist no acīm 
galējo, iekšēji noteikto mērķi. Tikai tā var palikt ticīgs 
darbojoties. Šai ārējai darbībai ir nepieciešamas telpas 
līdzīgi kā mīcāmā mīkla prasa trauku, kur to ievietot; 
tanī pašā traukā mīkla, samaisīta ar raugu, spiežas no 
trauka ārā, jo tai vajag vairāk vietas. Pašu baznīcas ēku 
kā tādu vajadzētu lietot tikai ārējam neatliekamam ga-

dījumam. Tas paliktu pataupāms Vārda un Sakramenta 
Dievkalpojumam, kam baznīca arī tika iesvētīta.

Sv. Ģertrūdes draudzes ir darbojušās un izmantoju-
šas telpas darbam «draudzes zālē». Tāda telpa ir bijusi 
draudzei Sv. Ģertrūdes mītnē (pagrabā), kuru 1906. ga-
dā ierīkoja baznīcas ēkas pagraba stāvā.

Līdz ar šīs mītnes apsaimniekošanu daudzkārt radās 
nepieciešamība no jauna atgriezties jau iestaigātos ce-
ļos jeb gultnē. Šo būvēšanas vēsturi ir nepieciešams 
šeit izstāstīt. Šī tādā veidā radītā mītne ir daudz piedzī-
vojusi kara un revolūcijas laikā, arī tas būtu derīgi, lai 
to visu aprakstītu nākošajām paaudzēm. Tā kā mītne 
kalpo dažādām draudzes aktivitātēm, tad izejot no tā, 
īsumā beidzot vajadzētu par to pastāstīt.

Kā mītne tika uzbūvēta
Zem, no jauna 1869. gadā uzbūvētās, trīsjomu Svētās 
Ģertrūdes baznīcas sakristejas, kura atrodas divi metri 
virs ielas līmeņa, atradās mirušo kapela; tur iekļuva 
caur durvīm tieši no ielas. Šī telpa gaismu dabūja caur 
sešiem maziem apaļiem lodziņiem, kuri bija ierīkoti 
sakristejas grīdā. Bez gaismas un gaisa tā būtībā bija ti-
kai vieta, kur varēja novietot mirušos. No šīs kapelas 
veda šaura tikai pusotra metra augsta eja uz divām  ci-
tām telpām, kurās gaisma iespīdēja caur mazītiņu lo-
gu. Šīs telpas kalpoja slotu, ledus laužamo stangu, 
smilšu un visādu grabažu uzglabāšanai, tātad bija ne-
vajadzīgas; pēc skaistās baznīcas kapelas izbūves mi-
rušo kapela pati par sevi tika izmantota reti, augstākais 
divas reizes gadā; tādā kārtā palika neizmantota apmē-
ram 70 m2 liela telpa, kurpretim draudzei telpas vaja-
dzēja pārlieku.

Gadu gaitā draudzē bija notikuši dažādi pārkārtoju-
mi, kuri visi bija bez mājīguma sajūtas.

Pastorāts jau bija izīrējis visas izmantojamās telpas. 
Uzgaidāmā telpa bija vieta, kur iesvētāmie jaunieši sa-
lasījās uz Bībeles lasīšanu un tās apspriešanu; ēdamis-
taba deva pajumti bērnu Dievkalpojumu palīgu un pa-
līdžu pulka. priekšsagatavošanai,— kuri arvien papil-
dinājās un galīgi sasniedza skaitu 50, tiem bieži vien 
vajadzēja sēdēt «uz nekā»; bet augšā jumta istabiņā ra-
dās pirmais sevišķais (Paramentenarbeit) darbs; drau-
dzes skolēnu ēstuve tika izmantota tieši tāpat; tur no-
turēja dažādus Bībeles lasījumus un draudzes vakarus. 
Namatēvu savienības locekļi sanāca kopā savos perso-
nīgos dzīvokļos; bet tā kā daži dzīvoja tālu priekšpilsē-
tā, tad tie bija grūti sasniedzami.

Tāda veida lokālām darbībām ir savs labums, maza 
sabiedrība mazā telpā vieglāk atraisās; tas nekas, ka 
bieži gaiss ir spiedīgs, ka trūkst ērtu sēdvietu, ar tādiem 
sīkumiem palīdz tikt galā pirmā sajūsma, bet beigu 
beigās un ilgstoši tas neder; šaurums aizkavē darba 



brīvu uzplaukumu — sākas telpu bada sajūta. Kur 
ņemt telpas?

Tad man ienāca prātā neizmantotā mirušo kapela ar 
savām blakus telpām; vai tur nevajadzētu varēt atrast 
kādu darbošanās vietu draudzei? Lai paplašinātu sa-
vienojošo eju, es uzzīmēju plānu; ja caur mūri izcirstu 
logu ailes, grīdu novietotu zemāk un tādā veidā palieli-
nātu telpas augstumu.

Pirmais eksperts, kuram es savu plānu liku priekšā, 
padarīja mani tūlīt mazdūšīgu: tur, kur stāv baznīca, 
šeit būšot tik augsts gruntsūdens, ka būtu neiespējami 
ierīkot grīdu dziļāk; taču mēģināšana arī esot laba lie-
ta.

Tā 1906. gada martā es paņēmu vecu pieredzējušu 
mūrnieku un sākām kopā ar viņu rakt vienā blakus tel-
pas stūrī pie mākslīgā apgaismojuma; īsteni dārgumu 
racēji, pilni cerībā atrast lielus dārgumus, lai sagādātu 
mājvietu draudzes darbībai.

Mēs rakām, spriedze auga, mēs parakām 20 centi-
metrus zem baznīcas pamatiem — apmēram trīs met-
rus zem ielas un, ak līksmība, vēl joprojām neparādījās 
gruntsūdens, un mēs atradām tikai tīru, skaistu, cietu 

ēkas pamatu.
Gavilēs pie bedres tika atvesti neticīgie (tie, kuri neti-

cēja pārbūves iespējai), lai viņi paši pārliecinātos: ne-
kāda ūdens! Tad es teicu: jā, jānogaida pavasaris; ja 
Daugavā celsies ūdens līmenis, tad celsies arī grunts-
ūdens. Un tā tika piesegta ieeja bedrē un tika nogai-
dīts, kamēr saule izkausēs ledu. Daugava uzplūda, pār-
pludināja pļavas, bet mūsu bedrē ūdens neparādījās — 
tas bija prieks! Tagad būvniecība varēja sākties, kura 
bija novērtēta uz apmēram tūkstotis rubļiem. 500 rub-
ļus deva pēdējā gada konfirmandi (iesvētāmie) un bija 
arī ieņēmumi no sevišķiem darbiem (Paramentenar-
beit).

Celtniecība sākās 1906. gada 5. aprīlī. Ja runā vispā-
rīgi, tad būvēšana notiek, citādāk, nekā tā ir iecerēta. 
Velvējums virs pieminētās šaurās savienojošās ejas bi-
ja ļoti sekli nospraišļots, to vajadzēja aiztikt, lai eju pa-
plašinātu, un tā kā mūrnieks mēdza darboties ne īpaši 
smalki (filigrāni), tad velvējums nobruka un liela tā da-
ļa un uz tā atrodošais spraislis saplīsa. No augšas krita 
gruveši, kuri bija starp velvējumu un baznīcas grīdu, 
un tad kļuva redzamas sijas, uz kurām turējās lielais 

PIrmā mītne.  1906. gada 11. Jūnijā bija ieradušies apmēram 250 draudzes locekļu, lai iesvētītu ar tik lielām 
pūlēm radīto – Svētās Ģertrūdes mītni.



smagais altāris; sijas izrādījās sapuvušas. Tagad vaja-
dzēja veidot pavisam jaunu velvējumu, lai drošāk no-
turētu altāri; mēs iedrošinājāmies velvi tālāk izcirst un 
ieguvām telpu 20 m2 platībā.

Tā radās pirmā mītne. No vajadzības bija izplaukusi 
labklājība!

Uz ziedojuma spieķa greznojās uzraksts: «Palīdzi 
mītni izmaksāt, celtniecības parāds 2500 rubļu».

1906. gada 11. Jūnijā bija ieradušies apmēram 250 
draudzes locekļu, lai iesvētītu ar tik lielām pūlēm radī-
to – Svētās Ģertrūdes mītni.

To vajadzēja saukt par mītni, jo visiem, kuri šeit sa-
pulcējās, vajadzēja justies kā mājās, kā dzimtenē.

Pilnīgi visi cilvēki, kuri pirmo reizi ienāca telpā, bija 
pārsteigti par draudzīgo vietu, kura šeit bija izveidota. 
Telpa bija gan stūru stūriem — bija jāveido apaļi lieku-
mi, zvaigžņveidīgas un mucveidīgas velves, lai to pār-
segtu; bet šī raibā dažādība visai telpai deva kaut kādu 
mājīgumu.

Šimbrīžam mītnei vajadzēja kalpot tās Dievkalpoju-
miem, jo 10. Jūnijā baznīca bija slēgta, lai pēc 37 gadu 
izmantošanas izdarītu pamatīgu renovāciju. Un tā mīt-
nē ierīkoja provizorisku altāri, pār to karājās mūsu 
Oberammergraueras krucifikss.

Izsenis pēc vācu-evaņģēliskās tradīcijas kā pirmā lie-
ta iekšā tika ienesta Bībele, bija Dievvārdi (Ap. D. 2,42): 
«Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, 
maizes laušanā un lūgšanās.»

Svētrunā tika apcerēts par to, ka svarīgākais nama 
padomnieks mītnei varētu būt un palikt Bībele. No pa-
reizās mācības pieminēja labo dzīvi, kura veido drau-
dzi tādu, kura saņem tikpat labu dziedināšanu. Katrai 
kristīgai sabiedrībai ir jāstiprina savi locekļi un tie ir jā-
piesaista no ārienes.

Sabiedrībai, kura ir atradusi savu vietu mītnē, neva-
jadzētu aizmirst, ka baznīcas mītne ir jāapsaimnieko 
un jāpārvalda tā, it kā draudze, baznīca būtu visaugs-
tākais, kuram sabiedrībai būtu jākalpo.

Tā kā mītne piedāvāja vietas 250 personām, tad visu 
vasaru līdz pat Pļaujas svētkiem (svētdienās) mītnē ti-
ka noturēti divi Dievkalpojumi: pulksten pusdesmitos 
un vienpadsmitos. Ar to tūlīt mītne kļuva par labi pa-
zīstamu vietu tūkstošiem cilvēku.

Visu vasaru turpinājās sienu izgreznošana ar rakstī-
tiem vārdiem: «Gavilējiet tam Kungam!» «Iemājojiet 
labprātībā!» un «Palieciet pastāvīgā apustuļu mācībā 
un sadraudzībā!», ko veica zinošu un draudzīgu māks-
linieku rokas; sienas greznoja arī kodolīgi vācu izteicie-
ni.

Vēl skaistāku rotājumu mītne dabūja ar gleznoju-
miem, kuri savu vietu atrada uz divām mūra linetēm 
(Lunetten). Tās gleznoja E. Orlovskis (E. Orlowsky), 
kam bija talants šajā lietā; ar šo veikumu viņš deva sa-
vu ieguldījumu turpmākajai izglītībai Minhenē. Viņš 
tikko bija iesvētījies un dāvāja draudzei šos skaistos ta-
lantīgos darbus kā savu ziedojumu Dievam. Gleznoju-
mi saucās «ATVADĪŠANĀS» un «PĀRNĀKŠANA». Mūsu 
baznīcas draudze, kuras pirmsākumi ir katoļu laikos, ir 
nosaukta Svētās Ģertrūdes vārdā, kuru par savu aizstā-
vi izvēlējās ceļotāji. Viņu kapela atradās Rīgas vārtu 
priekšā.

Uz gleznas «ATVADĪŠANĀS» tālē parādīta pilsēta, ku-
ra ar saviem mūriem, torņiem un frontoniem mazgā-
jas rīta sārtumā. Braucējs, kurš dēļ nedrošiem apstāk-
ļiem ir apjozis zobenu, skubina savus zirgus, kuri velk 
ratus piekrautus ar dārgām, smalkām precēm, lai tās 
nogādātu tāltāliem tirgotājiem. Svētās Ģertrūdes kape-
las priekšā nometies ceļos dzelzs bruņās ģērbies bru-
ņinieks, kurš klusā lūgšanā lūdzas aizsardzību ceļā, vi-
ņam taču vajag caur ienaidnieka zemi aiznest saviem 
brāļiem svarīgo dzimtas ziņu. Bet aiz viņa zemi kašņā 
viņa uzticamais gudrais kumeliņš un mudina uz doša-
nos ceļā, iekams dienas karstums nav padarījis grūtā-
ku riksi.

Glezna «PĀRNĀKSANA» mums rāda pilsētu vakara 
krēslas mirdzumā. Pļāvējs atgriežas no lauka, tālumā 
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jāšus bruņinieks tuvojas vēl neredzamiem atvērtiem 
dzimtās pilsētas vārtiem; viņš ir izgreznojis savu šķēpu 
ar zaļiem zariem; viņš taču ir palicis neskarts smagā 
kaujā, kam liecinieks ir sacaurumotais vairogs; cik labi 
atkal būs atpūsties no visām ceļojuma briesmām un 
grūtībām drošā pilsētā. Ģertrūdes kapelas priekšā  re-
dzams pilsētnieks, kurš uz ceļiem pateicas par visa pa-
sargāšanu; viņa nogurušais zirgs stāv viņa tuvumā; tas 
izskatās tik ļoti noguris, ka īsais ceļš līdz atvērtajiem 
vārtiem viņam pašam vēl liekās pārāk garš.

Šīs gleznas mums atkal un atkal atgādina par laiku 
cīņām un mums māca pateikties vienmēr, ka grūtos 
laikos, kuros mūs apņem tik daudz ceļa briesmas, mēs 
paļaujamies uz stiprāko Palīgu. Ne Svētā Ģertrūde ar 
savu koka stabu, bet gan Visvarenais Dievs ar savu žē-
lastību mūs grib vadīt, un Viņš, Izraēla Sargātājs neguļ 
un nesnauž.

Mēs gleznas atzīstam kā jaunā gleznotāja dārgu tes-
tamentu, kas kļuva par Ed. fon GEBHARDA skolnieku. 
E. Orlovskis ir pazudis bez vēsts pasaules karā.

Baznīca bija atremontēta un Dievkalpojumi atkal ta-
jā varēja notikt, mītne kalpoja tikai daudziem citiem 
mērķiem, kuri bija saistīti ar draudzes ārpus Dievkal-
pojumu dzīvi.

Mēs to nemaz nevarējām saprast, kā līdz šim bez 
mītnes mēs varējām iztikt, jo tā tagad visu nedēļu bija 
piepildīta caurcaurēm; patversme bērniem, sieviešu 
un jaunkundžu, vīriešu un jauniešu Bībeles stundas, 
koris, rokdarbnieču pulciņš — visi to lietoja; stundu 
gatavošana bērnu Dievkalpojumiem, tikšanās (runas) 
stundas, draudzes vakari šeit notika; īsi — mītne bija 
kļuvusi par vietu, kur spēcīgi pulsēja draudzes ārpus 
Dievkalpojumu dzīve.

Telpu šaurums, bez šaubām, bieži izrādās nepatīka-
mi sajūtams. Nevarēja notikt grandiozāka turpmākā 
kopā sanākšana; augstākais, kam mītne deva pajumti, 
bija Dievkalpojums 300 personām, tad jau bija grūti el-
pot. Pie klātiem galdiem, kuri taču prasīja omulību, kā 

piemērām, draudzes vakaros, mītnē varēja sasēdināt 
tikai 130 personas, bet lai darbotos 250 personas, tad 
tam steidzami vajadzēja klāt telpas.

Bieži bija situācijas, kad mītnē dienā vienlaicīgi bija 
jānotiek diviem sarīkojumiem, vai arī pēc mītnes in-
tensīvas izmantošanas nebija iespējams izdarīt pama-
tīgāku vēdināšanu. Blakus Dievvārdiem kristiešiem par 
visu vairāk bija nepieciešams skābeklis.

Tā iestājās drīz atkal telpu bads. Bet vispirms vaja-
dzēja nodzēst veco parādu. Bet tas notika ātrāk, iekams 
mēs to iedrošinājāmies cerēt. Jau 1908. gada janvārī 
draudzes vakarā sanākušajiem varējām paziņot priecī-
gu ziņu: «Mūsu mītne ir izmaksāta.» Un kā atbalss at-
skanēja sauciens: «Tagad vajag atkal visus kaktus 
prom», tas nozīmēja, ka mītni vajag palielināt un visi 
bija draudzīgā paļāvībā, ka mīlestība, kuru mītne palī-
dzēja radīt, kļūs par jaunu virzošu spēku, kas varētu 
mītni paplašināt.

Tika veikta sagatavošanās un 14. martā pastorātā bi-
ja ielūgti interesenti. No 30 ieaicinātajiem locekļiem 10 
neieradās, bet tie divdesmit, kuri atnāca, bija ar siltām 
sirdīm un līdzi bija paņemts atvērts naudas maks. Tas 
taču ir dīvaini, kā var būt sirdis un naudas maisi cieši 
kopā saistīti. Daudz netika runāts. Mēs lūdzām Dievu; 
ja Viņš vēlēsies māju uzbūvēt, tad Viņš pats gribēs 
mums ceļu rādīt un mūs saukt uz būvēšanu; tas bija 
tas, pēc kā mēs redzējām mītnes paplašināšanu kā ne-
pieciešamu savācot kolekti, kura sastādīja skaistu sum-
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atvērts naudas maks



mu 1480 rubļu. Bez šaubām pašlaik ar to visu būvnie-
cību nevarēja veikt, jo saskaņā ar plānu, kuru arhitekts 
Bokslafa kungs (Bokslaf) kā draudzības zīmi baznīcai 
bija izstrādājis, tur izmaksas sasniedza trīs līdz četrus 
tūkstošus rubļu. Bet Dievs mums deva drosmi uzsākt; 
bija kāds, kurš nebija varējis atnākt, bet dzirdējis mūsu 
lēmumu, tūlīt atsūtīja 100 rubļus, un es cerēju, ka nā-
košajos 3 gados es varētu apsolīt mūsu draudzes ietva-
ros ik gadu sadabūt 500 rubļus; tajā pašā laikā, kad ma-
nā rīcībā bija konfirmandu ziedojumi baznīcai, ieņē-
mumi no sevišķiem darbiem un Sv. Ģertrūdes Vēstneša 
parāda atmaksāšana.

Celtniecības plāns tika detalizēti apspriests, veiktas 
dažas mazas izmaiņas un 1908. gada 18. martā bija iz-
darīts pirmais āmura sitiens un lāpstas dūriens.

Arī šoreiz pie būvēšanas netrūka pārsteigumu. Kad 
bija caursists viens metrs un trīs ceturtdaļas biezs stip-
rais ārējais mūris un ar ķerru bija izvesti būvgruži un 
smiltis, mēs uzdūrāmies uz pamatīgu mūri, kas sav-
starpēji savienoja pīlārus (stabus) dziļumā zem baznī-
cas grīdas; tā mēs bijām spiesti izvākt ārā ne tikai 
900m3 zemes, bet gan arī 70 m3 akmeņu; lai iegūtu 
mums nepieciešamo telpu.

Jaunā mītne bija gandrīz 4 metru augstumā un ap-
mēram 300 m2 platībā, šeit pie galdiem ērti varēja sē-
dēt 250 cilvēku. Radās bažas par to, ka telpā pusotra 

metra dziļumā zem ielas līmeņa varētu valdīt pagraba 
krēsla, pie kam tai priekšā vēl bija uzmūrēti augsti baz-
nīcas pamati (Kirchenpodest); šīs bažas tika kliedētas 
pateicoties ļoti labu logu ierīkošanai.

No kādas liepas zariem krita ēna, kur virzienā uz 
dienvidiem sanāca kopā un krustojās baznīcas ēkas 
šķērsgriezums un garengriezums, tur iznira kapelas 
veida būve: tā bija «priekšhalle».

Mēs pieteicām sevi ar durvju klaudzinātāju. Tad 
smagās ozolkoka durvis mums tika atvērtas un mēs 
nokāpām pa septiņiem ērtiem pakāpieniem priekštel-
pā, kur gaisma iespīdēja caur diviem logiem. Šeit mūs 
apsveica izteiciens:

«Kas iekšā un ārā iet caur durvīm,
Tam jāpadomā vēl un vēl,
Ka mūsu Pestītājs Jēzus Kristus
Ir pareizās durvis uz dzīvi.»
Ja mēs atveram stikla durvis, kas ved uz mītni, tad 

esam pārsteigti par lielo skaisto telpu, kura šeit atro-
das. Velvējumu cildenās līnijas, divi vareni bultveida 
fundamenti (pamati), kuri telpā atradās viens no otra 
brīvi stāvoši, izgreznojumi, konsoles, nišas un pagrie-
zieni (līkumi), tas viss telpai piedeva svinīgi pacilājošu 
un tomēr paliekošu iespaidu.

Lielā «Lutera zāle», pie kuras griestu pārsedzes bija 
nepieciešams pielietot zvaigžņveida spraišļojumu, iz-

lutera zāle.  «Mēs to nemaz nevarējām saprast, kā līdz šim bez mītnes mēs varējām iztikt, jo tā tagad visu 
nedēļu bija piepildīta caurcaurēm»



turības oderējumu un mucveida spraišļojumu, kuras 
vienā galā atrodas tagad aizmūrētā vecā ieeja un pretē-
jā galā atrodas sienā izkaltas divas izejas; starpā starp 
šīm abām durvīm ir ierīkota niša un tajā novietots kru-
cifikss, virs kura lasāmi vārdi:

«Viņš ir mūsu miers.» (Ef. 2, 14.)
Mūra nišas abās pusēs atradās mākslinieka LUISKA 

(LUISK), kurš ir arī viens no mūsu draudzes locekļiem, 
divi eļļas gleznojumi. Pirmais gleznojums attēlo lido-
jam balodi pāri trakulīgi bangojošai jūrai ar uzrakstu 
apakšā: «Kurp man jālido prom?» Otrais gleznojums 
ataino krustu uz kādas klints vētras sakultu viļņu vidū, 
kurš paskaidrots ar vārdiem: «Vienīgi pie Tevis, Kungs 
Jēzu Kristu!»

Ar stingru sienu nodalīta un caur stikla sienu atšķirta 
no Lutera zāles atrodas virtuve ar lielu saimniecības 
skapi. Uz sienas atrodas izteiciens:

«Karote pilna ar darbu
Ir labāka nekā sieciņš, kurš pilns ar padomu.»
Tik lielai mītnei ar daudzpusīgu un intensīvu izman-

tošanu bija nepieciešams kāds, kas to uzraudzīja un 
rūpējās par to. Šim amatam vajadzēja būt saistītam ar 
dzīvokļa izveidošanu mītnē. No priekšhalles puses 
šķērssienā tika izcirsta izeja uz vienu telpu, kura līdz 
šim kalpoja kā koku pagrabs, tā tika pārveidota par 
mājīgu istabu mājasmātei. Telpā caur logu iespīdēja 

saule un gaisma, kurš atradās dienvidos.
Mītne bija uzbūvēta, tā tika iesvētīta 1908. gada 7. 

septembrī un ar to brīdi bija nodota lietošanā, mēs ti-
cējām, ka nu ir telpu pietiekoši uz ilgu laiku. Kur tagad 
telpu bads bija apturēts, dzima doma par baznīcas bie-
zo mūru apsildīšanas ietaisēm. Pie tam draudzei bija 
nākuši klāt jauni uzdevumi, kas ar savām prasībām 
stipri paņēma viņas spēkus. Draudze bija nopirkusi sev 
skaistu gruntsgabalu pie Priedaines. Uz tā viens aiz ot-
ra tika uzbūvēti atpūtas māja ar brīvdienu koloniju un 
klostera viesnīca ar savām palīgbūvēm. Kad firstiene 
MARIJA LĪVENA (MARIE LIEVEN), uzticama mūsu 
draudzes locekle, nodeva lielu daļu līdzekļu draudzes 
rīcībā šīm būvēm, tad arī mums draudzē bija jāsavāc 
līdzekļi ne tikai būvei, bet arī lai šīs ietaises uzturētu 
kārtībā. Tā šajā laikā draudzes interese koncentrējās uz 
viņai sevišķi mīļām kļuvušām atspirdzinājuma vietām, 

Virtuves sienu daiļo uzraksts 
«Karote pilna ar darbu ir 
labāka nekā sieciņš, kurš pilns 
ar padomu»

vartburGaS zāle.  «Mēs lūdzām Dievu; ja Viņš vēlēsies māju uzbūvēt, tad Viņš pats gribēs mums ceļu rādīt un 
mūs saukt uz būvēšanu»



kuras Viņa pati iedrošinājās uzbūvēt.
Bet kur ir īsta un patiesa dzīve, tur ir jābūt augšanai 

un attīstībai. Arī dzīve draudzē auga un prasīja jaunas 
telpas. Domājām, ka tās vajadzētu atrast ārpus mītnes.

Jau dažus gadus atpakaļ draudze bija iemantojusi 
sev nekustamo īpašumu Baznīcas ielā 20. Vēlāk, kad 
parādi, kuri atradās uz šo pašu objektu, tika izmaksāti, 
tad šīs mājas pirmajā stāvā bija iekārtota otrā mītne, 
kurā bez vienas dzīvojamās istabas un virtuves mājas-
mātei ietilpa sapulču telpa, kurā draudzes daži jaunieši 
pulcējās, un kuriem bija grūti pa dienu atrast sev palik-
šanas vietu vecajā mītnē vienlaicīgi ar citiem Ģertrū-
des mītnes pulciņiem. Šeit vienlaicīgi kopā nāca drau-
dzes Zilā krusta apvienība. Turpinājumā šeit tika ierī-
kota ļaužu patvēruma vieta, kurai jo drīzi sevišķas ne-
pieciešamības gadījumos vajadzēja gādāt pajumti. Vis-
beidzot, šinī mājā tika ierīkota Samāriešu noliktava, 
kurā uzglabājās piederumi draudzes slimnieku apkop-
šanai. Tas viss tika nosaukts par «KONRĀDA MĀJU» 
par godu un pateicību draudzes kases vedējam inže-
nierim KONRĀDAM fon ZENGBUŠA (KONRAD von 
SENGBUSCH) kungam par rosīgo visu mūsu plānu 
veicināšanu. Bet, neskatoties uz to, ka bija divas mīt-
nes, kuras draudze izmantoja, radās telpu bads. Konrā-
da mājā bija šauri no vienas puses, no otras puses Ģer-
trūdes mītne bija pilnībā noslogota, jo tajā aizņemtas 
bija 14 darba un pulciņu norišu telpas.

Pēc tam, kad bija nosegti steidzamākie Priedaines 
māju būvēšanas parādi, tika iecerēts plāns izvelvēt vēl 
līdz šim neizmantoto un neizbūvēto baznīcas pagraba 
otru pusi un tādā veidā dubultot Ģertrūdes mītnes tel-
pas. 1914. gada 14./27.februārī tika uzsākta tālākā iz-
būve pēc arhitekta NORDA (NORD) kunga plāna. Tai 
bija jābeidzas tā paša gada l./14. augustā. Būvēšana 
spēcīgi gāja uz priekšu. Pārsteigumu kā pie pirmās bū-
vēšanās reizes vairāk nebija; reiz iegūto pieredzi mēs 
šeit izmantojām. Es cerēju, ka jau vasarā visas nebūša-
nas būvē ir novērstas, un ka es drīkstētu doties atpūtas 
atvaļinājumā, un tāpēc devos ar saviem piederīgajiem 
pirmo reizi uz ārzemēm. Mēs dzīvojām klusā Tiroles 
ciematā un baudījām kalnu krāšņumu. Te mūs sasnie-
dza milzīgs pārsteigums, par kuru neviens cilvēks ne-
iedomājās: Pasaules karš... Tas mūs nogrieza no dzim-
tenes. Ģertrūdes mītnes izbūve nonāca strupceļā. Gan-
drīz visi būvmeistari tika saukti zem karoga, arī būvuz-
ņēmēji. Naudas plūšanas straume momentā mitējās 
un bez tam draudzes gans bija prom, kura rokas līdz 
šim bija saturējušas visus būves pavedienus. Neviens 
nezināja, kur viņš pašreizējā brīdī atradās, vai un kad 
viņš varētu atgriezties mājās. Būves nobeigšanai trūka 
pavisam nedaudz, bet tomēr pietiekami daudz. Tas bi-
ja smags brīdis Konrādam fon Zengbušam un mācītā-
jam adjunktam A. BURHARDAM (A. BURCHARD), kad 

viņš kādā svētdienā pēc Dievkalpojuma stāvēja būves 
priekšā un apsvēra jautājumu, ko tagad darīt? Dievs 
deva abiem vīriem prieku sirdīs, lai ar visu spēku dar-
botos un būvi pabeigtu pilnībā. Šī lieta izdevās, neska-
toties uz laikmeta nelabvēlību.

Kad es ar savu ģimeni pēc ilgās klaiņošanas septem-
brī iedrošinājos atgriezties dzimtenē caur Franciju, An-
gliju un Zviedriju, būve gandrīz bija pabeigta, tikai bija 
jāveic pēdējie darbi, lai notiktu jaunbūves iesvētīšana.

Karš smagi gūlās uz zemi (valsti). Vācu karaspēks vir-
zījās uz priekšu ar uzvarām. Krievija meklēja vainīgos 
starp saviem vācu tautības pilsoņiem un turēja tos aiz-
domās par zaudējumiem. Krievu avīzes pārtika no tā, 
ka tās mūs baltvācus apmeloja. Diemžēl bija arī dažas 
latviešu dzimtenes biedru avīzes, kas darīja to pašu. 
Viss tika sagrozīts un daudzi turēti aizdomās. Bija no-
liegtas mītnes plašākas iesvētīšanas svinības pašas par 
sevi.

Pēc Reformācijas dienas Dievkalpojuma 1914.gadā 
18./31.oktobrī draudzes darba grupa salasījās jaunajā 
mītnē, kas savu svētību saņēma vienkāršā liturģiskā 
svētbrīdi. Sprediķī mums plaši skaidroja, līdzīgi kā to 
izklāsta NEHEMIJA savas grāmatas 4. nodaļā: tanī lai-
kā, kad draudzes viena daļa kalpo ar ieročiem, cita tās 
daļa pabeidz jaunbūves.

Tagad Ģertrūdes mītnē ir divas lielas zāles un piecas 
atsevišķi aizveramas blakus telpas, tā kā pašlaik, ja tas 
varētu būt nepieciešams, pa dienu visā mītnē vienlai-
cīgi var norisināties pieci dažādi sabiedriski pasākumi. 
Mēs slavējam un pateicamies Lielajam Palīgam.

Celtniecības parāds mūs spaidīja, taču rūpes par 
naudu no mums noņēma Dievs tādā veidā, ka fon LIL-
LE (von LILLE) savu mantojumu iemaksāja (ziedoja) 
baznīcas galdā ar skanošajiem un skaidrā naudā. Atli-
kušais parāds, kaut ar grūtībām, tomēr tika nodzēsts.

Ar to ir pabeigusies Sv. Ģertrūdes mītnes ārējās celt-
niecības vēsture.

Ko mītne ir pieredzējusi
1908. gadā pēc mītnes otrās daļas iesvētīšanas kāds 
mīļš draudzes loceklis Svētās Ģertrūdes vēstnesī bija 
izsaucies: «Iegūsti patīkamo savā Ģertrūdes namā!» Un 
daudzi mītni ieguva sev par draugu. Bērnu patversmes 
bērni, jaunatne, vecā paaudze. Viņi visi šeit atrada kā-
du daļu no mājīgās dzimtenes. Par spīti karastāvoklim 
dzīve Ģertrūdes mītnē ritēja tālāk. Draudze mācījās 
ziedot, tā vingrinājās tajā daļā, kas līdz šim bija viņai 
nepazīstamos augstumos. Un draudze spēja visu iztu-
rēt, neskatoties uz pieaugušo dzīves dārdzību. Ārējā ie-
spaida dēļ mītne ieguva citu seju pamazām. Bija no-
liegti draudžu vakari un lielākas sapulcēšanās. Lielās 
zāles tagad stāvēja neizmantotas. Par to nu telpas pil-



dījās ar dažādiem mājsaimniecības priekšmetiem, ku-
rus mums uzticēja uzglabāšanai to īpašnieki. Mantas 
nāca no daudziem valsts vācu locekļiem, kas tika aiz-
sūtīti prom, un no daudziem fabriku strādniekiem un 
ierēdņiem, kuri tika evakuēti uz Krieviju kopā ar savām 
fabrikām un iestādēm. Savas vērtīgās mantas, kuras vi-
ņi nevarēja paņemt līdzi, viņi visi uzticēja draudzei gla-
bāšanā. Draudze sakrāva šīs mantas mītnes zālēs. Bez 
tam mītnei uzvēlās jauns «krusts». 1915. gadā krieviskā 
valdība pieprasīja, lai mēs izvāktos no mūsu mājām 
Priedainē, jo tās apzīmēja «kā vāciešu mājas». Tā nu 
mēs atvedām uz Ģertrūdes mītni no atpūtas nama, no 
brīvdienu kolonijas un no lielās mūķeņu viesnīcas visu 
inventāru un kustamo īpašumu tik lielā mērā, ka visam 
neatrada vietas Konrāda mājā. Šurp atnāca arī viss in-
ventārs no Herdera skolas, kad piespiedu kārtā likvidē-
ja vācu biedrību. Pamazām mītnes lielās zāles ieguva 
preču vezuma izskatu. Tikai dažas ejas, kuras veda uz 
istabām, palika brīvas.

Tā kā bija redzami visapkārt esošie spiegi, ka mantas 
no mītnes tiekot sūtītas tālāk un tālāk, tad radās visne-
prātīgākās baumas.

No kurienes vācietis guva uzvaras? Viņš saņemot zi-
ņas pat pa koridoriem, kuri vedot pa virszemi pie vi-
ņiem prom no mītnes pāri Daugavai. No kurienes vā-
cietim bija vienmēr frontē karaspēkam pārtika un cu-
kurs, neskatoties uz trūkumu Vāczemē? Tātad Ģertrū-
des mītnē atrodoties milzīgi cukura krājumi, kuri pa 
virszemes koridoriem tiekot nogādāti viņu nometnē. 
1915. gada 23.oktobrī/5. novembrī mītnē notika pirmā 
mājas kratīšana. Pristavs parādījās kopā ar policiju un 
viss tika pārbaudīts. Ieeja virszemes koridorā netika at-
rasta. Pasakainie cukura krājumi arī netika atklāti, tikai 
viens liels piepildīts cukura trauks. Bet policija atrada 
lielu bērnu pulciņu, kuri draudzīgi čaloja un sveicie-
nam skanot strēba ar karoti zupu, nepiegriežot nekādu 
vērību kara vajadzībām. Policijai vajadzēja aiziet ar 
kaunu par neizpildīto uzdevumu; pristavs gribēja savu 
izgāšanos labot ar to, ka ziedoja bērnu dārzam vienu 
rubli, kas bija neparasts notikums, jo viņš nāca no 
dzimtas, kas tikai ņem, nevis otram ko dod.

Tas viss tomēr nekavēja militārajai pārvaldei tās pa-
šas dienas pēcpusdienā manā pastorātā izdarīt mājas 
kratīšanu un mani izsūtīt uz Sibīriju kā valstij bīstamu 
personu, tāpat kā viņi to izdarīja ar apmēram 3000 ma-
nas draudzes locekļiem (apmēram 1000 valsvāciešu un 
apmēram 2000 baznīcas kalpotāju-kolonistu).

Vadību draudzē tagad pārņēma mācītājs Burhards. 
Dzīve mītnē ritēja tālāk, tomēr kļuva arvien grūtāk. Pir-
mā biedrība, kuru likvidēja; bija jauno vīriešu apvienī-
ba, kuras locekļi gandrīz visi bija pakļauti karaklausī-
bai. Mītnes logus vakaros pirms ikkatras sapulces vaja-
dzēja rūpīgi aizklāt, lai neviens gaismas stars nesigna-

lizētu iespējamam ienaidnieka «orientierim». Mājas 
kratīšanas nebeidzās. Tagad ziņoja ne tikai no ieejas 
mītnē, bet gan arī no torņa ar elektriskiem signāliem. 
Smaile taču bija skaidri izgaismota. Tā kā fabrikas bija 
evakuētas, tad nebija ar ko un kas nokvēpušo krusta 
skursteni vēl tumšāku nokrāsotu, un lietus bija ar īsto 
zeltu pārklāto torņa krustu tīru nomazgājis tā, ka tas 
saules un mēness gaismā spīdēja.

Ārprāts palielinājās, jo tuvāk nāca Rīgas krišana. Ķes-
teris VEDIGS (WEDIG) būtu bijis jāpakar kā spiegs pie 
laternu staba. Tikai ar pūlēm izdevās viņu izglābt. Kā-
du svētdienu baznīca tika aplenkta un tā tika pārmek-
lēta no torņa līdz pagrabam mācītāju Burhardu ieskai-
tot. Notika, ka viņš šinī svētdienā tika kavēts teikt spre-

diķi, bet gāja līdzi baznīcai riņķī, skatījās un klausījās, 
ko tad meklētāji meklē.

Tuvojās 1917.gada 3.septembris, Rīgas atbrīvošana 
no sarkanās armijas ar vācu karaspēka palīdzību. Ģer-
trūdes baznīcas ēka, kura agrāko gadsimtu niknajās 
kara sadursmēs tik bieži tika nopostīta, Pasaules karā 
tika skarta tikai no dažām granātu šķembām. Arī mītne 
ārēji palika vesela. Pēc divi ar pusi gadu trimdas laika 
es drīkstēju atgriezties atpakaļ un atkal ieiet mīļajā mīt-
nē.

Līdz ar vācu valdīšanu zemē atkal atgriezās kārtība. 
Varēja atsākties būvniecība. Skolas solus, kuri aizņēma 
tik daudz vietas, no mums nopirka kāda skolu pārval-
de. Tā mēs ieguvām vairāk telpas. Lielā zāle atkal kļuva 
gandrīz brīva. To remontēja. Lēnām un kautrīgi mītnē 
sāka atkal pulcēties ļaudis. Bet bija vēl kara laiks. Mai-
zes rieciens bija bezgala plāns. Taču tagad valdīja stin-
gra taisnīga valdība. Kas īsteni bija labdarība, to mēs 
mācījāmies tā īsti novērtēt vispirms pēc tam, kad tik 
drīz sekoja vācu varas sabrukums un sarkanā straume 
šurp no ziemeļiem pievēlās. Bēgļi no zemes ziemeļiem 
dzinās uz Rīgu. Rīgai vajadzēja tos uzturēt. Būdami uz-

Tūlīt pirmajā naktī boļševiki 
mītni pārmeklēja. Meklēja 
«baronus», bet tā kā tos 
neatrada, tad arestēja vienu 
nabaga skolotāju un vienu 
vienkāršu pienotavas 
darbinieku, kuriem abiem 
nebija izdevies aizbēgt



ticīgi Ģertrūdes tradīcijām, mēs ierīkojām jaunajā mīt-
nē bez dzimtenes palikušajiem bēgļiem patversmi. Ar 
to mums nebija grūtības; mums taču bija no mūsu 
klostera un atpūtas mājas veļa, segas pārpārēm. Taču, 
kad kļuva skaidrs, ka Rīgā dzīves dārdzība pieaug, bēg-
ļi plūda tālāk. Palika tikai daži. 1919.gada 3.janvārī Rīgā 
ienāca boļševiki. Tūlīt pirmajā naktī mītni pārmeklēja. 
Meklēja «baronus», bet tā kā tos neatrada, tad arestēja 
vienu nabaga skolotāju un vienu vienkāršu pienotavas 
darbinieku, kuriem abiem nebija izdevies aizbēgt. Šinī 
mājas kratīšanā boļševiki bija ieraudzījuši cik vērtīgas 
mantas šeit atradās. Kas par brīnumu, ka arvien no 
jauna sekoja mītnes kratīšana. Viņi šeit izveidoja laupī-
jumu glabātavu, no kuras tikai pasmelties. Viss lieto-
tais tika «rekrutēts armijai, tas ir — nozagts. Pat skapis 
ar trūcīgo ļaužu mantām līdz pat pēdējām biksēm tika 
izlaupīts. Boļševiku valstī baznīca, lūk, neesot priekš 
nabagiem, lai par tiem rūpētos, bet to darot valsts. Kat-
rā no šiem mājas pārmeklējumiem viss tika pārmalts. 
Kastes ar mums uzticētām mantām tika atlauztas, 
skapju durvis sadauzītas. Un katrs izņēma no mudžek-
ļa to, kas viņam rādījās vispatīkamākais. Mūsu kora 
instrumenti, palagi, spilveni, pat taburetes, spogulis, 
polsterētie krēsli un sofa — viss tika rekrutēts armijas 
vajadzībām. «Vai tu spēlē harmoniju? Vai tu to gribi 
ņemt?» es dzirdēju jautājam kādu sarkano matrozi «sa-
vai brūtei», kura šeit meklēja mantas savam pūram.

Ar pūlēm mums izdevās turēt brīvu priekšējo zāli, 

kas bija mums visvairāk vajadzīga. Boļševiki aizliedza 
skolās rīta lūgšanas un tad mēs šeit sapulcinājām rīta 
agrumā skolas bērnus uz rīta pātariem, kuros piedalī-
jās arī daudzi pieaugušie. Boļševiki bija uzstādījuši 
pulksteņus pēc Permas laika, divas stundas pirms Vi-
duseiropas laika; tad vēl bija tumša nakts, kad mēs sa-
pulcējāmies uz rīta lūgšanu, tāpēc varējām būt droši 
pret jebkuru traucēkli, jo šinī laikā vēl visi boļševiki gu-
lēja. Šeit tika piedzīvoti bezgala skaisti un aizkustinoši 
stundu ceturkšņi, šeit mēs saņēmām Dieva Vārda spē-
ku dienas ciešanām.

Visbeidzot mītnē tika noturēti arī svētdienas Diev-
kalpojumi. Tas nāca tā. Vispirms mēs tos noturējām 
baznīcā, neskatoties uz boļševiku valdīšanu. Kad baz-
nīcā notika boļševiku mītiņš, kurā no kanceles tika sa-
cītas Dievu ķengājošas runas, tad kancele tika no jauna 
iesvētīta, pirms no tās lasīja sprediķi Dievkalpojumā. 
Kad Ģertrūdes baznīcā boļševiki savus mītiņus noturē-
ja arvien biežāk, es nosūtīju viņiem piparotu rēķinu ar 

jaunatneS bIedrība.  Galvenokārt mītnes telpas pieprasīja draudzes daudzās jauniešu apvienības. Jaunatne 
ir aicināta tam, lai kādreiz nākotnē varētu nest augļus draudzei. 

... tad vēl bija tumša nakts,  
kad mēs sapulcējāmies uz rīta 
lūgšanu, tāpēc varējām būt 
droši pret jebkuru traucēkli,  
jo visi boļševiki vēl gulēja



prasību, lai tie (kuri cīnījās pret jebkuru peļņu un eks-
pluatēšanu) neizmanto baznīcas kalpotājus, bet gan 
samaksā tiem par darbu un turpmāk savos mītiņos, lai 
pieprasa savus kalpotājus. Viņiem vajadzēja maksāt ēr-
ģelniekam par spēlēšanu, baznīcas sievām - par tīrīša-
nu utt. Boļševiki bija stīvi par šīm prasībām; neko ne-
varēja līdzēt un šie samaksāja prasīto; viņi tagad nāca 
uz Ģertrūdes baznīcu ļoti reti. Tādā veidā mēs būtu va-
rējuši noturēt Dievkalpojumus baznīcā, taču to neiz-
mantojām. Mums trūka malkas, nevarējām baznīcu 
apsildīt. Draudzes locekļi ar slikto uzturu bija nepa-
ēduši, bija slikti apģērbti un nevarēja panest aukstu-
mu. Tādēļ Dievkalpojumi bija nolikti mītnē, allaž kāds 
bija spaidījis draudzi, pār kuru klājās ciešanu tumsa un 
kura lūkojās pēc Vārda mierinājuma kā izslāpis briedis 
pēc ūdens. Kad pēc boļševiku dekrēta baznīca tika na-
cionalizēta, nacionalizēja arī mītni. Mītnes saimniece 
tika izsūtīta, viena sarkana sieva vingrinājās mītnes un 
baznīcas atslēgu pārvaldīšanā. 4.martā abi mācītāji ti-
ka apcietināti un ieslodzīti cietumā. Arī mācītājs GRĀ-
VE (GRAWE), kurš iestājās par apcietinātajiem, tika sa-
ņemts cieti Lielajā Piektdienā...

Ieslodzītie bija pilni izmisuma. Dienas kārtībā nāves 
spriedums. Mokas palielinājās... tad nāca 1919.gada 
22.maijā Rīgas atbrīvošana ar mūsu landesvēru un 
brīvprātīgajiem formējumiem no valstsvāciešiem un 
latviešiem.

Neaizmirstams man ir skats, kuru es ieraudzīju, kad 

pirmo reizi pēc mana apcietinājuma es iegāju mītnē. 
Ceļgala augstumā visa grīda bija noklāta ar sastampā-
tiem un samītiem visa veida mājturības priekšmetiem, 
kuri bija palikuši pāri no boļševiku daudzām kratīša-
nām un zagšanām. Ilgs laiks pagāja, kamēr šie par 
mēsliem kļuvušie, agrāk vērtīgie un mums uzticētie 
mājas priekšmeti tika novākti, sadedzināti un likvidēti, 
līdz atkal mītne kļuva brīva.

1920.gada 18.aprīlī pēc ilgāka laika mītnē atkal svi-
nēja svētkus. Draudze nebija palaidusi garām manu 25 
gadu amata jubileju, jo es 1919.gadā viens pats ar sevi 
cietumā ar sprediķi par jūdiem un kristiešiem biju svi-
nējis to priecīgi pieminēdams.

Tā paša gada rudenī bija pirmais draudzes vakars. Tā 
kā bija izlaupīts viss aprīkojums, tad katram vajadzēja 
ņemt līdzi sava paša sēžamo, no kuriem daudzi tika at-
stāti mītnē.

Septembrī lielu dāvanu mums nodeva viens no ag-
rākajiem draudzes locekļiem Rev. R. BIRKS, Satona, 
Nebraska, U.S.A. (Rev. R. BIRK, Sutton, Nebr. USA) ar 
nolūku, lai varētu nopirkt visas tik nepieciešamās zoļā-
das; mītnē tika ierīkota kurpnieku istaba. Meistars A. 
EVERTS (A. EWERTZ) visiem ierādīja zābaku pazolēša-
nu uz metāla «laužņa» (Kuhfuss). Beidzot pēc ilgāka 
laika daudzi zābaki dabūja stingras ādas pazoles.

1921.gadā amerikāņu kristieši mums sagādāja iespē-
ju bērniem izvārīt rīsu ar kakao. Katru svētdienu pēc 
bērnu Dievkalpojuma mītnē izdevās izdalīt bērniem 

meIteņu aPvIenība.  Dominējošā nodarbe ir rokdarbi, kur meitenes galvenokārt gatavo darbīgumam. 
Rokdarbu laikā daudz tiek lasīts priekšā



rīsu. Daudzi bērni izlūdzās kādu porciju no dārgā ēdie-
na saviem mazajiem brāļiem un māsām, kuriem vaja-
dzēja palikt mājās.

Tās visas vēl bija pārejošo grūtību lietas. Pamazām 
Latvijas valsts nostiprinājās, dzīve gāja uz augšu un sā-
ka iet vecās sliedēs.

Vecā gāzes apgaismojuma vietā mītne dabūja elek-
trisko apgaismojumu.

1926.gadā mūsu draudzes loceklis mākslinieks LIN-
DE (LINDE) pabeidza skaisto Vartburgas gleznu, kas 
cienīgi atdalīja lielās Vartburgas zāles nišu. Uz tās bija 
uzraksts: «Stiprā pils ir mūsu Dievs». Tik tiešām Lutera 
dziesma par spītu visās vētrās ir apstiprinājusies un 
mūsu mītnes vēsture to ir parādījusi, ko es šeit arī iz-
stāstīju.

Kam kalpo mītne
Šo stāstījumu jau iepriekš bija sagatavojušas dažādas 
darba grupas un dienesti, kuri darbojās mītnē. Tagad 
man ir jārīkojas ar šo stāstījumu tā, lai mēs redzētu to, 
kā mītnē radās dzīvība un kā tai ir klājies, kā arī lai mēs 
mācītos iepazīt savu dvēseli, kura dzīvo un radoši dar-
bojas mītnē.

Karš un revolūcija sagrāva daudzu draudzes darbu 
ritējumu, kas reiz pastāvēja un plauka. Tika iznīcināta 
vasaras brīvdienu kolonija, atpūtas māja, patversme 
Priedainē. Bērnu patversme un līdz ar to izveidotā sko-

las bērnu ēdināšana izbeidzās, kad boļševiku laikā ne-
bija vairāk ko ēst. Bērnu patversmi pēc kara neatjau-
noja, jo par bērniem tika gādāts citā vietā. Mūsu drau-
dzes skola šodien vēl nav atjaunota; šī skola pastāvēja 
gandrīz sešus gadu desmitus un to uzturēja vācieši, tā 
dzīvoja par spīti rusifikācijai (protams krievu skolu in-
spektori to uzmanīja un neiedrošinājās pēc tam ie-
jaukties tās darbā, jo tad pašu nolaidība būtu acīm re-
dzama), kara gados šī skola gāja uz leju, izputēja, valsts 
neveicināja tās atjaunošanu, kaut gan valsts par ele-
mentārskolu esamību gādā. Arī sevišķie darbi (Para-
mentenarbeit — baznīcas priekškaru, galdautu un citu 
drapēriju izgatavošana) izbeidzās pēc tam, kad sagā-
dāja Ģertrūdes baznīcai 5 ietērpus un citām mūsu 
dzimtenes baznīcām 120 ietērpus. Boļševiki mums at-
ņēma «priekš armijas» visus vadmalas krājumus un 
zelta un sudraba auklas, bet mūsu paraugus un kopē-
jamos papīrus padarīja nelietojamus pie māju kratīša-
nām. Līdz ar atjaunotni tika dota zaļā gaisma svarīgā-
kam, kā piemēram, īpašiem darbiem. Taču tas netika 
atjaunots.

Daži dārgumi ir gājuši bojā. Bet lielākā daļa, paldies 
Dievam, ir izglābti un no jauna radušies. Par tiem būtu 
jāpastāsta turpinājumā. Vispirms būtu jāsāk ar Diev-
kalpojumu svinēšanu mītnē. Sestdienas vakaros mēs 
svinam NEDĒĻAS NOSLĒGUMU.

Es noskatījos šo skaisto paražu Hamburgā Svētā An-
šara (St. Anschar) baznīcā. Pulksten piecos (17.00) pēc 

bIblIotēka pati sevi uztur. Ar niecīgu abonementa maksu, kuru ņem par lietošanu, bibliotēka sedz savus 
tēriņus.



vakara iezvanīšanas pēc nedēļas darba draudze pulcē-
jas Dieva vaiga priekšā, lai sagatavotos svētdienai. Sēk-
la tiks iesēta svētdienā, bet lai tās saknes labi iesakņo-
tos, tad tīrumu ir pareizi jāapstrādā sestdienas vakarā. 
Bez tam nedēļas noslēgumi bija saistīti ar ADVENTA 
UN CIEŠANU LAIKU.

Tie agrāk tika noturēti kā Blakusdievkalpojumi kādā 
no nedēļas dienām, bet pieaugošā darba slodze vairs 
neļāva šo Dievkalpojumu apmeklēšanu nedēļas dienās 
un tādā veidā tie apvienojās ar nedēļas noslēgumu.

Mītnē notika arī IESVĒTĀMO APMĀCĪBA un Diev-
kalpojumu svinēšana IESVĒTES MĀCĪBU SĀKUMĀ 
UN NOBEIGUMĀ, kuros piedalījās konfirmandu vecā-
ki. Iesvētes mācības nobeigumā uzstājās draudzes Dar-
ba konferences locekļi. (salīdzini ar 17. lpp.). Ar īsiem 
kodolīgiem vārdiem draudzes apsveikumu beigu svinī-
bās teica kāds no draudzes locekļiem, lielāko tiesu tas 
bija kāds jauns cilvēks, no mājastēvu apvienības.

Bez šiem Dievkalpojumiem mītnē notika arī SAGA-
TAVOŠANĀS BĒRNU DIEVKALPOJUMIEM, kuri tika 
noturēti baznīcā ik svētdienas. Tur tika svinēti arī JAU-
NIEŠU DIEVKALPOJUMI tiem jauniešiem, kuri pārau-
guši bērnu Dievkalpojumus (to iedibināja mācītājs 
Benningens). Jauniešu Dievkalpojumi tiek noturēti 
galvenā Dievkalpojuma formā, bet bērnu Dievkalpoju-
mos valda grupu sistēmas forma. Katrai atsevišķai bēr-
nu grupai pasludina Vārdu katehēzes formā, un, lai sa-
gatavotu šo katehēzi, priekš tam kalpo sagatavošanās 

stundas.
Galvenokārt mītnes telpas pieprasīja draudzes dau-

dzās jauniešu apvienības. Tas fakts, ka baznīcai vajag 
sevišķi pūlēties jaunatnes labā, ir pats par sevi sapro-
tams. Jaunatne ir aicināta tam, lai kādreiz nākotnē va-
rētu nest augļus draudzei. Draudze var dot jaunatnei 
to pašu, ko tai ir spējīgas piedāvāt nacionālās un spor-
ta biedrības. Bet tā nespēj dot jaunatnei bezgalīgi 
daudz, kas pie nacionālām grupām lielāko tiesu parā-
dās kā fons un sportistu grupās ir tikko pamanāms. 
Draudze var dot savai jaunatnei Dieva Vārdu, Pestītāju, 
kurš ir arī jaunatnes Pestītājs, palīdzēt tam tuvoties. Tā-
pēc, cik dažādas arī nebūtu gribētas viņu grupas, viņu 
darbi, viņu spēles, tomēr visi veidojumi sapulcējas ap 
Vārdu, kas dod svētību viņu tikšanām un stiprina jau-
niešu draudzīgumu iepretī muļķīgai pārgalvībai. Vārdi 
«Viss ir jūsu, bet jūs piederat Kristum» (1. Kor.3,22) ir 
īpaši derīgi draudzes jaunatnei. Sports, spēles, zināša-
nas kalpo jaunatnei. Bet Viss kopā ar Kristu un zem 
Kristus.

Vīriešu kārtas jaunatne sadalās:
zēnu savienība kur zēni no 8 līdz 14 gadiem; 
jaunatnes biedrība no 14 līdz 20 gadiem; 
jauno vīriešu biedrība virs 20 gadiem.
Viņi visi pirms nodarbībām kopā pulcējās uz svēt-

brīdi, kurā Bībeles apspriešanā bija iesaistīti vecākie 
jaunieši. Pēc tam tiek spēlētas spēles, saviesīgas spēles, 
treniņi uz paklāja, galda teniss un citi vingrināšanās 

draudzeS vakarS lutera zālē. Pie klātiem galdiem, kuri taču prasīja omulību, kā piemērām, draudzes 
vakaros, mītnē varēja sasēdināt tikai 130 personas



vai sporta veidi. Arī dažas godalgas ir jau iegūtas. Ar lie-
lu mīlestību ticis spēlēts teātris. Jauniešu biedrība uz-
veda Hansa Zaka joku lugu, bet jauno vīriešu biedrība 
— «Ticība un dzimtene», «Foresteru mantinieki» (ERB-
FOERSTER) u.c. Abas biedrības uzstājās ar savu spēlē-
šanu kalpojot mūsu tautas kopībai un izbraukumā 
spēlēs apmeklēja zemnieku koloniju. Braukšanas izde-
vumus sedza viņi paši.

Sieviešu kārtas jaunatne sadalās:
meiteņu savienība, kur meitenes no 8 gadiem un 
jauno sieviešu biedrība, kur ir meitenes pēc iesvē-

tes.
Par šīm jaunatnes organizācijām var teikt visā visu-

mā to pašu, kas bija teikts par vīriešu kārtas jaunie-
šiem. Dominējošā nodarbe ir rokdarbi, kur meitenes 
galvenokārt gatavo darbīgumam. Rokdarbu laikā 
daudz tiek lasīts priekšā.

Pēc iespējas visi draudzes jauniešu apvienību locekļi 
tiek tuvināti palīdzēt draudzes kalpošanā, it īpaši palī-
dzības sniegšanā draudzes slimajiem locekļiem. Jau-
nās sievietes nes PUĶU SVEICIENUS NO ALTĀRA sli-
majiem, jaunie vīrieši atved un ienes slimos uz LŪG-
ŠANAS DIEVKALPOJUMU. Jauniešu biedrība dara vi-
sādus darbus Dievkalpojumu sagatavošanai.

Principā visām jauniešu organizācijām svarīgi ir tas, 
ka no draudzes vidus tiek nodots viņu rīcībā tikai bied-
rības vadītājs. Visu pārējo sagādā paši jaunieši.

Jaunatne ir ar pretenzijām. Vecais, no maisiem sašū-

tais priekškars vairs neder viņu «mākslinieciskām spē-
lēm», bet vajadzētu «pieklājīgu priekškaru». Vecais vin-
grošanas līdzteku stienis arī ir nederīgs, bet vajag tādu, 
kurš ir aprīkots ar pārbīdāmu dzelzs rāmi. Atļauja uz 
cita iegādi tika dota, bet naudu jaunatnei vajadzēja pa-
šai sadabūt. Viņi to savāca ziedojumos savos svētkos, 
kur bija salūgti pazīstamie un radi. Programmu veidoja 
vingrošanas uzvedumi, rindu dejas (rotaļas), muzikālie 
priekšnesumi, teātris, priekšlasījumi, kas savstarpēji 
mijās. Šie svētki vecākiem vienlaikus deva izdevību uz-
zināt, ar ko nodarbojas viņu bērni.

Ja draudzes uzdevums ir iepazīstināt savu jaunatni 
ar Dieva Vārdu, lai Tas būtu gaišums un zizlis viņu dzī-
ves ceļā, tad vecajo uzdevums ir iedziļināties Vārdā, lai 
Tas viņiem kļūtu par dzīvības maizi. Nobriedušajiem 
pienākas Berojas metode, (Ap. d. 17, 11.), kas turpat ik-
dienas «meklē rakstos, tos pēta vai arī tiem pieķeras». 
Šai vajadzībai vīrieši nodibināja MĀJASTĒVU BIEDRĪ-
BU, kuri grib turēt savu ticību Kristum mājās un amatā 
un kuri gatavi kalpot draudzei; tajā pašā laikā sievietes 
izveidoja BĪBELES LASĪŠANAS PULCIŅU, lai iedziļinā-
tos Vārdā. Abos pulciņos notika neskaidro jautājumu 
apspriešana.

Abi pulciņi izaudzināja daudzas personības, kuras 
pēc tam kalpoja draudzes dienestos.

No sieviešu Bībeles lasīšanas pulciņa izauga kāds 
īpašs novirziens, kas izveidojās ar interesei par MISIJU, 
kam pamatu lika Mūsu Baznīcas Kungs par savu drau-

baznīcaS bIrojS kārto brīvprātīgo draudzes locekļu (kuri jau samaksājuši) nodokļu maksātāju kartotēku, 
atgādina kūtrajiem maksātājiem u.c



dzi rūpējoties un to modinot. Diemžēl misija kā uzde-
vums nav pārāk ilgi pazīstama draudzē. Misija īpaši vī-
riešu pasaulē ir sveša lieta, pat tieši otrādi — atraidīta. 
Bet bēdas tur, kur draudze savos uzskatos ieslēdzas un 
savu redzesloku ierobežo ar savas pašas draudzes vaja-
dzībām! Misija dod plašu pasaules redzējumu un nes 
augļus pašas draudzes dzīvei jebkurā veidā.

Tā kā Rīgā valdīja dzīvojamās platības trūkums, dau-
dzi cilvēki nevarēja sev atrast nevienu klusu kaktu, kas 
tik ļoti ir nepieciešams lūgšanām un Rakstu studēša-
nai; Rīgā daudzi dzīvoja tikai gultasvietās un neatrada 
klusumu, lai kaut vēstuli uz mājām aizrakstītu, tad mīt-
nē kādā blakustelpā tika iekārtota «KLUSĀ ISTABA» un 
tā tika apgādāta ar visu, kas piederētu pie sekmīgām 
rakstu studijām. Šeit atradās Bībele, arī dažādos mūs-
dienīgos tulkojumos, pastorāla ilustrēta Bībele, turpat 
uzlabotie Bībeles skaidrojumi (Besser, Gerok). Un, pro-
tams, vecs īstens enciklopēdijas izdevums. Vienlaicīgi 
istabā atradās rakstāmgalds ar papīru un vēstuļu loks-
nēm priekš tiem, kuri gribētu netraucēti rakstīt. Tā Klu-
sā istaba bija sagatavota savai svētīgai kalpošanai. Ista-
bas sienas rotāja no šīs pasaules aizgājušo namatēvu 
portreti.

NABAGO APRŪPI veica tie profesionāļi, kurus pārstāv 
sieviešu apvienības. Mītnē atradās liels pieliekamais un 
skapis, kuru vienmēr vajadzēja papildināt ar draudzes 
mīlestības dāvanām, jo vajadzībām nebija gala.

Visus gadus pirms Ziemassvētkiem un Lieldienām 

un pēc Pļaujas svētkiem notiek mītnē nabago apdāvi-
nāšana, jo viņi ir vistrūcīgākie. Šī apdāvināšana nav vis 
svētku rakstura, bet gan tā ir izveidojusies pastāvīgi, ka 
visi nabagie var izbaudīt svētkus kopā ar saviem piede-
rīgajiem, arī visnabagāko bērni mājās svin svētku brīv-
dienas.

Nabagu aprūpes pieliekamo vienmēr no jauna pa-
pildina ROKDARBNIEČU PULCIŅŠ, liels sieviešu 
pulks, kas ar savām trim kājminamām šujmašīnām un 
savu roku čaklumu izgatavo jaunas lietas, pārtaisa ve-
cās lietas un nederīgo izveido par lietošanai derīgu.

Draudzes SLIMNIEKI tiek apkopti dažādā veidā.
Mājastēvu apvienības locekļi apmeklē smagi slimos 

pirms Ziemassvētkiem un Lielajā Piektdienā, kur notur 
pātarus ar sekojošu dziedāšanu. NABADZĪGAJIEM 
slimniekiem aiznes draudzes dāvanas. VISI SLIMNIEKI 
svētku dienās tiek iepriecināti ar puķu sveicienu no al-
tāra, kas tiek aiznests ar draudzes sveicienu, kuru izpil-
da sieviešu apvienības locekles. Lai visiem slimajiem, 

Bet bēdas tur, kur draudze 
savos uzskatos ieslēdzas un 
savu redzesloku ierobežo ar 
savas pašas draudzes 
vajadzībām! 

SaImnIecībaS komIteja.



it īpaši ILGSTOŠI SLIMOJOŠAJIEM, varētu dot iespēju 
piedalīties draudzes svētdienas svētkos, tad katru svēt-
dienu viņiem aiznes uz mājām īpaši sacerētu VĒSTULI 
SIRGSTOŠAJIEM, kurā uzrakstīts sprediķa galvenais 
saturs un tas viņiem māca, kā no tā pasmelties sev spē-
ku un mierinājumu bēdu dienās. Sieviešu uzticamais 
pulciņš vada ziņnešu dienestu. Tā kā pastāvīgi mēz būt 
ap 20 līdz 30 slimnieku, kurus mācītājam nav iespē-
jams BIEŽI apmeklēt, tad vēstules vismaz aizvieto viņa 
apmeklējuma iztrūkumu.

TRANSPORTSPĒJĪGIE SLIMNIEKI reizi gadā skaistā 
pavasara laikā tiek nogādāti uz LŪGŠANU DIEVKAL-
POJUMU (Bethesdagottesdienst) ar kopīgu vakariņu 
svinēšanu baznīcā. Jauno vīriešu biedrība un jaunat-
nes apvienība gādā par viņu turp un atpakaļ aizveša-
nu. Baznīcas koris un trombonu koris sniedz savu la-
bāko priekšnesumu, lai kuplinātu šīs vienreizējās svēt-
ku stundas citādi tik ļoti vientuļajiem vecīšiem. Dau-
dziem tā ir vienīgā stunda gadā, kad viņi var aiziet 
prom no savas slimības istabas. Vakariņu svētkiem pie-
vienojas slimo pacienāšana. Te pie galdiņa droši sēž 
Pats Kungs Jēzus, kur savas vietas ieņem neredzīgie, 
triekas ķertie un visa veida kropļi.

Ja viss ir mūsu, tad MĀKSLA arī ir mūsējā. BAZNĪ-
CAS KORIS kuplina mūsu Dievkalpojumu svinības. Ar 
savu mākslu koris atver draudzi, pat dažus mūsu baz-
nīcas līdz šim apslēptus muzikālus dārgumus. Jebkurā 
gadījumā ar savu dziedāšanu tas kalpo citādā veidā. 

Baznīcas koris ietver savā repertuārā arī garīgo spēli un 
veido kopā ar citiem draudzes locekļiem īpašu «SPĒ-
LES PULCIŅU», kur savā sniegumā viņi meklē formu 
DIEVKALPOJUMA IZPILDĪJUMAM. Kopš 1921.gada 
Rīgā Adventa laikā uzved Bērna silītes uzvedumu un 
vēlākos gados Mirušo piemiņas dienā 10 jaunas sievie-
tes sniedz priekšnesumu ik gadu. Izpildītāju pulciņš 
nesavtīgā veidā ar savu māku kalpo arī citām drau-
dzēm un pat ārpus Rīgas.

Baznīcas kora jaunākais brālis ir BAZŪŅU KORIS, 
kurš kuplina mūsu Dievkalpojumus un svētkus ar 
smalkām melodijām uz jauniegādātiem instrumen-
tiem. Uz svētkiem tiek iemēģināta arī torņa bazūnēša-
na, ja vien sals Ziemassvētkos un Jaungada naktī nepa-
dara instrumentu ventiļus nelietojamus. Abi kori vin-
grinās mītnē.

Draudzes rīcībā atrodas ne tikai māksla, bet arī ba-
gātīgi gudrību un poēzijas dārgumi. Tos bibliotēkai sa-
rūpē draudze, mītnē atsevišķi ir grāmatas bērniem un 
pieaugušajiem. BIBLIOTĒKA pati sevi uztur. Ar niecīgu 
abonementa maksu, kuru ņem par lietošanu, bibliotē-
ka sedz savus tēriņus.

Arī PRESE kalpo draudzei. SVĒTĀS ĢERTRŪDES ZI-
ŅAS ir starpnieks starp draudzi un tās locekļiem, it īpa-
ši slimajiem un tālumā esošajiem. Avīze vairo zināša-
nas un priekšstatus par draudzes iekšējo struktūru.

Regulāri izplata «Baznīcas lapu», avīzes «Sirdij un 
mājai» un bērniem «Mazais misijas zvans». No šo raks-

martaS aPvIenībaS pienākumos ietilpst baznīcas tīrīšana un izpušķošana. Kā jau jebkurā mājā putekļi krājas, 
bet baznīcā nedrīkstētu būt ne puteklis un linu izstrādājumiem vajadzētu tīrību izstarot



tu pārdošanas naudas pārpalikuma tiek uzturēts laik-
raksts «Priekš vecām acīm», kura lielās lapas lasa ar lie-
lu prieku, kaut gan būtu vajadzējis dot priekšroku pa-
rasto sacerējumu lasīšanai.

Uz DRAUDZES VAKARIEM tiek ielūgti visi draudzes 
locekļi. Tajos tiek apspriesti draudzes dzīves jautājumi 
un visa baznīca kā tāda. Vakari kalpo vienlaikus sa-
biedrības audzināšanai draudzes locekļu vadībā.

Visi tie draudzes locekļi, kuri ir tiešā veidā iesaistīti 
draudzes darbā, sanāk kopā mītnē pirmajā Adventā uz 
DRAUDZES SVĒTKIEM. Tiek nolasīti atsevišķo nozaru 
(dienestu) ziņojumi. Ikkatrs pulciņš meklē to, kā sev 
piepulcināt līdzstrādniekus un modina viņos interesi 
par savu darbu.

Par galda klāšanu draudzes vakaros un draudzes 
svētkos rūpējas SAIMNIECISKĀ KOMITEJA, kurai pie-
nākas arī vakaru kolekte. Ar šo kolekti nosedz ne tikai 
uzcienāšanas izdevumus, bet gan arī ar šiem ienāku-
miem vajadzēja atjaunot boļševiku iznīcināto inventā-
ru — galda piederumus, glāzes, tases, karotes u.c. 300 
personām.

Visas darbīgās sabiedrības sēdeklis ir mītnē. Tikai 
visciešākā sadarbībā viņi var nest savu kalpošanu. Lai 
darbs sekmētos, nepieciešama visu dienestu koriģējo-
ša instance. To izveidoja DRAUDZES DARBA KONFE-
RENCĒ, kura ir izveidota no visu augšminēto darba 
grupu pārstāvjiem. Draudzes darba konference pie-
ņem darba noteikumus un sistematizē kopējo darbu, 
kā arī saka pēdējo vārdu strīdīgos gadījumos.

Mītnē regulāri kopā sanāk BAZNĪCAS VALDE un 
BAZNĪCAS PADOME, kam ir pienākums vadīt visu 
draudzes dzīvi. Šo draudzes pārstāvniecību mēs centā-
mies izveidot tādu, kas balstīta uz likuma bāzes un sak-
ņojas bibliskajā pamatā.

Mītnē pulcējās arī VECAJO PADOME. Tā ir no trīs vī-
riem sastāvoša kolēģija, kuri ir izvēlēti no namatēvu 
apvienības, tā prezentē draudzi un to apstiprina baznī-
cas padome. Kolēģijas uzdevums ir aizvietot mācītāju 
pie dvēseļu aprūpes, ja to pieprasa mācītājs saskaņā ar 
Mt. 18, 16, vai arī būt klāt pie izšķirīgu lēmumu pie-
ņemšanas, ja attiecīgie draudzes locekļi ir šaubās. Ve-
cajo padome izšķiras par izslēgšanu un uzņemšanu 
draudzē, pielaišanu pie vakariņām (sakramenta), atpa-
kaļ uzņemšanu draudzē, baznīcas laulāšanas liegumu 
u. c. jautājumus.

Mītnē atrodas arī BAZNĪCAS BIROJS. Tā galvenais 
uzdevums ir iegrāmatot ienākošo un izejošo naudu. 
Naudu saņem no ziedojumu dienesta sekojošā kārtī-
bā:

I ) ar skanošo maku (Klingbeutel) ik svētdienas vāc 
ziedojumus pašai draudzei

II) pie ieejas baznīcā kausā vāc kolekti sevišķiem 
mērķiem, kā piemēram, baznīcai, nabago aprūpei, mi-

sijai u.c.
III) ziedojumu draudzei vāc pirmajā Adventā, Lū-

dzamā dienā, Debesbraukšanas dienā, pirmajā sep-
tembra svētdienā. Šo ziedojumu vāc draudzes locekļi 
baznīcas padomes locekļu vadībā uz šķīvjiem, kuri 
pāriet no rokas rokā. Katram vajag dot būtisku ziedoju-
mu. Šajās ziedojumu dienās atkrīt vākšana ar skanošo 
maku un kausā. Ziedojums kalpo baznīcas remon-
tiem.

IV) pašaplikšanās nodoklis ir brīvprātīga lieta. Tā la-
bāka forma ir to ielikt kuvērā un iemest noslēgtās kas-
tēs, kuras ir pieejamas baznīcā, mītnē un pastorātā. To 
var samaksāt arī baznīcas birojā. Šo naudas daudzumu 
nosaka katrs draudzes loceklis pēc sevis paša vēlmes. 

Tikai maznodrošinātie ir atbrīvoti no pašaplikšanās 
nodokļa.

Baznīcas birojs kārto brīvprātīgo draudzes locekļu 
(kuri jau samaksājuši) nodokļu maksātāju kartotēku, 
atgādina kūtrajiem maksātājiem u.c. Baznīcu un mītni 
izīrē īpašām amata darīšanām un svētkiem. Parastā 
laikā birojs ir baznīcas izziņu vieta un vēl tas pārvalda 
draudzes arhīvu.

Ir viena darba grupa, kura nedarbojās tieši mītnē, jo 
viņas darba lauks ir pati baznīca, bet tādēļ tai nevaja-
dzētu palikt nepieminētai. Tā ir MARTAS APVIENĪBA. 
Viņu pienākumos ietilpst baznīcas tīrīšana un izpuš-
ķošana. Kā jau jebkurā mājā putekļi krājas, bet baznīcā 
nedrīkstētu būt ne puteklis, nedz drīkstētu palikt ne-
notīrīti sudraba trauki un linu izstrādājumiem vaja-
dzētu tīrību izstarot. Martas apvienības valdījumā ir 
draudzes sudraba trauku krājumi un liels skaits īpašo 
darbu (Paramente). Pēc negrozāmas kārtības Martas 
apvienība izpušķo baznīcu. Uz mirušo piemiņas dienu 
ir melnais priekškars kanceles priekšā un luktās, arī eg-
les un efejas. Adventa laikā uzliek egles, ko pēc vajadzī-
bas pušķo ar vienu līdz četrām svecēm. Ziemassvētku 
vakarā ir eglīte ar svecītēm. Uz Palmu svētdienu — pū-
poli. Uz Lieldienām — puķes. Uz Vasarsvētkiem — 
meijas. Uz Jāņiem — ozolu zari un pļavu puķes. Uz 
Pļaujas svētkiem — rudens lapas, vārpas un augļi no 
dārziem un laukiem, kurus pēc svētkiem izdala naba-
giem. Īpašie darbi mainījās saskaņā ar baznīcas vaja-
dzībām.

Visas darbīgās sabiedrības 
sēdeklis ir mītnē. Tikai 
visciešākā sadarbībā viņi var 
nest savu kalpošanu



Pilnīguma dēļ būtu jāpiemin, ka no Ģertrūdes drau-
dzes vājdzirdīgo (pakurlo) pulka ir radusies starpdrau-
džu (interparohālā) vācu apvienība «HEPBATA», tāpat 
kā no mājastēvu savienības ir cēlusies visa KRISTĪGĀ 
TAUTAS KALPOŠANA. Šīs abas organizācijas pārsnie-
dza savas draudzes robežas un savas sanāksmes notu-
rēja Ģertrūdes mītnē.

Arī citādi mītne tika bieži pieprasīta citu draudžu va-
jadzībām, kuras šeit sarīkoja savus svētkus, misijas ap-
vienība u.c. Mītni ir pieprasījuši daudzreiz arī Sinodes 
locekļi, lai pēc oficiālās apspriedes neformāli sapulcē-
tos.

Pēc kara Rīgā valdīja mājokļu nepietiekamība un tās 
dēļ mītne ir devusi pajumti daudzus gadus PILSĒTAS 
MISIJAS birojam un vācu AIZGĀDNĪBAS CENTRĀLEI. 
Vienu istabu lietoja Jēzus draudze savām vajadzībām 
tik ilgi, kamēr viņiem izdevās iegādāties savu pašu 
draudzes zāli.

Mītne ir būvēta, lai tā kalpotu draudzei. No savas pu-
ses draudzei ir nepieciešams sevi apzināt kā evaņģēlis-
ki-luteriskās Baznīcas kalpojošu locekli, kā arī tā ir tau-
tas kopības sastāvdaļa. Tikai tāda kalpošana vairo tās 
godu un saņem viņas svētību.

Uzraksti uz Svētās Ģertrūdes 

mītnes sienām

Pēc vecas skaistas paražas mēs esam izgreznojuši mū-
su mītnes sienas ar visādiem izteicieniem, jo šādi iztei-
cieni ir kā kluss sprediķis. Tāds, piemēram, ir teiciens: 

«Dievs Kungs zina padomu un palīdzību,
kad ir beigusies cilvēka palīdzēšana.»
Kas nācis no kādas mūsu draudzes sievietes, kura bi-

ja nedrošumā trimdas postā un trūkumā, bet viņa at-
cerējās šīs rindiņas un pieķērās pie tām, kā pie stiprā 
spieķa.

Ja tādiem izteicieniem ir sludināšanas spēks, tad tā-
pēc esam daudzus no tiem šeit uzrakstījuši.

Kas iet iekšā un ārā caur durvīm,
Tam jāpadomā vēlreiz un vēlreiz par to,
Ka mūsu Pestītājs Jēzus Kristus
Ir pareizās durvis uz dzīvi.

Lūdz un strādā.

Ticība liek pamatus,
Mīlestība ceļ mājas,
Cerība uzliek čukuru,
Kas met skatu uz augšu.

Kristīga sirds staigā pa rozēm,
Kad tās stāv vidū zem krusta.

Šķīsts paliek, bet nobriedis kļūst.

Mēs vācieši bijājam Dievu vairāk nekā pasauli.

Uzticamā mūsu sirds,
Sargi mūsu Vārdu;
Vācu valoda ir mūsu dziesma,
Dievs ir mūsu patvērums.

Ne ar zināšanām būs mums lielīties,
Bet gan ar to, ka zinām ko labu.

Spēks, kurš nav radošs, nogurdina.

Pie visiem darbiem ievēro: labāk agri nekā vēlu.

Svētlaimi atrod tie, kuriem ir ilgas pēc dzimtenes,
Jo viņi atnāks uz mājām.

Nobeigums
Pēc Sv. Ģertrūdes baznīcas padomes vēlmes esmu visu 
augstākminēto uzrakstījis. Šis sacerējums ir par piemi-
ņu tiem vecajiem, kuri bija saistīti ar celtniecību, bet 
jaunajiem tas ir kā atgādinājums, lai tie sargātu un tur-
pinātu vecajo mantojumu.

Kā pati svarīgākā lieta Sv. Ģertrūdes mītnes ārējā bū-
ve bija pabeigta 1914. gadā. Par iekšējo būvi jāsaka ar 
Lutera vārdiem: «Mēs atzīstam nevis jau izveidoto, bet 
gan vienmēr pašu veidošanās procesu.» Tas attiecas arī 
uz draudzes darbību.

Šo procesu apliecina arī sacerējums «Svētās Ģertrū-
des mītne un dzīve tajā», kas izdots sakarā ar jaunbū-
ves iesvētīšanu 1908.gadā. Daži no tiem, kas tad dzīvo-
ja, ir miruši, daži radušies no jauna. Toreiz manā rīcībā 
bija katras atsevišķās darba grupas apraksts, kuras dar-
bojās mītnē, kuri darbu šeit ieguldīja vajadzības spies-
ti, jo toreiz Rīgas draudzēm tāda darbošanās vēl bija 
jaunums un nepazīstama lieta. Aizritējušos divu gadu 
desmitos iekšienē ir notikušas lielas pārvērtības, tā kā 
priekšstati par draudzes sūtību un būtību ir attīstīju-
šies ne tikai Sv. Ģertrūdes draudzē, bet gan arī citās 
draudzēs, kādēļ es iedrošinājos paredzēt aptuvenu pa-
matojumu katram atsevišķam dienestam.

Sv. Ģertrūdes iesāktais draudzes darbs nekādā ziņā 
neatbilst ideālam (kas tajā darbā ir iekšā, tas to zina 
vislabāk), taču droši var teikt, ka šis veids ir viens no 
daudzajiem ceļiem kā tuvoties evaņģēliskās draudzes 
darba ideālam.

Lai svētīgs būtu šīs grāmatiņas gājiens (ceļš), lai tā iz-
starotu mīlestību šādiem līdzīgiem darbiem un lai dotu 
drosmi gribai darboties un to visu lai mums dāvā DIEVS.



No vācu valodas tulkojusi Biruta Kūle 2006. gada 20. februārī

Hronikai1

1895. 15. X Bērnu Dievkalpojumi
1897. X Nabago aprūpes reorganizācija
1897. 26. X Draudzes vakari
1897. 22. XI Martas apvienība
1898. 30. XI Īpašo darbu savienība (Paramentenvereinigung)*
1899. 27. IX Baznīcas koris
1899. 22. VIII Kopējā Bībeles lasīšana*
1900. 16. IX Namatēvu apvienība
1900.  Bibliotēka
1903. V Brīvprātīgais pašaplikšanās nodoklis
1904. 14. XI Bērnu patversme*
1905. IX Sieviešu Bībeles lasīšanas pulciņš
1906. 11. VI Svētās Ģertrūdes mītne
1906. 27. X Jauno vīriešu apvienība
1907. 4. II Rokdarbu pulciņš (Tabea)
1907. 20. V Lūgšanu Dievkalpojumi (Bethesdagottesdienst)
1907. 9. IX Sadraudzības un kopības stundas*
1908. 3. II Draudzes darba konference
1908. 14. III Jauno sieviešu apvienība
1908.  Saimniecības komiteja
1911. 25. III Bazūņu koris
1911. 15. V Brīvdienu kolonija, atpūtas nams*
1912. 8. IV Zēnu apvienība
1912. 16. IV Ģertrūdes biedrība
1912. 6. V Klostera viesnīca*
1912. IX Konrāda istaba*(Konradheim)
1912. 23. IX Zilais Krusts
1913. 17. X Meiteņu savienība
1920. V Nedēļas noslēgumi
1920. 8. XI Kurpnieka stundas*
1921. 1. II Baznīcas birojs
1921. 11. XII Bērna silītes uzvedums
1923. 2. XII Vecajo padome
1924. II Jaunatnes apvienība
1925. 11. I Spēles pulciņš 
1926. 5. IX Vēstules slimniekiem
1927. 23. III Hepbata
1928. 7. II Klusā istaba
1930. 2. III Jauniešu Dievkalpojumi

1 Nabago ļaužu aprūpe draudzē pastāv kopš senseniem laikiem, bet skola ir kopš 1856. gada
* ar zvaigznīti apzīmētie darbi vairs nav atjaunoti.


