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  Vai  tevi, lasītāj, interesē vēsture? Mani 
tā fascinē. Kā ne, 1943. gadā Rīgas Valsts 
technikumu beidzot, mūsu “vājstrāvas”, 
tagad teiktu elektronikas, klases visiem 
septiņpadsmit puišiem bija piecinieki 
techniskajās zināšanās, bet man vienīgam 
bija piecinieks arī vēsturē. Vai varat 
uzminēt, kuŗš bija izlaiduma klases pirmais 

skolnieks?
Tā nu man sanāca doma, pamatīgi aprakstīt mūsu 

ALBA Kongresa dienas, lai rakstītais paliek kā vēstures 
liecība par šo mūsu cenšanos. 

Bet kā to izdarīt? Visiem, kas atceras senākos 
aprakstus, gaužam patikuši Lilijas Pences stāstījumi, 
tur bija kaut kas tik personīgs, tā varēja rakstīt tikai 
Lilija, kas vienmēr parakstījās ar L.P.

Bet lūgt Liliju sīki aprakstīt Kongresa dienas 
neuzdrošinājos. Pats zinu, ka tā ir liela piepūle. Kamēr 
citi bauda sarīkojuma prieku un svētības, tev jābūt kā 
uz adatām: kas notiek, ko katrs teic, neielaist kļūdas 
visu lāga nedzirdot vai nesaprotot…

Radās ideja darbu sadalīt, lūdzot, uzdodot vairākiem 
rakstītājiem aprakstīt Kongresa dienu zināmu daļu. 
Tā arī izdarīju. Tā nu lasiet, ko raksta Uldis, Pēteris, 
Benita un atkal Pēteris par ALBA 2016. gada Kongresa 
dienām. Esmu pārliecināts, ka tie, kas uz tām vairs 
nevar tikt vecuma un citu apstākļu dēļ ar prieku lasīs un  
pārdzīvos atmiņās reizes, kad varējām baudīt kopēju 
prieku un svētības mīļo brāļu un māsu saimē.

Negals bija ar bildēm. Kārlis Augstroze bija ar e-pastu 
atsūtījis veselu klēpi, katram uzņēmumam pierakstījis, 
kas notiek. Kad bilžu sērijas mēģināju pārnest uz savu 
datoru, tas izdevās tikai daļēji, lielākai daļai bildes bija 
pazudušas, palicis tikai paskaidrojuma teksts. Labi, 
ka arī Pēterim bija bildes, ar kuŗām nebija problemu. 
Tomēr ir vesela rinda norišu, kas bildēs neparadās. 
Fotografētāji lūdzu piedodiet, man, mocoties ar bildēm, 
galīgi sajuka, kas ko ir fotografējis. 

Saņēmu e-pasta vēstuli: 
Sveicināts, Oļģert !
 Paldies par Kristīgo balsi. Tā saturs ir tiešām ļoti 

bagāts un saistošs.
 Vienīgi “uzdūros” uz nepareizībām Astridas Stahnkes 

rakstā par Dziesmu dienu Klīvlandē. Viņa raksta, ka 
no 1956. gada Dziesmu dienas Nujorkā  saglabātā 
fotogrāfijā redzams, ka viens no diriģentiem ir Arvīds 

Purvs,  Tas ir pilnīgi neiespējami, jo tikai 1956. gada 
30. jūnijā es no Anglijas iebraucu Kanadā.  Savukārt, 
zem bildes iespiestais gada skaitlis nevar būt pareizs, 
jo tur tiešām esmu redzams. Man liekas, ka pareizais 
gads ir 1961.

       Arvīds 

PAR VĒSTURI…
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        Man kādreiz patīk teikt, ka es esmu piedzimis 
Vācijā, esmu latvietis un Savienoto Valstu pilsonis ar 
mūžīgām mājām debesīs. Filipiešiem apustulis raksta: 
“Mūsu piederība (pilsonība) ir debesīs…” (Fil. 3:20a)  
Mēs, kristieši, esam debesu valstības pilsoņi.

Visas trīs zemes, kuŗas minēju: Vācija, Latvija un 
Savienotās Valstis ir veidojušas manu dzīvi.  Vismazāk 
iespaidu uz manu dzīvi atstājusi Vācija, kaut tā ir mana 
dzimtene, vieta, kur pirmo reizi redzēju sauli. Vācijā 
piedzimu un pirmos sešus gadus tur nodzīvoju, bet maz 
no tiem atminos. Mana mātes puses vēcmāmiņa Līna 
Rozentretere-Nedesone bija baltvāciete, atceļojusi no 
Krievijas uz Latviju, kad Krieviju pārņēma komunisti. 
Tomēr nejūtos emocionāli saistīts ar Vāciju. Manu dzīvi 
ir veidojusi mana latviskā izcelsme un vide, latviešu 
baptistu draudzes un latviešu sabiedrība. Tāpat esmu no 
sešu gadu vecuma dzīvojis šeit Savienotās Valstīs. Tās 
pilsonību guvu, kad nebiju vēl pilngadīgs, kad mani 
vecāki kļuva pilsoņi. Svarīgākā patiesība manā dzīvē 
ir, ka Jezus Kristus ir mans Pestītājs un Kungs, ka es 
esmu Viņa valstības, debesu valstības, pilsonis. Mana 
svarīgākā pilsonība ir debesīs. Ticu, ka jums tas ir tā- 
pat.

Kā tādiem, kuŗu pilsonība, kā saka apustulis, 
ir debesīs, mums būs ikdienas prasīt: “Ko  Dievs no 
manis, atbildīga Viņa valstības pilsoņa, sagaida?” At-
bildi mums dod visa Bībele, sevišķi Jaunā Derība. Šajā 
rītā gribu uzsvērt četras Dieva valstības pilsoņu rakstura 
īpašības: (1) pieklājību, (2) patiesību, (3) piedošanu un 
(4) palīdzību. Šīs četras Dieva valstības pilsoņa rakstura 
īpašības nav izsmeļošas, bet tās ir ļoti svarīgas. 

         I.
Pirmā Dieva valstības pilsoņa rakstura īpašība, ku-

ŗu velos šorīt minēt, varētu kādam būt parsteidzoša – 
PIEKLĀJĪBA. Vārds pieklājība nav vārds, kuŗš atro-
dams Bībelē. Skatoties konkordencē, neatrodam vārdu 
- pieklājība, angliski “politeness”. Tomēr rakstura īpa-
šība, par kuŗu šis vārds runā, aprakstīta daudzās vietās 
Bībelē. Viena rakstvieta, kuŗa man tulīt nāk prātā, ir 
Pāvila pirmās vēstules korintiešim 13. nodaļā, kur la-
sām, ka mīlestība neizturās piedaudzīgi, tā tad, ja ne 
piedaudzīgi, tad pieklājīgi. Mēs esam Dieva valstības 
sūtņi, šīs valstības ķēniņa Jēzus Kristus pārstāvji. 

Māc. Dr. Uldis Ukstiņš

      Atbildīgi Dieva valstības pilsoņi
                                   Svētruna 2016. gada ALBA kongresa dievkalpojumā

Ļaudis, kuŗus mēs sastopam ikdienas, spriedīs par 
Kristu pēc mūsu izturēšanās.

Mums visiem būs pazīstama ātrās apkalpošanas ēd-
nīca “Chick-fil-A”. Varbūt zinām, ka tās dibinātajs bija 
kristietis, dienvidu baptists, nelaiķis Truett Cathy, kas 
savas kristīgās nostājas dēļ ēdnīcu slēdza svētdienās. 
Mana vecākā meita reiz strādāja Chic-fil-A un bijām 
pateicīgi, ka viņai nebija jāstrādā svētdienās. Viņa 
arī tur iegūva $1000 stipendiju koledžai. Ja esam ap-
meklējuši šo ēdnīcu, tad zinām, ka tie, kas tur strādā ir 
sevišķi pieklājīgi un laipni. Tie ar savu izturēšanos labi 
atspoguļo savu darba vietu un tās dibinātāju. Ticu, ka 
tie dara vēl vairāk, nododot kristīgu liecību.

Mēs dzīvojam vidē, kuŗā bieži netiek piekopta 
pieklājība. Daudziem liekas, ka jo piedaudzīgāki, uz-
stājīgāki un nepieklājīgāki tie būs savā rīcībā un runā, 
jo lielāku ievērību tie saistīs, jo vairāk panākumus tie 
gūs. Noteikti šāda valoda un rīcība saista ieverību; jau-
tājums ir vai mēs, kristieši, tādu velētos?

Jēzus uzrunādams mūs, Viņa sekotājus un Viņa val-
stības pilsoņus, saka: “Mācaities no manis jo es esmu 
lēnprātīgs un no sirds pazemīgs” (Mat. 11:29).  Kalna 
runā Viņš saka: “Svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemantos 
zemi”  (Mat. 5:5).  Par Jēzus iejāšanu Jeruzālemē lasām: 
“Redzi tavs keniņš nāk pie tevis lēnprātīgs..” (Mat. 
21:5). Ja nu mūsu Ķēniņš ir lēnprātīgs un pazemīgs, 
tad mums, Viņa valstības pilsoņiem arī tādiem būs būt. 
Mēs piekopjam pieklājību arī pret ļaudīm, kuŗus ne-
pazīstam, kuŗiem nepiekrītam, kuŗi varbūt pat mūs ir 
sakaitinājuši. To darām, lai kādam, mūs dzirdot, redzot 
mūsu izturēšanos, nebūtu jasaka “Ja nu tādi ir kristieši, 
tā viņi runā, es nekad tāds negribu būt.” Mēs esam 
pieklājīgi, lai mēs ar nepieklājīgu izturēšanos kādu 
neaturētu nākt pie Kristus, Glābēja.
         II

Otra Dieva valstības pilsoņu īpašība ir PATIESĪBA.  
Mums vienumēr un visur jabūt patiesiem.  Jēzus Kristus 
par sevi saka: “Es esmu ceļš, PATIESĪBA un dzīvība” 
(Jāņa ev. 14:6). Ticot patiesībai, kuŗu Viņš vēsta, mēs 
atrodam vienīgo ceļu, kuŗš ved uz dzīvību. Dievs ir pa-
tiess visā savā runā un rīcībā. Viņa pretnieks sātans ir 
melis un melu tēvs. Tādēļ mēs, būdami Dieva valstības 
pilsoņi, atbildīgi pilsoņi, esam vienumēr patiesi.   
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B. P. Martin ir sarakstījis dzejoli “Trīs vārti”, kas 
runā par trīs vārtiem, caur kuŗiem mūsu vārdiem jāiziet, 
pirms tie krusto mūsu lūpas un top dzirdami ļaudīm ap 
mums.  1) Pie pirmiem vārtiem mums jājautā - vai tas, 
ko gribu sacīt ir pilnīga patiesība? Ja par to, ko vēlos 
sacīt nezinu vai tas ir 100% patiess, tad nav iemēsla 
to teikt. Mūsu dienās meli pa elektronisko pasauli iz-
platās straujāk nekā postošs ugunsgrēks. Citi apzinīgi 
izplata melus un daudzi pārsūta lasīto, nepārbaudot vai 
tas patiess vai ne. Ja mēs, kristieši, skaidri nevaram 
apliecināt, ka tas, ko gribam sacīt, ir patiesība, mums 
nebūs to teikt.

2) Pie otrajiem vaārtiem mums jāprasa - vai tas, ko 
vēlos sacīt ir vajadzīgs? Nav nekādas vajadzības teikt 
daudz patiesību, ja tās nevienam nenes nekāda labuma 
un neuzlabo mūsu pasauli. Dažiem patīk lielīties: “Es 
tikai runāju patiesību!” Apstulis māca: “Bet patiesi 
būdami mīlestībā..” (Efez. 4:15). Patiesība var būt 
sāpīga. Otru sāpināt ar patiesību drīkstam tikai tad, ja 
mūs motivē mīlestība, gribam viņam palīdzēt, uzlabot 
viņa dzīvi; ne lai sevi izceltu, ne tādēļ, ka esam uz  viņu 
greizsirdīgi.

3) Trešie vārti, caur kuŗiem mūsu vārdiem jāiziet 
pirms ko sakam, ir jautājums - vai varam tos sacīt 
laipnībā? Vai mūsu vārdi ir laipni? Angliski vards, 
dzejolī lietots, ir kind,  kas ietver sevī nianses, kas 
nav vārdā “laipns”. Lai vienumēr esam jutīgi pret otra 
jūtam, domājam par otra labsajūtu.

Šada ir dievišķā patiesība.  Ko DIEVS saka, tas ir 
vienumēr patiess, vajadzīgs un laipnībā sacīts. Tā pat 
būs būt mūsu runai.

         III.
Trešā īpašība, kuŗa piemīt mums, atbildīgiem 

Dieva valstības pilsoņiem, ir PIEDOŠANAS GARS.  
Pirms diviem gadiem Kongresa dienās domājām par 
piedošanu. Tās bija svētīgas dienas ar spraigām un 
pacilošām pārunām.

Pirms vairākiem gadiem Džernels Mekdžīs (Jarnel 
McGee), tikai ejot pa ielu, tika apcietināts par tirgošanos 
ar narkotiku. Policists Endrūs Ketlers (Andrew Cutler), 
kuŗš viņu apcietināja, vēlāk atdzinās, ka viņš cēlis ne-
patiesas sūdzības pret apcietināto. Viņš vēlējās izcelties 
kā izcils narkotikas apkarotājs. 

Džernels Mekdžīs tika atrasts par vainīgu un pavadīja 
četrus gadus cietumā. Vēlāk atklājās Endrū Ketlera 
viltība un viņš pavadīja pusotrus gadus cietumā. Abi 
atgriezās savā dzīves vietā Bentonharborā, Mičiganā. 
Sagadījās, ka abi strādāja tai pašā kristīgā kafejnicā. 
Ketlers nezināja ko citu darīt kā vienkārši atvainoties 
un Mekdžīs viņam piedeva. Tie kļuva draugi un kopīgi 

apliecināja savu ticību draudžu sapulcēs un kristīgās 
konferencēs.

Kad Mekdžīsam prasīja: “Kāpēc viņš piedeva?”, 
viņš uzsvēra, ka ir kristietis, Kristus sekotājs, Dieva 
valstības pilsonis un gribējis būt par priekšzīmi citiem.  
Kad Ketleram prasīja, kā viņš jutās, saņemot piedošanu, 
tas sacīja: “Es sāku gauži raudāt, jo apzinājos, ka 
neesmu pelnījis, ka man tiek piedots.” Patiesība ir, ka 
mēs neviens neesam pelnījuši, ka mums tiek piedots. 
Žēlastība nav nopelnama, tā mums nepienākas, bet to 
esam saņēmuši un esam Dieva valstības pilsoņi.

Nupat lasīju gramatu: “David and Goliath: 
Underdogs, Misfits and the Art of Battling Giants”, 
(izdota 2013. gadā), kuŗas autors Melkoms Gledvels 
(Malcom Gladwell) uzsveŗ, ka tāpat kā niecīgais Dāvids 
uzvarēja milzi Goliātu, tā bieži nespēcīgi ļaudis ir 
spēcīgi. Viņš, starp daudz ko cita, runā par  Ziemeļīriju, 
kur protestanti atrieba pirms gadsmitiem notikušo 
apspiešanu no katoļiem un izraisīja no 1960. līdz 
1990. gadam 40 gadu ilgu cīņu. Cik bēdīgi, ka ļaudis, 
kuŗi teicās sekot Jēzum Kristum, nav neko no Viņa 
mācījušies. Lūdzot: “Piedodi mums mūsu parādus, kā 
arī mēs piedodam saviem parādniekiem” (Mat. 6:12 ) 
tomēr nemāk viens otram piedot.

Kā ir ar mums? Vai mēs mākam piedot? Minētā 
grāmatā autors norāda uz amišu un menonitu ļaudīm, 
kuŗu dzīves iezīmē piedošāna. Viņš raksta par kādu šo 
ļaužu māti, kuŗa varēja piedot cilvēkam, kuŗš izvarojis 
un nogalinājis viņas meitu. Viņa atteicās no varas, ko 
piedāvā atriebība un atrada spēku piedot, tā glābjot 
draudzības, savu laulību un savu saprātu. Pasaule tiek 
apgriesta otradi, vājais un piedevējs ir uzvarētājs. Piedot 
ir dievišķīgi. Dievs aicina mums cits citam piedot, kā 
Viņš Kristū mums piedevis. 

   IV.
Beidzot Dieva valstības pilsoņus iezimē  

PALĪDZĪBA TUVĀKAM. Neticīgi ļaudis var būt vien-
aldzīgi pret līdzcilvēku, bet ne mēs, Dieva valstības 
pilsoņi. Dievs ir mūsu Tēvs un mūsu līdzcilvēku Tēvs, 
kaut citi  to neapzinās.  

Tā apustulis Pāvils to apstiprina Atenās: “Dievs, 
kas radījis pasauli un visu kas tanī, būdams debess un 
zemes Kungs..  ..licis visām tautām celties no vienām 
asinīm..”  (Ap. d. 17:24a, 26a).  Mēs esam atbildībā 
saistīti viens pie otra. Tā apustulis Jēkabs saka:“Ja brā-
lis vai māsa ir kaili un tiem  trūkst dienišķas barība, bet 
kāds no jums viņiem teiktu:  ejiet ar mieru, sildieties 
un baudiet barību, - bet nedotu viņiem to, kas miesai 
vajadzīgs, ko tas palīdz? Tāpat arī ticība, ja tai nav 
darbu tā pati par sevi ir nedzīva” (Jēk. 2:15-17).
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Atbildīga Dieva valstības pilsoņu dzīve izteicas 
ticības darbos, palīdzot tuvākam. Tuvākais nav tikai 
ticības brālis vai māsa, to liecina Jēzus līdzība par 
žēlsirdīgo samarieti. Tā māca, ka katrs, ko dzīves ceļā 
sastopam, kam vajadzīga palīdzība, ir mūsu tuvākais.  
Svešnieks mūsu vidū, liecina Dieva vārds, ir arī tu-
vākais.

Tas, ka sniedzam palīdzību brāļiem un māsām 
Latvijā, bērniem nometnē ar īpašām vajadzībām, 
pensonētiem mācītājiem, zupu virtuvēm, ar davanām 
svētdienskolniekiem Ziemsvētkos un daudz citos 
veidos, iezīmē mūs par atbildīgiem Dieva valstības 
pilsoņiem. Tas Kungs mums daudz devis un daudz no 
mums sagaida.

Kā sākumā teicu, varētu uzskaitīt vel citas Dieva 
valstības pilsoņu īpašības, atbildīgu Dieva valstības 
pilsoņu iezīmes. Četras, kuŗas uzskaitījām, ir skaidri 
redzamas iezīmes, kuŗas pasaulei rāda, kāds ir mūsu 
Kungs.

1)  Pieklājība: Mūsu pieklājība ir skaidri redzama 
katram, ko sastopam. Ja  par Jēzu var sacīt: “Viņš 

viemēr laipnīgs bija”, tādiem būs būt arī mums!
2) Patiesība: Ja ļaudis redzēs, ka esam patiesi 

ikdienā, tie zinās, ka esam patiesi liecībā par savu ticību. 
3) Piedošana: Kristus mums piedevis un mēs, 

būdami Viņa valstības pilsoņi, nespējam citādi kā 
piedot. Dieva piedošana pārveidoja pasauli un pārveido 
mūs. Daudzi pasaulē māca atriebību, bet kāds teicis, kur 
piekopts princips “aci pret aci”, tur visi paliek akli un 
dzīvo tumsā. Dievs, kurš ir gaisma un mīlestība, piedod 
un māca mums piedot.

4)  Palīdzība: Būdami Dieva valstības pilsoņi, 
mēs nemākam citadi kā palīdzēt tiem, kuŗiem grūtības 
un bēdas: vārgiem, nabagiem, slimiem, bāreņiem 
un atraitnēm. Tiem visiem un daudziem citiem mēs 
sniedzam palīdzīgu roku. Katrā tuvākā mēs redzam 
mūsu Kunga vaigu.

  
Vai šīs ir īpašības, kuŗas vēlies izkopt savā dzīvē 

jo pilnīgāk? Vai vēlies būt atbildīgs Dieva valstības 
pilsonis: PIEKLĀJĪGS, PATIESS, PIEDEVĪGS un 
PALĪDZĪGS?  Būt tādam Dievs tevi šodien aicina!

Kādas varētu būt labākas ziņas bērniem, ja ne tās, 
kas ved tuvāk Dievam, ja ne tās, kuŗas atveŗ viņiem 
ceļu pie Dieva, ja ne tās, kuŗas izskaidro viņiem ticības 
pamatus.

Latvijas Baptistu Draudžu savienības (LBDS) 
Svētdienskolu apvienība ir jau vairākus gadus, lietojot 
tīmekli, izdevusi žurnālu “Labas Ziņas Bērniem”. Šis 
veids ir bijis par svētību neskaitāmiem bērniem Latvijā 
un arī ārzemēs.  Tīmekļa žurnāls ir ticies lietots draudžu 
svētdienskolās un arī Latvijas publiskajās skolās ticības 
mācības klasēs. Esam šo pasākumu līdz šim atbalstījuši 
ar mūsu ziedojumiem.

Ar prieku ziņoju, ka “Labas Ziņas Bērniem” var 
tagad lasīt ne tikai datorā, bet bērni to var tagad arī 
paņemt rokās. Iespiesto žurnālu bērni var lasīt, izpildīt 
krustvārdu mīklu, izkrāsot kādus no attēliem, ielikt 
mapītē un parādīt draugiem. Nupat izdotam numuram 
ir virsraksts – Jēzus dzīve uz zemes ir izmainījusi pas-
auli. Izdevēju un mūsu lūgšana ir cerība, ka katrs bērns, 
kuŗš šo žurnālu saņemtu,  arī apzinātos, ka viņa paša 
dzīve caur Jēzu var tikt izmainīta.

Es aicinu ikkatru Kristīgās Balss lasītāju šo žurnālu 

abonēt kādam Latvijas bērnam. Viena eksemplāra seši 
numuri: 2016. gada septembŗa un novembŗa, kā ārī 
2017. gada janvāŗa, marta, maija un septembŗa numuri 
izmaksātu 5 EUR, pašlaik $5.65. Ja jums būtu uz sirds 
kādu bērnu iepriecināt ar šo svētīgo bērnu žurnālu, 
varat savu ziedojumu sūtīt ALBA kasieram Ģirtam 
Stūrmanim (271 Winthrop Lane, Wayne, PA 19087), 
piezīmējot: ziedojums “Labas Ziņas Bērniem” abone-
mentam. Nekavējieties un pasūtiet žurnālu! Jūsu ziedo-
jums šim mērķim tiks nogādāts LBDS Svētdienskolu 
apvienībai, kuŗa žurnālu nosūtīs bērnam. Variet arī paši 
atvērt šo žurnālu  www.lbds.lv, Svētdienskolu apvienī-
bas nozarē.

Kuŗš varētu  saskaitīt vai pilnam aprakstīt bērnu 
dzīves, kuŗas tiks iespaidotas un izmainītas saņemot 
žurnālu jūsu atbalsta dēļ. Atminēsim 78. Psalma sāku-
ma pantus:  “Ko esam dzirdējuši un zinām un ko mūsu 
tēvi mums ir stāstījuši, to mēs neslēpsim viņu bērniem, 
to mēs stāstīsim viņu pēcnācējiem”.

Paldies par jūsu pašaizliedzīgo atbalstu!

                                           Benita Ukstiņa   
                                 ALBA palīdzības darba vadītāja

        Mīļie lasītāji!
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Pēc daudzām ļoti karstām un sutīgām dienām 19. 
augusta piektdienas rīts uzausa spraigs un patīkams 
ar zilām debesīm un baltiem, pūkainiem mākoņiem. 
Jau trešo reiz pulcējāmies mūsu ALBA Kongresa 
dienās Bukskautijas draudzes dievnamā un īpašumā. 
Šoreiz Kongresa dienu virstēmats bija: “Atbildīgi 
Dieva valstības pilsoņi”. Kongresa dienas sākām uz-
velkot Savienoto Valstu un Latvijas karogus, mūsu 
ilggadējam komendantam Rūdim Kalnmalim izrīkojot 

karodzniekus. Šogad rīta jundā dziedājām jaunu dzies-
mu: “Vakar, šodien, mūžu mūžos, Jēzus ir tas pats. 
Mainās viss, bet Jēzus mūžīgs, Viņa vārdam gods”. 
Bijām pulcējušies atkal ALBAs 66. pastāvēšanas gadā, 
jo mainīgajā pasaulē mūsu ticība Jēzum Kristum kā 
Kungam un Glābējam paliek vienmēr nemainīga.

Pēc karogu uzvilkšanas sekoja brokastis. Šorīt bija 
sevišķi gardas auzu pārslas, līdz ar latviešu rupjmaizi, 
kuŗu cepusi Bukskauntjas draudzes locekle Gaida 
Gulbe. Pieminot pirmo maltīti, gribu izsacīt pateicību 
saimniecības vadītājam Ralfam Augstrozem ar dzīves 
biedri Silviju un viņa palīgiem Nikam un Ērikai 
Stūrmaņiem. Paldies par visām labām un gardām mal-

tītēm. Jāpiemin arī reģistrāre Inta Augstroze, kuŗa ne-
tikai saņēma maksu par maltītēm, bet mīļi aprunājās ar 
katru dalībnieku. 

Gan piektdien, gan sestdien programma sākās ar 
Rīta svētbrīdi. Piektdienas rītā to vadīja un runāja Dr. 
Rita Pence no Klīvlandes, runājot par tematu: “Atbildīgi 
pret savu draudzi” (Rom. 12:5-8). Dziedājām pazīstamo 
svētdienskolas dziesmu: “Dari, kas tev jādara”. Sestdie-
nas rītā svētbrīdi vadīja Rūdis Kalnmals, kuŗš tagad 
dzīvo Gaŗezerā, Mičiganas pavalstī. Vinš runāja par 
tematu: “Atbildīgi pret tautu un vidi” (Mat. 5:13-16). 

Brālis Kalnmals il-
lustrēja savu tematu ar 
sāls trauku un lukturi. 
Jāpiezīmē, ka visos 
sarīkojumos, dievkalpo-
jumā, svētbrīžos un 
arī kongresā klavieru 
pavadītāja bija Sarma 
Aļļe. Par viņas lielo 
darbu viņai sirsnīgs pal-
dies! 

Rīta svētbrīžiem 
sekoja kopdziedāšana 
Inta Gulbes un Astrīdas 
(Ukstiņas) Rudolfas 
vadībā. Māsa Inta 
Gulbe bija izmeklējusi 
dziesmas, kuŗas saistās 
ar Jēzus mācīto lūgšanu 

“Mūsu Tēvs debesīs”. Dziemas tiek piemērotas kat-
ram teikumam šajā lūgšanā. Astrīda Rudolfa bija 
izraudzījusi dziesmas, kuŗas viņai sevišķi mīļas un 
nozīmīgas. Piemēram, runājot par dziesmu “Ir vieta 
pasaulē”, viņa uzsvēra, cik svarīga viņai ir ģimene un 
draudzes ģimene: “Ak mājās, mājās būt, kur saprot, 
līdzi jūt; kur mīļie tevi gaida vēl, kur svēta uguns kvēl” 
ir dzejnieces Zelmas Dzenītes skaistie vārdi. 

Dziedašanai sekoja māc. Dr. Ulža Ukstiņa un Pēteŗa 
Aļļes sniegtās Bībeles apceres.  Brālis P. Aļļe runāja 
par tematu: “Atbildīgi pret Kristu un Viņa draudzi”.  
Māc. Dr. Uldis Ukstiņš par tematu: “Atbildīgi pret 
līdzcilvēku un sevi”.  Šīs apceres, cerams, parādīsies 

    ALBA 2016. gada Kongresa dienas
     Atbildīgi Dieva valstības pilsoņi

            Kongresa dienas
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kādā nakošajā “Kristīgās Balss” izdevumā. Pēc īsa pār-
traukuma, baudot kafiju un cepumus, sekoja pārrunu 
grupas P. Aļles un māc. Dr. Paula Barbina vadībā. No 
spraigajām un intensīvajām pārrunām varēja spriest, ka 
temati klausītājiem bija saistoši. 

Piekdienas pēcpusdienā skatījāmies evanģelizācijas 
programmas ALFA kursa  video.  Šis ir evanģelizācījas 
pasākums, kas izplatīts arī LBDS draudzēs Latvijā. 
Video mums sagādāja Juris Alknītis. Žēl, ka viņš 

pats nespēja būt klāt un sniegt kursa parauga mācības 
stundu, kā to bija plānojis. Gan piektdienas, gan sest-
dienas pēcpusdienā notika ALBA Kongresa sēdes.  To 
aprakstu atrodam citur šajā numurā. 

Pēc vakariņām un vakara jundas, kur, nolaižot 
karogus, dziedājām atkal jaunu dziesmu: “Godināsim 
Dievu, Viņš ir svēts!”, pulcējāmies Saulrieta svētbŗīdim, 
kuŗā runāja māc. Dr. Pauls Barbins. Viņš runāja par 
Jēzus līdzību par talantiem (Mateja ev. 25:14-30). 
Mācītājs uzsvēra Dieva žēlastību pret ikvienu no mums, 

lai kādas būtu mūsu spējas vai talanti. 
Piekdiena nobeidzās ar ugunskuru, kuŗu vadīja 

Gatis Ķeris. Ugunskurā iepazināmies ar jaunu mū-
zikālu grupu, kuŗa dziedāja “Blue Grass” stilā visvairāk 
ierakstīto dziesmu “Fly Away”. Dziedātāju grupā bi-
ja Pēteris Aļļe, Ralfs Augstroze, Valdis Ķeris, Gatis 
Ķeris un Pauls Barbins. Par katru dalibnieku uzzinājām 
intresantus un humora pilnus “faktus”. Pārejā programma 

       Rita Pence,   Astrīda Ukstiņa-Rudolfa,   Rūdis Kalnmals

  Pārrunu grupa, vada Pēteris Aļļe, trešais no labās,
      lejā otrā grupa, vadītājs māc. Dr. Pauls Barbins, sēž vidū.

    Gatis Ķeris pie ugunskura, lejā kvartets:Ralfs Augstroze, 
                    Pēteris Aļļe, Pauls Barbins, Gatis Ķeris



56                         Kristīgā Balss 87. 4.                           Kristīgā Balss 87. 4.                                                                                                                                                                                  57

bija veltīta skatam pagatnē uz ALBA notikumiem pirms 
desmit, divdesmit un vēl vairāk gadiem. Intresanti bija 
dzirdēt par Dziesmu dienu Ņujorkā 1956. gadā, lielaja 
Rokfelera baznīcā.  Noguruši, bet priecīgi devāmies uz 
savām mājām.

Sestdien, 20. augustā, pēc karogu uzvilķšanas 
un gardām brokastīm, sekoja jau iepriekš aprakstītās 
programmas. Māsas jau pirms karogu uzvilkšanas bija 
pulcējušās brokastīm un sēdei, lai pārrunātu svarīgo 
palī-dzības darbu, kuŗu tās veic. Pēc  gardām pusdienam, 
kuŗas iezīmēja sevišķi garšīgs lasis, bija ALBA Koŗu 
apvienības sēde. Katru gadu, bez Kongresa dienam, 
ALBA pulcējas arī Dziesmu dienās, lai mūzikas 
skaņās nestu evanģelija vēsti mūsu tautiešiem.  Koŗu 
apvienības sēdei sekoja Kongresa otrā daļa.  

Pēc vakariņām bija svētbrīdis ar Svēto vakarēdienu, 
kuŗu vadīja māc. Dr. Pauls Barbins. Svētbrīdī piedalījās 
ar lūgšanām un Bībeles lasījumie gan ALBA padomes 
locekļi, gan visa draudze. Dziedājām deviņas dziemas, 
nobeidzot ar “Dieva tuvumu sev lūdzam, Viņa miers lai 
ir ar mums. Viņa vadībā lai ejot, norit mūsu ceļojums. 
Spēka nepietrūkst tad cīņā, Šaurais ceļš kaut stāvs 
arvien, Dieva bērnam izredzētam nāks it viss par labu 
vien.”  Šie ir  māc. Augusta Mētera vārdi ar Kārļa 
Līdaka mūziku.  

Svētdienas rīts, kad uzvilkām karogus, bija atkal 
saulains, lai gan pēcpusdienā sinoptiķi solīja lietu. 
Kopām sadraudzību pie brokastu galdiem, līdz ko-
ristiem jādodas uz mēģinājumu. Pārejie vēl varējām 
baudīt otro kafijas tasi. Dievkalpojumu plkst. 11:00  
vadīja māc. Dr. Pauls Barbins. Runātājs bija ALBA 
priekšsēdis māc. Dr. Uldis Ukstiņš. Viņš runāja par 

Kongresa dienu virstematu: “Atbildīgi Dieva 
valstības pilsoņi”. (Runa ir šajā Kristīgā Balsī.) 
Lūgšanā vadīja ALBA priekšsēža biedrs 
Pēteris Aļļe. Bībeles lasījumi bija Gaidas 
Gulbis un Dr. Ritas Pences ziņā. Apvienoto 
kori diriģēja Ralfs Augstroze, Pauls Barbins, 
Rūdis Kanmals, Gunta Plostniece un Benita 
Ukstiņa. Pirms dievkalpojuma beigām padome 
pārsteidza ALBA priekšnieku ar sveicienu un 
pateicību par 30 darba gadiem šajā amatā un 
45 gadiem kopš viņa ordinācijas Bostonā un 
mācītāja darba uzsākšanas Klīvlandē. Brālis 
Pēteris Aļļe, prieksēža biedrs, apsveikumā 
sacīja mīļus atzinības vārdus, pasniedzot 
aploksni, un priekšsēža  meita Astrīda Rudolfa 
pasniedza ziedus. Nobeidzām Kongresa diev-

kalpojumu ar svētīšanas dziesmu un vārdiem: 
“Svētīdams, Kungs, pacel rokas. Savu mieru 
dodi mums. Un ar savu mīlestību mūsu sirdis 

piepildi. Atspirdzini, atspirdzini ceļojot pa pasauli.” 
Tiešām šīs Kongresa dienas ir bijušas dalibniekiem par 
gara atspirdzināšanu. Pavadītāja draudzei un korim šajā 

Kongresa dievkalpojumā bija Sarma Aļļe.
Pēc gardām pusdienam,  steidzāmies  priekšlaikus 

novilkt karogus, jo pie debesīm sāka savilkties draudoši 
un tumši mākoņi. Kad karogi novilkti un komendants 
Rūdis Kalnmals prasīja ALBA priekšniekam, vai viņam 
vēl kādi beigu vārdi, viņš atbildēja: “Muksim nu!”, jo 
pirmās lietus lāses bija jau sākušas slacināt klātesošo 
galvas.  

Vēl paredzets viens sarīkojums, pēcpusdienas 
muzikālais svētbrīdis Rūda Kalnmala vadībā ar 
nosaukumu: “Pateicība par Dieva lielo mīlestību”! 
Brālis Kalnmalis bija izraudzījis mīļas un pazīstamas 

                  Ralfs un Silvija Augstrozes, Niks un Ērika Stūrmaņi –
                                 neaizstājamie gardumu gatavotāji



56                         Kristīgā Balss 87. 4.                           Kristīgā Balss 87. 4.                                                                                                                                                                                  57

   2016. g. ALBA Kongress

dziesmas, kuŗas dziedāja gan dziedātāju ansamblis, gan  
klausītāji. Starp dziesmām Bībeles un dziesmu tekstu 
lasījumus veica Benita Ukstiņa.  Pavadītāja bija Sarma 
Aļļe. Ansamblis un draudze dziedāja desmit dziesmas, 
sākot ar “Tēvs, kas zemi skaistu dari” (Liesma) – E. 
Baštiks un beidzot ar māc. Pētera Lauberta tulkoto “Es 
nezinu to, kādēļ Dievs ir mani mīlējis”.  Beigu lūgšanā 
vadīja māc. Dr. Uldis Ukstiņš.  

Kaut Kongresa dienas officāli beigušas, labs 
pulciņš dalībnieku vēl pulcējās pie vakariņu galda, 
pārrunājot par svētībām, kuŗas bijām baudījuši šajās 
dienās. Cerība ir atkal tikties nākošā gada Kongresa 
dienās, bet arī stārplaikus Dziesmu dienā un dažādos 
draudzes un māsu gada svētkos. Atstājām Kogresa 
dienas ar jaunu apņēmību būt vienmēr atbildīgi Dieva 
valstības pilsoņi. Atstājām Kongresa dienas ar jauniem 
spēkiem pildīt to aicinājumu, kuŗu mūsu Kungs mums 
devis, būt Viņa lieciniekiem vārdos un darbos pasaulei 
ap mums. 
    māc. Dr. Uldis Ukstiņš

Kongresa pirmā sēde sākās piektdienas pēcpusdienā 
Bukskauntijas draudzes dievnamā. Tur, ieejot pirms 
sēdes sākuma, delegātus un viesus sagaidīja mūzikas 
skaņas, jo pie klavierēm Sarmīte Aļļe spēlēja pazīstamas 
garīgas dziesmas. Šinī pašā vietā ir pulcējušās vairākas 
paaudzes, un tiešām ir tā kā psalmists ir teicis 145. 
psalmā: “Paaudžu paaudzes slavēs Tavus darbus un 
paudīs Tavu varu.”

Kongresa pirmo sēdi sāka ar kopdziesmu “Brāļi, 
patiesību svēto nepārdodiet ne par ko”.   Māc. Dr. U. 
Ukstiņš vadīja lūgšanā ar vārdiem: “Mēs pateicamies, 
Dievs, par Tavu žēlastību, par to darbu, ko varam darīt 
Tavā valstības darbā. Palīdzi, Kungs, mums strādāt 
kāmēr ir diena, kā Tu mūs esi aicinājis. Palīdzi mums 
apzināties, ka vienīgi Tevī ir spēks, vienīgi Tavā Dēlā 
Jēzū Kristū is ceļš uz mūžīgo dzīvību. Svētī kongresu, 
māci mums darboties pēc Tava vārda, Tava prāta.”

Mandātu komisijas vārdā Gatis Ķeris ziņoja, ka ir 
pieteikušies 20 delegāti.  Žēl, ka no Toronto draudzes 
nebija ieradies neviens pārstāvis.

Prezidijā bija māc. Dr. Uldis Ukstiņš, Ģirts 
Stūrmanis un Pēteris Aļļe.  Sekretāri bija Benita Ukstiņa 
un Pēteris Aļļe.

Kongress saņēma sveicienus no Latvijas Baptistu 
draudžu savienības, Brazilijas Latviešu Baptistu 
apvienības un no Pasaules Baptistu savienības, 

Samuēla Jansona Rinkonas misiones skolā, Līvijas 
Godiņas, LBDS Sieviešu kalpošanas darba vadītājas, 
Elitas Lapiņas – LBDS Svētdienas skolu apvienība, 
no Esteres Rozes, ilggadējās Svētdienas skolu ap-
vienības darba vadītājas un no Žannas Drūneses – 
LBDS izpilddirektores.  Kongresa delegāti un viesi ar 
prieku saņēma šos sveicienus un arī sūtīja sveicienus 
sveicinātājiem.

Pagājušā kongresa gadā mūžībā aizgāja divi 
Bukskauntijas draudzes locekļi: Kārlis Grikmanis 21. 
jūnijā 85 gadu vecuma, miris arī Jānis Gedrovics 104 
gadu vecumā. Pieminot aizgājējus, delegāti un viesi 
dziedāja “Mans Jēzus ir mans labais draugs”. Lūgšanā 
vadīja māc. Dr. U. Ukstiņš.

Par balss skaitītājiem ievēlēja Karīnu Rillingu un 
Intu Gulbi. Darba kārtībā pirmais punkts bija Apvienības 
darbinieku ziņojumi. ALBA priekšsēdis māc. Dr. Uldis 
Ukstiņš savu ziņojumu sāka ar vārdiem:  “Mēs esam 
šeit šodien kongresa dienās, ALBA 66. gadā, jo ņemam 
nopietni savu atbildību kā Dieva valstības pilsoņi.  Tas 
prasa pūles, pielikšanos un arī līdzekļus, lai mēs būtu 
šeit šodien. Mēs esam šeit, jo mums ir svarīgs tas darbs 
uz kuŗu Dievs mūs ir aicinājis kā Amerikas Latviešu 
Baptistu apvienību. Savam debess aicinājumam esam 
bijuši uzticīgi.”

Tālāk savā ziņojumā priekšsēdis paskaidroja par 
izdevību, kas viņam bija, piedalīties Pasaules Baptistu 
apvienības sanāksmē Vankuverā, Kanādā 2016. g. jū-
lijā. Tur bija izdevība iepazīties ar tagadējo vadību.  
Pasaules Baptistu apvienībā sastāv draudzes 12 valstīs, 
un locekļu skaits pārsniedz 36,000,000.

Priekšsēdis ziņoja, ka pagājušā kongresa gadā 
nosūtījām apmēram $50,000 dažādiem projektiem, 
palīdzības darbiem Latvijā, Kenijā, Rinkonas misiones 
laukā un arī zemes trīces cietējiem Ekvadorā.  

Priekšsēdis arī ziņoja par citiem darba gaitas 
punktiem – atgūtā Trust fonda līdzekļi, 2017. g. budžets,  
2017. g. Reformācijas 500 gadu jubileja.  

Ziņojumu turpinot, māc Dr. Ukstiņš atskatījās 
uz 30 darba gadiem priekšsēža amatā un arī uz 45 
gadiem kopš ordinācijas Bostonā un kalpošanas 
gadiem Klīvlandes, Bukskauntijas un Filadelfijas 
draudzēs. Šo gadu darba posms sākās, kad Latvija 
bija zem komūnistu varas, bet kad 1991. gadā Latvija 
atguva savu neatkarību, pavērās iespējas mums ciešāk 
sadarboties ar brāļiem un māsām Latvijā.  Atskatoties 
uz šiem darbības gadiem, priekšsēdis uzsvēra trīs 
lietas kā sevišķi zīmīgas: 1) Iespēja, ka varējām pilnīgi 
samaksāt teoloģisko izglītību šeit ASV pieciem LBDS 
tagadējiem mācītājiem. Edgars Mažis, Mārtiņš Balodis, 
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Pēteris Sproģis, Pēteris Eisāns un Haralds Bartkevičs 
ieguva Master of Divinity gradu. Arī apmaksājām 
augstāko izglītību Kristīnai Mažei, kas ieguva maģistra 
gradu kristīgā padomu došanā. 2) Palīdzējām LBDS 
saglabāt savienības namu, kas tagad ir darba centrā un 
liels līdzekļu avots. 3) Ar aizdevumu Mateja draudzei 
veicinājām draudzes plašo kalpošanu mūsu tautiešiem 
Latvijā.  Atgūtos līdzekļus atkal nosūtījām uz Latviju, 
atbalstot mācītājus, māsu kalpošanu un svētdienas 
skolu darbu.

Savu ziņojumu nobeidzot, māc. Ukstiņš teica, 
“Viss tas ir mūsu kopīgs darbs.  Bet, protams, Kristus 
mūsos ir Tas, kuŗš to darījis pagātnē un dara šodien. “Tas 
darbs, Kungs Jēzu, viss ir Tavs, tas darbs ko daram mēs.  
Un tādēļ, ka tas darbs ir Tavs, tas zels un pastāvēs.”

Darba kārtībā sekoja pārejie  Apvienības darbinieku 
ziņojumi. Vicepriekšsēdis Pēteris Aļļe ziņoja par 
ALBA tīmekļa lapām. Pagājušā kongresa gadā mūsu 
tīmekļa lapas apmeklēja 1,220 personas, 1,757 reizes 
un apskatīja 4,355 lapas.  Viņš pateicās Karlosam 
Augstrozem, kas gādā fotografijas, arī Nikolajam 
Murphy par dziesmu dienas koŗa fotografijām.  Tāpat 
viņš pateicās māc. Ukstiņam un Benitai Ukstiņai par 

iesūtītiem rakstiem.
Kasieŗa Ģirta Stūrmaņa 

ziņojums nebija tikai par 
sausiem skaitļiem. Viņa 
ziņojums bija raksturots 
ar smaidiem, gaišu un op-
timistisku skatu nākotnē un 
bieži vien arī ar humoru. 
Šoreiz kasierim bija arī 
labas ziņas, jo pagājušā 
gada beigās atguvām 
Trust Fonda līdzekļus kas 
bija Amerikas Baptistu 
savienībā. Kopš Trust 
Fonda dibināšanas 1996. 
gadā, $15,091 no Trust 

Fonda augļiem aizsūtījām 
uz LBDS garīgās izglītības veicināšanai. Pagājušā 
kalendāra gadā nosūtījām gandrīz $48,000 uz Latviju, 
$2,280 uz Rinkonu un $1175 uz Kenijas bāreņu 
centru.   Atbalstījām Nepalas zemestrīces cietējus, māc. 
Benjamiņu Keidānu, „Kristīgo Balsi” un arī māsu Intu 
Andermani. Zīmīgs ienākums 2015. gadā bija $7500 no 
Kringle Shoppe, ko nosūtīja uz misiju “Pakāpieni.”  

Brālis Ģirts arī pieminēja, ka bija sēras Buks-
kauntijas draudzei un arī mūsu ALBA draudžu saimei, 
kad brālis Kārlis Grikmanis aizgāja mūžībā. Viņa 

piemiņai saziedoja $1550, lai sniegtu atbalstu LBDS 
pensionētiem garīdzniekiem.

Kasieris pateicās visām ALBA draudzēm un 
individiem, kuŗi tik devīgi un 
pašaizliedzīgi atbalstīja visus 
pasākumus. Savu ziņojumu 
viņš beidza ar vēlējumu lai 
Dievs dod mums spēku un 
gribu turpināt Viņa darbu, 
lai to daram ar priecīgām 
sirdīm!

ALBA sekretārs  Juris 
Alksnītis nebija ieradies 
kongresa sēdē, jo viņa dzī-
ves biedre Džūdija pēkšņi 
nopietni saslima. Sekretāra 
ziņojumu izdalīja, un tur 

redzējām, ka mūsu draudžu locekļu skaits ir 116.  
Viena  trešā daļa no draudžu izdevumiem bija ārmisijai, 
palīdzībai un darbam Latvijā.

Par palīdzības darbu sniedza ziņojumu un pārskatu 
šī darba vadītāja Benita Ukstiņa. Ziņojumu papildināja 
fotografijas, kuŗās redzējām dažādos pasākumus. 
Māsa Benita aprakstīja vairākus palīdzības darba 
projektus, ar kuŗiem mēs atbalstījām:  1) Pensionētos 
garīdzniekus 2) Garīdznieku brālības fondu 3) Zupu 
virtuves Latvijā  4) Lauku draudžu mācītājus 5) Bēbīšu 
skolas 6) LBDS svētdienskolas žurnālu “Labas Ziņas 
Bērniem”  7) Timoteja skolu 8) Pelču nometni bērniem 
ar īpašām vajadzībām 9) Rinkonas misiju 10) Kenijas 
bāreņu skolu. Kases pārskatā redzējām, ka palīdzības 
darba izdevumi 2015. g. bija $22,481.  Māsa B. Ukstiņa 
pateicās visiem, kas atbalstījuši palīdzības darbu.

Revīzijas komisija ziņojumu sniedza Inta Gulbe, 
ziņojot, ka kases grāmatas pārbaudītas. Māsa Inta 
izsacīja kasierim Ģirtam Stūrmanim pateicību par 
darbu.

Nākošā darba punktā bija vēlēšanas. Kongresa 
delegāti vienbalsīgi pārvēlēja padomes locekļus māc. 
Dr. Paulu Barbinu, Dr. Ritu Penci, un arī vienbalsīgi 
apstiprināja māsu apvienības padomes locekli Benitu 
Ukstiņu. Pārejie padomes locekļi ir Juris Alksnītis, 
Pēteris Aļļe, Ralfs Augstroze, Gunta Plostniece, Ģirts 
Stūrmanis un māc. Dr. Uldis Ukstiņš. Kongresa delegāti 
vienbalsīgi pārvēlēja revīzijas locekli Rutu Ķeri. Pārejie 
revīzijas komisijas locekļi ir Inta Gulbe un Svens 
Kalniņš. Kongresa delegāti apstiprināja Kārli Augstrozi 
kā pārstāvi Brazilijas Latviešu Baptistu apvienībā un 
māc. Dr. Uldi Ukstiņu kā pārstāvi Pasaules Baptistu 
apvienībā.

         Ģirts Stūrmanis

         Benita Ukstiņa
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ALBA padome sniedza kongresa delegātiem 
priekšlikumu dibināt Dr. Jāņa Plostnieka piemiņas fon-
du teoloģiskai izglītībai. Priekšlikumu rakstiskā formā 
izdalīja visiem delegātiem, un tur bija paskaidrojums, 
ka fonda sākuma kapitāls nāks no atpakaļ saņemtiem 
ABC Trust Fonda līdzekļiem, kas ir $20,606. Fonda 
pamatmērķis ir veicināt teoloģiskās un garīgās izglītības 
apgūšanu vai papildināšanu LBDS garīdzniekiem un 
darbiniekiem LBDS draudzēs. Fonds darbosies ALBA 
paspārnē. Padome savā priekšlikumā aicināja kongresa 
delegātus apstiprināt fonda dibināšanu un uzticēt 
ALBA padomei izveidot fonda struktūru un darbības 
noteikumus. Šo priekšlikumu pārrunāja un vienbalsīgi 
pieņēma. Ar šo priekšlikuma pieņemšanu, kongress 
piešķīra ALBA padomei pilnvaru atklāt un iedarbināt 
fondu. Padomei arī uzdeva izstrādāt vajadzīgos 
dokumentus un noteikumus un ziņot par to nākošajam 
kongresam.

Kongresa dienas jau tagad vairākus gadus notiek 
Bukskauntijas draudzes telpās un baznīcas dārzā. 
Kongresa delegāti un viesi baudīja viesmīlīgu garu, un 
par to mēs pateicāmies Bukskauntijas draudzei. Nākošā 
gada Kongresa dienas būs 2017. gadā no 18. līdz 20. 
augustam.   Priekšsēdis pateicās šī gada rīcības komitejai 
un arī biroja darba vadītājai Intai Augstrozei, un aicināja 
kongresa delegātus apstiprināt 2017. g. kongresa dienu 
rīcības komiteju: atbildīgais vadītājs māc. Dr. Uldis 
Ukstiņš, administrācija un saimniecība Ralfs Augstroze, 
komandants Rūdis Kalnmals, speciāliem uzdevumiem 
Gatis Ķeris, komitejas locekļi (prezidijs) Juris Alksnītis, 
Pēteris Aļļe, Ģirts Stūrmanis, Māsu apvienības vadītāja 
Benita Ukstiņa, Koŗu apvienības priekšniece Gunta 
Plostniece. Kongresa delegāti vienbalsīgi apstiprināja 
šo rīcības komiteju.

Draudzes darba pārskatu par Bukskauntijas 
draudzi sniedza Gatis Ķeris un par Čikāgas draudzi 
Sarmīte Aļļe. Sekoja kollekte ALBA palīdzības 
darbam.  Kongresa delegāti un viesi dziedāja “Tēvs, 
Tavam godam”.  Pirmo sēdi nobeidza  ar māc. Ukstiņa 
lūgšanu.

Otrā kongresa sēde sākās sestdienas pēcpusdienā.  
Šo sēdi iesāka ar dziesmu “Dievs aicina visus pie darba” 
un P. Aļļes vadītu lūgšanu.  

ALBA evaņģelizācijas fonda pārzinis Ralfs 
Augstroze sniedza ziņojumu par diviem galveniem 
darba virzieniem, kuŗus viņš ieteica kongresam atbalstīt. 
Pirmais ir atbalstīt ALFA kursa veidošanu un izplatīšanu 
Latvijā. Otrais is atbalstīt kristīgās sadzīves portālu 
“tuvumā.lv”. Brālis Ralfs aicināja kongresu atbalstīt 
abus šos pasākumus, kas arī ir ieskaitīti budžetā.

“Kristīgās Balss” ziņo-
jumu atsūtīja māc. Oļģerts 
Cakars. Priecājāmies, ka 
lai gan māc. Cakaram ir 
pāri par 90 gadu, viņš cītīgi 
strādā kā draudzes mācītājs 
Čikāgā, un arī kā “Kristīgās 
Balss” redaktors. Kongresa 
delegāti vienbalsīgi pacēla 
rokas un sveicināja māc. 
Cakaru un Martu Cakari.

Ziņojumu par Brazīlijas 
baptistu draudzēm sniedza 

Kārlis Augstroze. Savu ziņojumu br. Augstroze sāka ar  
1. Kor. 4:20 vārdiem: “Jo Dieva valstība nav vārdos, 
bet spēkā”. Brazīlijā latviešu izcelsmes celmlaužiem 
bija liels iespaids. Baptistu kustība Brazilijā lielā mērā 
bija latviešu sākta. Vēl joprojām redzam, ka latviešu 
iesāktie misiones lauki turpina strādāt un darboties, 
nesot augļus Dieva valstības darbam. Brazīlijas Latviešu 
Baptistu apvienība uztur latviešu izcelsmes misionārus 
arī Kubā. Br. Augstroze arī nolasīja sveicienu, ko mūsu 
priekšsēdis nosūtīja, lai sveicinātu Brazīlijas Latviešu 
Baptistu kongresu. Prieks bija dzirdēt par Dieva 

valstības darbu Brazīlijā!
Filadelfijas draudzes 

ziņojumu sniedza Svens 
Kalniņš, Klīvlandes drau-
dzes ziņojumu sniedza māc. 
Dr. Pauls Barbins.   

Kasieris Ģirts Stūrma-
nis iepazīstināja kongresa 
delegātus ar 2017. gada 
budžeta priekšlikumu, un 
arī ar dažām ārpus budžeta 

summām 2016. gadam. Ka-
sieris paskaidroja, ka pielikumi pie 2016 g. budžeta 
paredzēti, lai paplašinātu evaņģelizācijas darba loku, 
kā to ieteica evaņģelizācijas darba vadītājs ($1,300), un 
arī lai atbalstītu LBDS svētdienskolas žurnālu “Labas 
Ziņas Bērniem” ($500).  Kongresa delegāti apstiprināja 
šīs pārmaiņas, pieņēma 2017. g. budžetu, un arī 
apstiprināja padomes ieteikumu atblastīt Kenijas bāreņu 
skolu ar $500 un $500 atbalstu LBDS pensionētiem 
darbiniekiem.

Koŗu apvienības ziņojumu sniedza Gunta 
Plostniece. Viņa pateicās Klīvlandes draudzei par 
veiksmīgi rīkoto Dziesmu dienu un arī pateicās 
dziedātājiem.

Māsu apvienības sekretāre Vizma Tupīte kongresu 

         Kārlis Augstroze

          Gunta Plostniece
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dienu laikā bija Latvijā, un tamdēļ ziņojumu sniedza 
Benita Ukstiņa. Sestdienas rīta sanāksmē Māsu ap-
vienība pārrunāja darba mērķus, (par to ir atsevišķs 
raksts). „Tāpat kā sākuma gados, tā arī šodien, pirmais 
misijas lauks ir mūsu latviešu brāļi un māsas Latvijā 
un ārpus Latvijas. Turpinām atbalstīt latviešu dibināto 
misiju Rinkonā, Bolivijā. ALBA Māsu apvienības darbā 
sekojam tā Kunga pēdās, sniedzot garīgo un miesīgo 
barību, kad un kur tas Kungs mūs ir aicinājis to darīt.”  
Māsa Benita Ukstiņa ziņoja, ka par šiem darba mērķiem 
un nākotnes plāniem varēs arī lasīt tīmekļa lapās.

Nākošais darba punkts bija ieteikumi un pārrunas. 
Pēteris Aļļe nodeva sveicienu un pateicību kongresam 
no māsas Intas Andermanes. Kongresa delegāti sūtīja 
sveicienus māsai Andermanei. Kongress arī sūtīja 
sveicienus Daniēlam Aļļem, kas nesen sāka studijas 
Southwestern Baptist Seminārā, Teksasas pavalstī.

Kad kongresa sēde tuvojās nobeigumam, bija 
jau vēla pēcpusdiena. Saules stari spoži spīdēja caur 
dievnama krāsainajiem logiem.  Mēs baudījām Dieva 
žēlastību, sapratām ka esam vienoti ar daudziem 
citiem ticības brāļiem un māsām visā pasaulē mūsu 
Pestītāja un Kunga Jēzus Kristus nopelna dēļ. Nāca 
prātā psalmista vārdi, “Teici to Kungu, mana dvēsele, 
un viss, kas manī, Viņa svēto vārdu!  Teici to Kungu, 
mana dvēsele, un neaizmirsti, ko Viņš tev labu darījis!” 
Kongresa sēdi nobeidza ar draudzes dziesmu “Svēto 
karogu jo augsti pacelsim”.  Priekšsēdis māc. Dr. Uldis 
Ukstiņš vadīja lūgšanā, izlūdzot mums visiem drosmi 
apliecināt ar mūsu vārdiem un darbiem Jēzu Kristu,  un 
lūdzot Dieva svētību iecerētiem un plānotiem darbiem.

“Māci mums uz Tevi paļauties, līdz kamēr Tu 
atnāksi, dari mūs par uzticīgiem Dieva valstības 
pilsoņiem.  Āmen, Āmen un Āmen.” Ar šiem vārdiem 
viņš nobeidza 2016. g. kongresa sēdi.

                                                         Pēteris Aļļe

Svētīga tikšanās ar ticības māsām
          “..mūsu sadraudzība ir ar Tēvu 
              un Viņa Dēlu Jēzu Kristu.” 1. Jāņa 1:3
        Jau trešo gadu ALBA draudzes māsas ir pulcējušās 
piektdienas rītos ALBA Kongresa dienās, lai ap brokastu 
galdu pārrunātu iepriekšēja kongresa gada darbību 
un ar Dieva gudrību skatītos nākotnē.  Ar katru gadu, 
liekas, šī mūsu tikšanās saista mūs ciešāki kopā, jo no 
jauna apzināmies, ka esam vienoti ar vienu mērķi un 
darbu. Mēs esam vienotas, jo mūsu Kungs ir aicinājis 
vienotiem strādāt un kalpot šinī laikā, šinī darbā.  Tā, 
baudot rīta maltīti, daloties līdzi par darba sekmēm, par 
priekiem un bēdām, stiprinam mūsu sadraudzību vienai 

ar otru.  Tanī pašā reizē pārrunājam jau padarīto darbu 
savās draudzēs un arī kopējo palīdzības darbu.  Kaut gan 
mūsu skaits atļauj mums sasēsties ap vienu galdu, mūsu 
vēlēšanās kalpot mūsu Kungam ir spēcīga.  Redzam, ka 
padarītais darbs no 2015.–16. gada kongresam nav bijis 
veltīgs un vajadzības vēl prasa to turpināt. 

Šinī sēdē māsas pieņēma rakstīto ALBA māsu 
apvienības darba mērķu formulējumu. Formulējumā 
lasām par ALBAs māsu vēsturi, darba lauku un 
nākotnes mērķiem. Par ALBA māsu nākotnes darbu: 
“Kautgan ALBAs Māsu apvienības darbs, gadiem ejot, 
ir mainījies, tomēr, kamēr latviešu baptistu draudzes 
pastāvēs, mūsu Dieva dotais uzdevums ir sekot tā 
Kunga pēdās, rādot Viņa mīlestību draudzē un pasaulē 
ap mums. Darbs ir vienmēr vieglāks, darot to kopībā. 
Tāpat vairāki darbinieki kopīgi spēj veikt lielākus 
darbus tam Kungam! Vienotas vienu ar otru un ar to 
Kunga varam nest gaismu tumšajā pasaulē.” Varat šo 
formulējumu lasīt tīmekļa lapā.

Māsas pārrunāja pagājušā gada projektus un 
nolēma tos pašus atbalstīt arī nākošajā gadā. Esam 
saņēmušas informācijas un pateicības vēstules no 
ziedojumu saņēmējiem.  Saņēmtās vēstules rāda, ka 
vajadzības aizvien pastāv. 

Projekti nākošajam gadam caur (LBDS): Zupu 
virtuves; Pelču nometne bērniem/jauniešiem ar 
speciālām vajadzībam; lauku draudžu mācītāji un 
ģimenes; bēbīšu skolas. LBDS Svētdienskolu ap-
vienībai: žurnālam “Labas Ziņas Bērniem”; darbnieku 
sagatavošanai; Timoteja skolai.

Gada gājumā radās vajadzības, kuŗas iepriekš 
neatrodam starp pieņemtajiem projektiem, bet kuŗas 
prasījās atbalstu. Piemēram, no ALBA māsu apvienības 
fonda atbalstījam Daniēlu Aļļi, iesākot teoloģijas 
studijas Dienvidamerikāņu baptistu seminārā ar $100. 
Daniēls pateicoties starp citu raksta: “Liels paldies par 
dāvanu un par lūgšanām. Nevarētu darīt, ko es daru 
bez visu palīdzības, ko esmu saņēmis.” Turpināsim 
aizlūgt par Daniēlu, atsaucoties Dieva aicinājumam. 
Ziedojuma lapā māsas ir mudinātas turpināt ziedot 
ALBA Māsu apvienības fondam, jo tad esam spējīgas 
atbalstīt vajadzības, kuŗas laika tecējumā rodas.

Sēdē tika nolemts arī ziedot $200 LBDS Sieviešu 
kalpošanas apvienības izdotajam žurnālam “Marija 
un Marta”.  Ja to vēlaties saņemt, atrakstiet man un to 
jums nogādāšu.  Žurnāls plaši apraksta LBDS sieviešu 
gadskartējo darbu.  

Kongresa sēdē ALBA palīdzības darba ziņojumā 
rādīju saņemto Pelču nometnes video. Tikām aiz-
kustināti, redzot ka Dievs svētīja nometnes dalībniekus. 
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Pateicamies Dievam, ka varējām redzēt, kā nometnes 
dalībnieki slēdza derību ar Kristu caur kristību.  
Rādīju arī powerpoint, kuŗā divdesmit septiņas LBDS 
lauku draudžu svētdienskolas izteica pateicību par 
sūtīto ziedojumu ziemsvētku dāvanām. Varējām 
lasīt pateicības un redzēt katras svētdienskolas bērnu 
smaidīgās sejas. Pateicamies Dievam, ka spējam paust 
Kristus mīlestību caur šo Ziemsvētku sūtījumu.

Gada gaitā bija iespēja atbalstīt LBDS Svēt-
dienskolu apvienības izdoto elektronisko žurnālu 
“Labas Ziņas Bērniem”. Šis žurnāls ir plaši aizsniedzis 
lasītājus ar evanņģelija vēsti. Sēdē apskatījām pir-
mo iespiesto žurnāla numuru. Nākotnē LBDS Svēt-
dienskolu apvienība ir iecerējusi “Labas Ziņas 
Bērniem” izdot iespiestā veidā. Šādā formā bērni spēs 
šo vērtīgo žurnālu lasīt arī ja nav pieejams dators, 
arī atrodoties slimnicās vai lauku ciemos. Mēs katra 
spējam šo žurnālu kādam bērnam abonēt kā dāvanu 
un nav vajadzības gaidīt līdz Ziemassvētkiem, lai to 
darītu. LBDS Svētdienskolu apvienība to izsūtīs katram 
abonentam un tas nonāks pie adresāta kopā ar nelielu 
dāvaniņu –  Bībeles pantu līmekli.  Māsas ir aicinātas 
sūtīt ziedojumu abonamentu maksai – 5 EUR (apmēram 
$6.00) par sešiem numuriem. Norādītais ziedojums ir, 
kā arvienu, sūtams ALBA Māsu apvienības darbam 
ALBA kasierim Ģirtam Stūrmanim (271 Winthrop 
Lane, Wayne PA 19087).

Ar tīmekļa lapas palīdzību sūtu ikvienai ALBA 
draudžu māsai, kā arī šo rindu lasītājiem, sveicienus 
tā Kunga vārdā. Paldies par jūsu aizlūgšanām, atbalstu 
šim darbam. Paļausimies arī jaunā kongresa gadā uz 
jūsu palīdzību, jo tikai ar kopīgiem spēkiem šis darbs 
varēs nest augļus tam Kungam.
                                          Benita Ukstiņa   
             ALBA Māsu apvienības priekšniece. 

Kongresa dievkalpojums – pateicības                                                                                                                                       
         un svētku dievkalpojums

Kongresa dievkalpojums iesākas ar koŗa dziesmu, 
Rūda Kalnmala vadībā. Koŗa dziesma:  “Es zinu vārdu 
dārgu, svētu man, pār visiem vārdiem tas daudz skaistāk 
skan.  Šis vārds ir Jēzus, lai to daudzina.  Aleluja, 
Aleluja.”  Vārdi ir O. Baštikas, melodija R. Vaughan 
Williams.  Tā dievkalpojums iesākas svētku gaisotnē, 
un  šo svētku sajūtu un saviļņojumu arī dievlūdzēji izjūt, 
vienojot balsis, sirdis un domas arī draudzes dziesmās, 
Bībeles lasījumā, lūgšanā, un uzņemot Dieva vārdu, ko 
svētrunā pauž māc. Dr. Uldis Ukstiņš.

Māc. Ukstiņš savai svētrunai licis uzrakstu 

“Atbildīgi Dieva valstības pilsoņi”. Šis nosaukums ir 
arī šī gada kongresa dienas tema. Teksts ir no vairākām 
rakstu vietām: Jēkaba vēstules 1:6-27, 2:14-18 un 
Mateja ev. 6:9-15. Jēkaba vēstule atgādina visiem Jēzus 
sekotājiem, ka mums būs būt ne tikai vārda klausītjājiem, 
bet arī darītājiem. Svētrunā mācītājs mums atgādina, ka 
Dieva valstības pilsoņiem ir četras īpašības: pieklājība, 
patiesība teikta mīlestībā, piedošana un palīdzība 
tuvākam.    

Pēc svētrunas koris vēl dzied “Dievs valda”, un 
draudze “Kungs, kaut Tu ar Svētu Garu”. Pirms pēdejās 
koŗa dziesmas, Pēteris Aļļe aicina māc. Dr. Uldi 
Ukstiņu stāties viņam blakus dievnama priekšpusē.  Šis 
nav dievkalpojuma programmā atzīmēts un liekas, ka 
mācītājs ir drusku pārsteigts.  Pēteris ziņo, ka šodien 
ir svētki, – ka mēs svinam un pateicamies Dievam 
par māc. Ukstiņa 45 darbības gadiem garīgā darbā, 
mācītāja kalpošanas darbā un 30 gadus kalpojot kā 
mūsu Apvienības priekšsēdis. 

Pēteris min, ka pirms divām dienām kongresa 
sapulcē,māc Ukstiņs ir teicis, ka viņš nenožēlo nevienu 
minūti, ko ir pavadījis strādājot Dieva valstības darbā.  
Viņš arī paskaidro, ka pirms diviem gadiem intervijā, 
kas publicēta “Baptistu Vēstnesī” ir paskaidrojis, ka, 
semināru beidzot, viņš ir izjutis aicinājumu kalpot 
latviešu draudzēs. 2014. gadā mūsu priekšsēdim bija 
iespēja apciemot Latviju un piedalītis LBDS kongresā. 
Tur viņš saņēma apbalvojumu par ilggadēju kalpošanu 
un mūža ieguldījumu Kristus Evaņģelija pasludināšanā.  
Tagad nu ir mūsu izdevība pateikties mūsu priekšsēdim 
un mācītājam par viņa uzticīgo kalpošanu. Māc. 
Ukstiņa meita Astrīda pasniedz mācītājam ziedus, 
un P. Aļļe sniedz dāvanu no Apvienības padomes un 

Māc. Dr. Uldis Ukstiņš un daļa no draudzes
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       Ticības tēvu celtā dievnama atjaunotne    
    

paskaidro, ka kartīte domāta, lai visi uzrakstītu kādu 
svecienu.  Draudze ar saviem aplausiem un smaidiem 
izsaka mīlestību, prieku un pateicību. Mācītājs izsaka 
savu pateicību, un arī šos vārdus “Tas darbs, Kungs 
Jēzu, viss ir Tavs!”

                                                                         Dievkalpojuma koris

Dievkalpojumu noslēdz ar skanīgu koŗa dziesmu 
Guntas Plostnieces vadībā “Dievs vēl valda”, draudzes 
kopdziesmu un mācītāja svētības vārdiem.

                                                                           P. Aļļe

Jau kopš senā 1888. gada Kurzemes dienvid-
rietumu pierobežā, Liepājas-Klaipēdas lielceļa malā 
stāv Rucavas baptistu baznīca, kuru cēluši pirmie 
Latvijas baptisti. Vienkāršā vienstāvu ēka ievērojamas 
pārvērtības piedzīvojusi XX gadsimta 30-to gadu 
sākumā, kad mācītāja Andreja Rēdlicha darbības laikā 
tā ieguvusi piebūvi ar telpām kora mēģinājumiem, 
svētdienas skolai un nedēļas lūgšanu dievkalpojumiem. 
Baznīcai tajā laikā uzbūvēts arī neparastas formas 
divjumu tornītis.

Pārbūvei nepieciešamos līdzekļus izdevās 
savākt no ziedojumiem koncertceļojuma laikā, kad 
tautiskos tērpos ģērbti Rucavas baptisti ar kristīgām 
dziesmām apceļoja attālākos Latvijas novadus. Vēl 
tagad mans agrās jaunības kristību biedrs mācītājs 
Imants Turss atceras savas māmiņas spilgto atmiņu 
stāstījumu par minēto misijas turneju. Dievnams 

pārdzīvojis neskarts arī abu pasaules kaŗu vētras.  1946. 
gadā, pirms septiņiem gadu desmitiem, Otrā pasaules 
kaŗa pirmajā pēckaŗa gadā Rucavas baptistu baznīca 
kļuva par manu garīgo dzimteni, kad mans tēvs, 
Rucavas baptistu draudzes mācītājs Kārlis Biķis (1900-
1988) mani 1946. g. Lieldienās kā deviņgadīgu zēnu 
pagremdēja bībelīgā kristībā, un tā es varēju apliecināt 
savu izvēli pieņemt Jēzu par savu personīgo Pestītāju 
un uzsākt gaitu pa šauro ceļu.

Dievkalpojumu zāles priekšējo sienu ilgus 
gadus greznoja uzraksts vecajā gotu drukā: “Cik mīlīgas 
ir Tavas mājvietas, ak, Kungs Cebaot”. Telpas no 
iekšpuses un ārpuses vairākkārt krāsotas, iekārtota arī 
apstākļiem atbilstoša apsildīšana.  Tagad tur ir lasāms 
ar grezniem latīņu rakstības burtiem: “Mēs sludinām 
Kristu, To Krustā sisto!” Visu ilgo gadu gaitā piedzīvots 
ne mazums grūtību, bet tomēr Dieva slavēšana, Dieva 
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                                                       Priekšā Mateja dr. ansamblis, aizmugurē zvanu ansamblis

                 Rucavas baptistu draudzes dievnams
Vārda sludināšana un lūgšanas šajā namā ne mirkli nav 
rimušas.
      Kaut arī Rucavas baptistu draudze skaitliski nav liela, 
tā tomēr ir apņēmības pilna uzturēt savu dievnamu, kopt 
svēto altāŗa uguni, pasludināt Evaņģeliju sava novada 
ļaudīm un aizlūgt par tiem. Neizbēgami, laika gaitā koka 
ēkai un īpaši tās piebūvei radušās problēmas, kas prasa 
konstrukciju nostiprināšanu. Ēkas pilnīgai atjaunošanai  

un nostiprināšanai nepieciešams plašāks ziedotāju 
atbalsts. Lai šī raksta rindiņas rosina ikviena lasītāja 
sirdi atsaukties un palīdzēt mazajai Rucavas draudzītei 
pilnīgi atjaunot savu dievnamu. Kā ziedojumu nodot 
Rucavas draudzei, to vislabāk pasacīs Rucavas baptistu 
draudzes padomes priekšsēdētājs Artis Ķūsis, kuŗa 
adrese ir: P/S “Kluči”, Rucavā, LV-3477, Latvija. 
Ziedojumu iespējams pārskaitīt caur Latvijas Baptistu 
draudžu savienību, atverot Interneta mājas lapu <www.
lbds.lv  sadaļā “Ziedot” uz attiecīgo bankas kontu ar 
piebildi “Rucavas baptistu baznīcas remontam”. 

Vislabāk par draudzes 145. gadadienas patei-
cības svētku norisi lai runā sludinātāja Jāņa Bērzes-
Bērziņa apraksts, kas publicēts kārtējā Rucavas novada 
preses izdevumā:

                                      Piebūve šķiebjas



   Lasītāju ievērībai Kanadā:

Ja nevarat pārsūtīt Kristīgās Balss abonomenta samaksu 
ASV dolāros, tad sūtiet Kanadas naudas pārvedumu vai čeku 
uz Z. Gertnera vārda, atzīmējot, ka tas ir par Kristīgo Balsi:

Z. Gertners
52 Sharpcroft Bvd.

Dovnsview Toronto, ON M3J 3G1

 Varimants dzimis Liepājā 1934. 
gada 9. februārī. Varimanta tēvs Miķelis 
Mūrnieks bija Liepājas Ciānas draudzes 
koŗa diriģents, māte Olga (Vaits).  
Glābjoties no Sarkanarmijas un padomju 
varas neģēlībām ģimene 1944. g. nokļūst 
Vācijā, tad, rodoties izdevībai, 1949. gadā 
pārceļas uz Čikāgu, kur daudz gadus jau 
dzīvo Miķeļa brālēns Viljams Mareneks, 
Čikāgas latviešu baptistu draudzes koŗa 
diriģents. Ģimene tūlīt rosīgi piedalās 
draudzes dzīvē, Miķelim atkal kļūstot par 
draudzes koŗa diriģentu.
 Varimants nobeidz Lane technikumu 1953. gadā, 
piedaloties ROTC (militārās) apmācībās un iestājās 
armijas aktīvā reservē. 1969. gadā viņš Northwestern 
University School of Business iegūst Business 
Administration bakalaura gradu un pievienojas Illinois 
National Guard  kā 2. leitnants, gadu laikā sasniedzot 
majora pakāpi.
 80. un 90. gados Varimants strādā Mūdija 
Bībeles institūta grāmatvedībā, tad izveido pats savu 
nodokļu un grāmatvedības biroju, piegriežot lielu 
vērību savu darbinieku – kolledžu internu apmācībai.
 Čikāgas latviešu baptistu draudzē Varimants 
rosīgi darbojas jaunatnes pulciņā un piedalās Dziesmu 
dienās un nometnēs. Viņa tēvam aizejot mūžībā 

1971. gadā, Varimants uzņemas draudzes 
koŗa diriģenta pienākumus. Interesantākais 
sniegums – skaņu plate ar draudzes koŗa un 
sōlistu – torontieša, baritona Pēteŗa Geistauta, 
Martas Cakares un Vilmas Landmanes 
dziedājumiem. To ieskaņo Rūdis Kalnmals, 
pārliktus tvartā šīs vecās, labās evaņģeliskās 
dziesms vai ikdienas, pēc mūsu rīta lūgšanas, 
klausās šo rindu rakstītājs…
 1971. gada Varimants aprecas ar Irainu 
Ozoliņu, dēls Ronalds piedzimst 1975. gadā, 
bet laulība pajūk un viņi izšķiras 1987. gadā. 

Šinī laikā  Varimants  arī pāriet uz Bethany Baptist 
Church, no kurienes viņu izvada 2016. gada 10. 
septembrī māc. Riks Džordžs (Rick George), klātesot 
ap 80 izvadītāju, guldot Varimantu Rosehill Cementery, 
kur ir arī viņa vecāku dusas vieta.
                Oļģerts Cakars

        MŪSU AIZGĀJUŠIE
   Varimants Māris Mūrnieks
               1934. g. 9, II – 2016. g. 6. IX

“Skaistā, saulainā 25. septembra svētdienā 
Rucavas baptistu draudze pateicās Dievam par 145.
gadiem kopš Rucavā nodibināta baptistu draudze. 
Dievkalpojums sākās ar brīnišķīgām zvanu skaņām, 
ko izpildīja zvanu ansamblis “Re-re-mi-la” Ērika 
Bukanta vadībā, kas svētku dalībniekus iepriecināja 
visā dievkalpojuma laikā. Dziesmu “Mani vada 
Labais Gans” un citas dziesmas dziedāja Rīgas Mateja 
draudzes ansamblis Māra Dravnieka vadībā. Svētrunu 
sacīja LBDS bīskaps Pēteris Sproģis. Gideonu 
biedrības pārstāvis Jurģis Šuba nodeva sveicienu un 
sacīja liecību. Rucavas baptistu draudze ir pateicīga 
Rucavas novada domes priekšsēdētājam Jānim Veitam 
un deputātei Irēnai Šustei,  kas atrada laiku un iespēju 
būt kopā ar draudzi skaistajā gadadienā, tāpat arī bērnu 
pirmskolas iestādes vadītājai Līgai Jaunzemei, kuŗa 

kopā ar bērniem sniedza jaukus sveicienus. Rucavas 
pamatskolas skolotāja Vija Bēta nesa skolotāju un 
audzēkņu sveicienus. Paldies Latvijas evaņģēliski 
luteriskās baznīcas Grobiņas iecirkņa prāvestam 
Ainaram Jaunskalžem par sveicieniem. Draudzi svētkos 
sveica arī Pāvilostas un Mežgalciema baptistu draudžu 
pārstāvji. Sveicienu vārdiem mijoties ar dziesmām 
un zvanu skaņām, dievkalpojums aizritēja sirsnīgā 
gaisotnē. Paldies par skaistajiem, mīļajiem sveicieniem 
un labajiem ceļa vārdiem. Gribam teikt paldies visiem 
tiem, kuŗi savās sirdīs bija kopā ar rucavniekiem un 
atsūtīja ziedu sveicienus. “Tā nu paliek ticība, cerība 
un mīlestība, bet vislielākā no tām ir mīlestība.”            
(1. Kor. 13:13) 

Rucavas baptistu draudzes sludinātājs Jānis Bērze-         
Bērziņš,  Enoks Biķis.                   Foto  Raitis Rozenšteins.




