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ARDIEVAS,PATEICĪBA, NĀKOTNE

Es, redaktora darba ardievas teicot, 
to daru ar pateicību. Cilvēks jau viens 
pats visu nevar veikt, ir vēl citi, kas 
palīdzējuši, darbu mīlējuši, Dievu 
lūguši. Zināmi un nezināmi cilvēki – 
un Dievs ar savu sargāšanu, gādību un 
svētību.

Vispirms pateicība Kristīgās Balss 
rakstītājiem – prātā nāk Uldis un Benita Ukstiņi, 
Pauls Barbins, Lilija Pence, Tabita Ūsis, Jānis 
Plostnieks, Marta Cakare un daudzi citi, kuŗu vārdi 
ir paradījušies Kristīgās Balss slejās. Sevišķi arī 
jāpiemin mūsu Latvjas draudžu darba attēlotāji 
Enoks Biķis un Ārbijs Lauva. Lai visiem sirsnīgs 
paldies, paldies!

Tāpat pateicība mūsu kasierei Lidijai Aistarei, 
kas tāpat 26 gadus ir kalpojusi, vēl izsūtot arī 50 
Kristīgās Balss  numurus uz Latviju!

Paldies jums, lasītājiem, abonentiem, zie-
dotājiem! Bez jums šis izdevums, mūsu balss un 
kopā turētājs, nevarētu iznākt un pastāvēt.

Kā vērtēju savu pūlēšanos? Domāju, ka 
darbs – mentāla, garīga piepūlēšanās ir bijusi 
ļoti nozīmīga. Jūtos vēl mošs un darbīgs. Liels 
nopelns ir nerimtīgai darba vajadzībai. Žurnāls ir 
zināmā laikā jāsagatavo, redaktoram nav izvēles 
to darīt vai nedarīt. Un kas gan var būt jaukāks un 
svētīgāks, kā darboties gar Dieva Vārdu, lasīt un 
izprast citu ticīgo domu gājienus, priecāties un sirdī 
slavēt mūsu debesu Tēvu? Paldies, ka šo darbu un 
svētības man uzticējāt!

Un par nākotni?
Mēs ejam mazumā, sarūkam, kļūstam veci, 

aizejam. LBDS žurnālā “Baptistu Vēstnesis” 
lasījām par Toronto latviešu baptistu draudzes 
darba izbeigšanu. Arī Čikāgas latviešu baptistu 
draudze savā 19. novembŗa sapulcē vienojās par 
ik mēneša dievkalpojumu izbeigšanu, jo Aivars 
un Lidija Aistari, kuŗi dzīvo Latviešu ciemā pie 
Gaŗezera, trīs stundu brauciena attālumā, vairs 
to nejaudā – un mēs bijām, parasti, tikai seši vai 
septiņi mūsu dievkalpojumos. Tomēr nolēmām 
mūsu darbu juridiski neizbeigt un turpināt mūsu 
palīdzību Latvijas draudzēm un invalīdiem, nosūtot 
mūsu ziedojumus kasierim, lai tas to tālak virza 

līdzšenejā kārtībā.
ALBA 2017. gada kongress ir nolēmis turpināt 

Kristīgo Balsi un to izsūtīt tikai elektroniski. Tas 
būs pieejams tīmeklī: htpp//www.kristigabalss.
com  Plānojam to izsūtīt arī ar e-pastu tiem, 
kuŗi iesūtīs savas e-pasta adreses: info@
latvianbaptistsinamerica.org, kas, protams, ir 
visērtākais veids, lai to saņemtu. Redakcijas 
kolēģijā darbosies māc. Dr. Uldis Ukstiņš, kuŗš 
pieņemtos rakstus sūtīs man, Oļģertam Cakaram, 
latviešu valodas pārskatīšanai un es tālāk tos sūtīšu 
Pēterim Aļļem, žurnāla iekārtotājam un izsūtītājam.

Lai mums visiem, tāpat mūsu tautai un Latvijai 
svētīgs jaunais, 2018. gads!
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Esmu priecīgs būt jūsu vidū.   Un lai gan ir ārā 
auksts, te dievnamā ir silti un ir jauki pulcēties atkal 
draudzē, kuŗā es uzaugu. 

Šī rītā pārdomām mēs uzklausīsim, ko Dieva Vārds 
mums teic Vēstulē kolosiešiem 3: 15-17.   Virsraksts 
mūsu pārdomām ir: “Bagātīgi, pateicībā  Jēzū Kristū”.  
Kaut kādā formā visos pantos, kuŗus mēs apskatīsim, 
parādās vārds “pateicība”. 15. pantā – “esiet pateicīgi”,  
16. pantā – „pateicības pilnām sirdīm”, 17. pantā – 
“pateikdamies Dievam Tēvam”. Katrā pantā arī parādās 
mudinājumi, izaicinājumi, patiesības par sekojošām 
galvenām tēmām:

1)Jēzus Kristus miers; 2) Kristus vārds; 3) Vārdi 
un darbi Jēzus Kristus vārdā.

1) Jēzus Kristus miers.
“Bet Kristus miers lai valda jūsu sirdīs, jo tam jūs 

esat aicināti kā viena miesa; esiet pateicīgi!” 
Jēzus Kristus miers.  Kas ir šis miers un kādā veidā 

varam to aprakstīt? Jēzus vārdi, uzrunājot mācekļus 
Jāņa ev. 14:27 – “Mieru es jums atstāju, savu mieru es 
jums dodu; ne kā pasaule dod, es jums dodu”.   

Par šiem vārdiem arī lasām Filipiešiem 4:7 –“Un 
Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu 
pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū”.    

Romiešiem 5:1 “Tad nu mums, ticībā taisnotiem, 
ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.”

Šajās trīs rakstvietās mēs redzam trīs Dieva miera 
vai Kristus miera īpašības: tas miers, kuŗu Jēzus Kristus 
dod, nav tāds ko pasaule dod. Miers, kuŗu mums dod 
Jēzus Kristus, nav vēl pilnīgi izprotams, bet šis miers 
mūs pasargā un pasargās. Un īpaši pasargās mūsu sirdis 
un mūsu domas. Treškārt, miers, ko saņemam caur Jēzu 
Kristu ir tas, kas nodrošina, ka mums ir miers ar Dievu!

Miers ir kaut kas tāds, kas, liekas, šinīs dienās mūsu 
pasaulē trūkst. Pasaules apjomā redzam, ka ir daudz, 
kas mūs satrauc. Pastāvīgi ir kaut kas tāds, kas notiek, 
kas sagādā uztraukumu, nemieru. Šis uztraukums vai 
nemiers, vai rūpes var nākt personīgā sfērā, bet arī 
pasaules apjomā.

Pirms nedēļas Teksasas pavalstī cilvēki pulcējās 
dievkalpojumā  un kāds ļaundaris ienāca un nošāva vai-
rāk nekā divdesmit cilvēkus. Nemiers arī ir citās vietās, 
ļoti bieži ir dažādi protesti, kaŗi turpinājas vairākās 
pasaules malās, ieskaitot Zīriju. Situācija Korejā 
arī, liekas,  varētu viegli attīstīties par ļoti nopietnu 
konfliktu, kas varētu apdraudēt daudzus pasaules 

iedzīvotājus. Mēs redzam pasaules ziņās visu to – 
mēs redzam ieročus, kaŗa lidmašīnas un raķetes.  Pat 
dabā redzam nemieru – orkāni, zemes trīces, tornādo, 
ugunsgrēki.

Stiprā pretstātā šīm nemiera pazīmēm, liekas, ir 
šī rīta rakstu vieta, kas aicina: Kristus miers lai valda 
jūsu sirdīs, jo tam jūs esat aicināt.  Baudīt Jēzus Kristus 
mieru ir tas, uz ko mēs esam aicināti kā individi un arī kā 
draudze, kā Kristus draudze, kā viena miesa. Un mums 
būs būt pateicīgiem! Tomēr, liekas, ir tādas reizes, kad 
arī šinī pasaulē varam baudīt mieru. Un šīs reizes ir 
tādas, kas mums atgādina un uzrunā ar to mieru, kas 
nāk caur ticību uz Jēzu Kristu.

Domās aizceļosim uz kādu pavisam mierīgu vietu.  
Esam kaut kur Ziemeļminesotā. Esam tālu prom no 
pilsētām, nav satiksmes trokšņu.  Ir pievakare, saule ir 
gandrīz norietējusi.  Mēs sēžam kopā kā draudze kādas 
lielas upes malā.   Šī upe ir plata, bet viņa plūst pavisam 
mierīgi, upes virsma ir mierīga un atspoguļo debesis 
un saules pēdejos starus. Mēs visi sēžam mierīgi, runas 
ir klusas, jo esam pilnīgi pārņemti no skaistās dabas, 
kas mums ir visapkārt, mūs pārņem apbrīna par skaisto 
saules rietu. Saulei rietot, debesīs parādās ārkārtīgi 
skaistas oranžās, sārtās, violetās krāsas. Upes ūdeņu  
virsma šīs  krāsas atspoguļo.   Vakars  ir kluss, dzirdam 
visapkārt putnu dziesmas.  Mēs vērojam un domājam 
– cik skaists un mierīgs vakars. Mēs arī pateicamies 
Dievam par šo skaisto, mierīgo vakaru, par skaisto 
Dieva radīto dabu, un uz brīdi  – baudām mieru.  Mieru.

Tomēr šis miers un šī ilustrācija nespēj pilnīgi ap-
rakstīt to mieru, kuŗu piedzīvojam Jēzū Kristū. Mūsu 
sirds, prāts un domas arī var baudīt dziļu mieru, kad 
saprotam, ka esam Dieva aicināti, Viņa bērni, ja esam 
savu ticību un cerību likuši uz Jēzu Kristu. 

Tad mums ir miers ar Dievu. Mēs saprotam, ka 
tas miers, ko Jēzus Kristus dod, nav tāds ko pasaule 
dod. Tas ir miers, ko laiks nevar izpostīt, kodes nevar 
to samaitāt, tas ir miers, kas ir dots tiem, kas Jēzu ir 
atzinuši un saukuši par savu Pestītāju un Kungu.

Šis miers, kas nāk no Jēzus Kristus, ir arī tas, kas 
dod mūsu dvēseles mieru šai dienai un arī nākotnē. Lai 
arī visapkārt mums ir nemiers, tomēr mums ir miers 
– tas miers, ko Kristus mums dod.  Miers ar Dievu.   
Miers Jēzū Kristū. Miers, mūsu miers nav atkarīgs 
no šīs pasaules, bet mūsu miers nāk caur Jēzu Kristu!  
Miers, jo mēs zinām, ka mūsu nākotne un mūžība ir 

    Bagātīgi, pateicībā Jēzū KristūPēteris Aļļe

Svētruna Filadelfijas bapt. draudzē 2017. g. 12. nov
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droša Jēzū Kristū.  Miers, jo mēs zinām, ka Dievs gādā 
par tiem, kuŗus Viņš mīl, kas Viņu bīstas un kas seko 
Viņa Dēlam Jēzum Kristum.

Arī ja pasaulē ap mums visi trako, tomēr mums 
ir miers ar Dievu, miers Jēzū Kristū. Aicinājums: 
“..lai Jēzus Kristus miers valda jūsu sirdīs jo tam jūs 
esiet aicināti..” – un šis 15. pants  beidzas ar vārdiem:  
“..esiet pateicīgi.”  – Mums ir miers caur Jēzu Kristu – 
esiet pateicīgi.  Būsim pateicīgi.

2) Lai Dieva Vārds bagātīgi mājo jūsu sirdīs.
Bagātīgi. Tas, kas mājo, tas nav viesis.  Pārdevējs, 

kas klauvē pie durvīm un pārdod kaut ko, tas nav 
iemītnieks, viņš nemājo. Ja pie mums viesojas kāds 
draugs, tas nav tas, kas mājo.  Tas ir viesis.  Te ir runa 
par kaut ko daudz vairāk, – lai Dieva Vārds bagātīgi 
mājo jūsu sirdīs. Lai Dieva Vārds atrod vietu, mājas.    
Kur Dieva Vārds mājo, tur notiek pārmaiņas, jo Dieva 
Vārds ir spēcīgs. Dievs ar savu Vārdu runā uz mums.   
Dieva Vārds – mums to būs turēt kā dārgu dāvanu, kā 
mūsu dzīves iemītnieku, –  ne tikai uz īsiem brīžiem, 
bet daudz un dažādās dzīves gaitās. 

Atgriezīsimies upmalā, kur mēs apsēdāmies un 
baudījām skaisto saules rietu.  Mēs ievērojam, ka upes 
malā aug liels ozols. Spriežot no stumbra apmēra, 
minam, ka šis koks tur ir audzis ilgu laiku – varbūt pat 
vairāk nekā simts gadus. Koks ir veselīgs – tam ir tumši 
zaļas lapas.  Mēs spriežam, tā kā koks aug tuvu pie 
upes, tur kokam ir ūdens – pastāvīgi tas arī dabū barību 
no upes.  Koks aug, zeļ un koka paēnā mēs jūtamies 
labi.  Šis koks ir līdzīgs tam cilvēkam, kas laiž savas 
saknes dziļi Dieva Vārdā. Dieva Vārdā mēs gūstam 
iedrošinājumu, iepriecu, patiesību.  Dieva Vārds ir 
arī minēts kā viens no Dieva ieročiem, ar kuŗiem 
mums būs pretoties ļaunajam un viņa sātaniskajiem 
uzbrukumiem.  Dieva Vārds ir patiesība un lai gan mēs 
to ar prātu saprotam, mums ir visapkārt citas lietas, kas 
cenšas sagrābt mūsu uzmanību un pārņemt mūsu sirdis 
un domas.  Daži piemēri:

Tagad ziņas varam klausīties visu dienu.  Dažādas 
sporta programmas cenšas pievērst mūsu uzmanību. 
Bija laiks, kad varēja skatīties vienā dienā beisbolu, 
futbolu, ledus hokeju un basketbolu. Ziņas paklausīties 
nav slikti.  Sporta spēles skatīties nav slikti. Televizijas 
programmas ir daudz un dažādas. Dažas ir vērtīgas, 
daudzas nevērtīgas. Tad ir Facebook, Twitter, Instagram, 
Pinterest, Internets, Chat rooms, Texting un visādi citi  
sazināšanās veidi.  Ir tik ļoti daudz lietas, kas cenšas 
sagrābt mūsu uzmanību. Šīs lietas jau nav sliktas, bet 
kas notiek, ja mēs ļaujam šīm lietām monopolizēt 
mūsu prātus un domas.  Tad liekas, ka nav vietas Dieva 

Vārdam mūsu sirdīs un prātos, un domās. – Šī rakstu 
vieta aicina, lai Dieva Vārds bagātīgi mājo jūsu vidū.  
Bagātīgi nozīmē – daudz un dažādos apstākļos, visādos 
laikos.

Uzskaitītās lietas neviena nepastāvēs. Dieva Vārds 
pastāv mūžīgi. Dieva Vārds, kas mājo mūsu sirdīs – tas 
arī mūs padara dzīvus, tas apgaisomo mums skatu, ka 
mēs redzam lietas mūžības, ne tikai šīs dienas skatījumā.   
Dieva Vārda gaismā mēs redzam pasaulē to, kas notiek, 
un mēs saprotam, kas notiek, jo Dieva Vārds mums par 
to stāsta.  

Minēsim dažus piemērus, kādā veidā Dieva Vārds 
var mūsu skatu mainīt. Mēs dzirdam par notikumiem 
pasaulē, un esam uztraukušies. Mums nāk prātā 91. 
Psalma vārdi:  “..tas saka uz to Kungu: Mans patvērums 
un mana pils, mans Dievs uz ko es paļaujos!”. Mēs pie-
dzīvojam bēdas, veselības problēmas.  2. Kor. 4:16-17  
– “Tāpēc mēs nepiekūstam, bet, lai gan mūsu ārīgais 
cilvēks sadilst, mūsu iekšķīgais cilvēks dien no dienas 
atjaunojas.   Jo tagadējās grūtības, kas ir vieglas, dod 
mums neizsakāmu lielu mūžīgo godību.” 

Bieži vien dziesmas mums atgādina Dieva Vārda 
bagātību: “Kad mieru ar Dievu – labi viss – labi viss –
Viņš man dargs”. Šie teksti atspoguļu dziļas patiesības.  
Kol. 3:16 par Dieva Vārdu arī lasam atgādinajumu: 
“..pamācait un paskubinait cits citu visā gudrībā ar 
psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlastībā 
dziedādami savās sirdīs Dievam!” Mēs varam 
dziedāt mašīnā, mājās pie klavierēm, pie ērģelēm, 
dievkalpojumos, virtuvēs, mājās, zāli pļaujot.  Mēs 
varam svilpot melodijas – sirdīs dziedādami Dievam!

Dziesmas, psalmi, himnas – šī ir brīnišķīga iespēja 
mums vienam otru stiprināt, iedrošināt. Kad mēs 
kopīgi dziedam: “Uzticīgs mūžīgi – Dievs Svētais esi – 
pārmaiņu ēnas ap Tevis nav”,   mēs iedrošinām viens otru 
ar šo domu, ka vienalga, kas notiek ap mums pasaulē, 
vienalga kādas veselības problēmas, vai kreņķīgi darba 
biedri, vai nežēlīgi apstākļi,  Dievs, Tu Esi uzticīgs.  Šī 
dziesma ir pamatota uz Dieva Vārdu!   Dziesma ir Dieva 
dota dāvana – mēs to varam ar prieku baudīt ikdienas 
dzīvē daudz un dažādos apstākļos.  Nākošajās dienās  – 
iedomāsimies kādu dziesmu, kuŗa ir mīļa, kuŗas teksts 
ir ņemts no Dieva Vārda – dziedāsim!   .

3) “Un visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, 
to visu darait Kunga Jēzus Vārdā, pateikdamies 
Dievam Tēvam caur Viņu.” (Kol. 3:17)

Šis liekas, kā labs izaicinājums man un mums 
visiem, jo gadās reizes, ka mēs nesasniedzam šo līmeni, 
kad viss ko darām ir Kunga Jēzus Vārdā.  Mums ir dots 
tik daudz. Dievs savā žēlastībā mums ir devis savu Dēlu 
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Jēzu Kristu.  Viņš sevi upurēja pie krusta.  Viņš cieta 
nāves sodu manā vietā – tavā vietā.  Ar Viņa brūcēm 
mēs esam dziedināti, ja ticībā nākam pie Viņa, ja nākam 
pie Jēzus ticībā un sakām: Jēzu, man ir vajadzīga Tava 
palīdzība, man ir vajadzīga piedošanu, es esmu grēcīgs 
cilvēks, Es ticu uz Tevi, es ticu, ka Tu spēji grēkus 
piedot un, ka Tevis dēļ, Tava nopelna dēļ, un tikai Tevis 
dēļ varēšu stāvēt Dieva priekšā un būt Debesu valstībā 
– mūžīgi.

Nākošajās dienās – domāsim par to, ko mēs varē-
tu vairāk darīt Kunga Jēzus vārdā. Dažas iespējas: 
sniegt kādu laipnu vārdu – Kunga Jēzus Kristus vārdā.  
Rakstīt kādu teksta vēstījumu, e-pastu vai vēstuli, kas 
uzmundrina, paceļ, iepriecina Jēzus Kristus vārdā.  Lūgt 
par draudzi, par mācītāju, par vadītājiem – Kunga Jēzus 
Kristus vārdā.  Izpildīt pienākumus kārtīgi, labi – Kunga 
Jēzus Kristus vārdā.  Ja padomāsim, ja meklēsim, mēs 
katrs varēsim atrast vairākas lietas, kuŗas mēs varam 
darīt  Kunga Jēzus vārdā.

Rakstu vieta beidzas ar vārdiem: “..pateikdamies, 
Dievam Tēvam caur Viņu”.  

Kristus miers lai valda jūsu sirdīs. 
Kristus vārds lai bagātīgī mīt jūsu vidū – un   

dziediet!
Un visu – “..darait Kunga Jēzus vārdā – 

pateikdamies Dievam Tēvam caur Viņu”
.

Uz brīdi atgriezīsimies uz mūsu vietas pie upes, 
un salīdzināsim ar vārdiem, kas ir Jāņa atklāsmes 

grāmatas 22: 1-5 – “Viņš man rādīja dzīvības ūdens 
upi, tā bija skaidra kā kristāls un iztecēja no Dieva un 
Jēra goda krēsla.  Viņas ielas vidū un upei abās pusēs 
bija dzīvības koks, tas nesa augļus divpadsmit reizes, 
katru mēnesi savu augli, un viņa lapas bija tautām 
par dziedināšanu. Nekas tur nebūs vairs nolādēts. Tur 
stāvēs Dieva un Viņa Jēra tronis, un Viņa kalpi Tam 
kalpos.  Tie skatīs Viņa vaigu, un Viņa Vārds būs tiem 
uz pierēm. Tur nebūs vairs nakts, ne sveces, ne saules 
gaisma tiem nebūs vajadzīga; jo Kungs Dievs izlies 
gaismu pār viņiem, un viņi valdīs mūžīgi mūžam.” 

Debesu vastībā būs miers, tur būs dzīvība – tur mēs 
redzēsim Viņu – ko tikai ticībā esam saskatījuši,  mūsu 
Kungu un Pestītāju. Brīnišķīgi apsolījumi.  Brīnīšķīgs 
Glābējs. Žēlastības un Mīlestības pilns Dievs. 

Un tāpēc ar pateicības pilnām sirdīm mēs nākam 
Dieva priekšā,  ar pateicīgām sirdīm lūdzam: 

Baudīt ikkatrā dienā Kristus mieru. Bagātīgi baudīt  
Dieva Vārdu katrā dzīves dienā visos dzīves apstākļos 
– Ar pateicības pilnām sirdīm. 

Baudīt dziesmās, himnās un psalmos Dieva 
patiesību –  

Ar pateicības pilnām sirdīm.
Baudīt tās izdevības ko Dievs mums dod, izteikt 

Viņa godu domas un darbos, ko darām Jēzus Kristus 
Vārdā un Viņam par godu slavu un teikšanu –    

Ar pateicības pilnām sirdīm.

      Āmen!

† Marta Cakare

  PAR MAZ

 Ja visas pasaules ērģeles
 sadrebinātu dievnamu velves,
 tas būtu par maz,
 lai izteiktu
 Tavu mūžīgo esamību.

 Ja visas pasules kori
 dziedātu Dieva Jēram godu,
 tas būtu par maz,
 lai izteiktu Tavu mīlestību.

 Ja visas pasaules
 dievnamu zvani
 sadrebinātu zemes malas,
 tas būtu par maz,
 lai izteiktu
 Tavas pretīšanas brīnumu.

  AIZEJOT

 Pārsla
 vaigam pieskārās vēsa
 ar ardievu tavu
 un izgaisa.
 Pārsla pie pārslas
 zemei kļāvās,
 apklājot pēdas tavas.
 No visa, kas redzēts un justs,
 raudāts vai smaidīts,
 rokai pāri palikusi
 balta pārsla, viegla, mikla.

  Jaunajā krastā
 ceļniekam labi ir.
 Glābējā noraugās 
 dvēseļu draudzes
 un šūpojas
 mūžības gaismā.
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 Mūsu ALBA Kongresa dienās šajā gadā 
pievie-nojamies daudziem protestantiem visā pasaulē, 
kuŗi šajā gadā atzīmē Reformācijas 500. gadu. Pirms 
500 gadiem, 1517. gada 31. oktobrī Mārtiņš Luters 
pienagloja 95 tēzes pie Witenbergas katedrāles durvīm, 
nostājoties pret tā laika Romas katoļu baznīcu, sevišķi 
pret  grēku atlaides zīmju pārdošanu.  Šī Lutera rīcība 
bija pirmais solis reformācijai, kas satrīcināja pasauli 
līdz pamatiem un kuŗas konsekvences jūtam vēl šodien. 
 Pirmā kongresa diena.

Piektdienas rītā, 18. augustā, pulcējamies jau 
ceturto reizi ALBA kongresa dienās Bukskauntijas 
draudzes dievnamā. Bukskauntijas dievnama sētā pace-
ļas atkal Savienoto Valstu zvaigžnotais un Latvijas 
sarkanbaltsarkanais karogs. Nodziedam “Šī zeme tava 
Dievs, jo Tu to radījis..” un izlūdzamies Dieva svētības 
šai un visām pārejām kongresa dienām. No baznīcas 
sētas dodamies uz tās blakus telpām, kur jau mūs gaida 
garšīgas brokastis. Par šīm brokastīm un visām pārejām 
maltītēm šajās Kongresa dienās, ka jau daudzus 
iepriekšejos gadus, rūpējās saimniecības vadītājs Ralfs 
Augstroze ar palīgiem: savu dzīves biedri Silviju un 
Niku un Ēriku Stūrmaņiem. Pateicība  viņiem  par 
ļoti garšīgajām maltītēm. Daudzi dalībnieki minēja 
sestdienas pusdienas ar ābeles malkas kūpināto cūkas 
cepeti. Nevaru nepieminēt, ka uz Kongresa dienām, 
tāpat kā uz Dziesmu dienu šogad Kalamazū, Pēteris 
Aļļe veda savu pašcepto rupmaizi.  Šoreiz tā tika vesta 
lidmašīnā, koferī. Pēteris teica, ka vareja pateikt, ka 
koferis ticis atvērts, lai pārbaudītu tā saturu. Laikam 
inspektori intresējās, kas tur tik labi smaržo. Neviens 
kukulis tomēr neesot pazudis! 

Kongresa dienas notiek jau daudz gadu labi izstrādātā 
kārtībā. Pēc brokastīm ir rīta svētbrīdis, kuŗā runā ALBA 
priekšsēža biedrs Pēteris Aļļe par tematu: “Taisnais 
dzīvos no ticības”.  Viņš runā angliski! Jaunums šajās 
Kongresa dienās ir, ka viss piektdienā notiek angļu 
valodā. Protams, Kongresa pirmā sēde pēcpusdienā 
ir latviska.  Angļu valodas diena ir, pateicoties māc. 
Dr. Paula Barbina dzīves biedrei, mācītājai Dr. Laurai 
Barbinai, kuŗa ir mācītāja amerikāņu luterāņu draudzē 
netālu no Klīvlandes. Viņa atsaucās uz mūsu Kongresa 
dienu rīcības komitejas aicinājumu lasīt referātu par 
Reformacīju.

Svētbrīdim seko kopdziedāšana, kuŗu šodien pirmo 
reizi vada Sigrida Gulbe. Viņa ir izmeklējusi daudzas 

                   Taisnais dzīvos no ticības
     ALBA Kongresa dienas 2017. gadā

skanīgas un populāras dziesmas, kas sasildīja katra 
dziedātāja sirdi. Pie klavierēm ir Sarma Aļļe, kuŗa 
izpilda visus pavadījumus šodien un sestdienas rītā. 
Nožēlojam, ka pekšņi pienākumi viņas amerikāņu drau-
dzes svētdienas dievkalpojumos spiež viņu atgriezties 
uz Čikāgu jau sestdienas pēcpusdienā. Paldies Sarmai, 
ka viņa tomēr bija mūsu vidū! 

Pēc svētbrīža un kopdziedāšanas nāk referāts. 
Temats māc. Dr. Lauras Barbinas referātam ir 
“Reformational Evangelism”. Viņas spraigais un hu-
mora pilnais priekšlasījums sajūsmina klausītājus. 
Visi priekšlasījumi un svētbrīži ir Ralfa Augstrozes 
elektroniski ieskaņoti un tos būs iespējams vēlak no-
klausīties. Referātam seko pārrunu grupas Pēteŗa 
Aļļes un māc. Dr. Paula Barbina vadībā. Māc. Dr. 
Laura Barbina ir sagatavojusi saistošus jautājumus un 
notiek informatīvas un spraigas pārrunas.  Viņa ALBA 
priekšsēdim uzdāvina Mārtiņa Lutera “boglhead”, ko 
novietojam visiem redzamā vietā, lai atgādinātu mūsu 
Kongresa dienu virstematu. 

Pēc pusdienām notiek paneļa dikusija māc. Dr. 
Paula Barbina vadībā. Viņš ir sagatavojis izaicinājošus 
jautājumus panelistiem. Jautājumi liek mums domāt 
par Reformācījas iespaidu uz mūsu dzīvi šodien.  Pa-
nelī piedalās Pēteris Aļļe, Laura Barbina, Mārtiņš 
Mažis un Uldis Ukstiņš. Mārtiņš Mažis ir māc. Edgara 
Maža, Rīgas Āgenskalna draudzes mācītāja, dēls.  Māc. 
Edgaru Maži ar dzīves biedri Kristīnu labi pazīstam, jo 
viņi bija pirmie ALBA atbalstītie teoloģijas studenti no 
Latvijas, studējot Gordon-Convell teoloģiskajā semi-
nārā Bostonas apkaimē deviņdesmito gadu sākumā. 
Mārtiņš Mažis ar savu dzīves biedreni Aneti kalpoja 
kādā amerikāņu draudžu nometnē Virdžinijā un pēc 
tam apviesoja ALBA draudzes Klīvlandē, Filadelfijā 
un Bukskauntijā. Viņiem arī bija izdevība ņemt dalību 
baptistu dievkalpojumā Gaŗezerā. Pēc piedalīšanās  
ALBA Kongresa dienās viņi dodas uz Bostonu.

Pēc paneļa diskusijas notiek pirmā no divam ALBA 
kongresa sēdēm, otrā ir sestdienas pēcpusdienā. Blakus 
ALBA darbnieku un draudžu pārstāvju ziņojumiem 
ir vēlēšanas. ALBA padomē tiek atkal ievēleti: Juris 
Alksnītis, Ralfs Augstroze un māc. Dr. Uldis Ukstiņš. 
ALBA revīzijas komisijā atkal tiek ievēlēta Inta Gulbe. 
Apstiprināts tiek māc. Dr. Uldis Ukstiņš par pārstāvi 
Pasaules Baptistu Savienībā (BWA) un Kārlis Augstroze 
par pārstāvi Brazīlijas latviešu baptistu apvienībā 
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(BLBA). Tiek arī apstiprināta Kongresa dienu rīcības 
komiteja nākošajam gadam. Tajā ieiet ALBA prezidijs 
(U. Ukstiņš, P. Aļļe, J. Alksnītis, G. Stūrmanis) un 
Māsu apvienības (B. Ukstiņa) un Koŗu apvienības 
(G. Plostniece) pārstāves, komendants (R. Kalnmals), 
saimniecības vadītājs (R. Augstroze) un specāliem 
uzdevumiem, (G. Ķeris). Nākošā gada Kongresa dienas 
notiks no 17.-19. augustam ar virstematu “Brīva tauta 
un  brīva ticība”. Kongresa dienu rakstvieta būs: “Ja nu 
Dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsiet brīvi” (Jāņa ev. 
8:36). Ar šīm Kongresa dienām pievienojamies Latvijas 
neatkarības 100 gadu svinībām. 

Svarīgākie jautājumi šajā  kongresā ir: 1. Apstiprināt  
Dr. Jāņa Plostnieka piemiņas teoloģiskas izglītības 
fonda padomes izstrādato ieteikumu. Fonds sniegs 
īslaicīgus atbalstus tiem, kas no LBDS draudzēm vēlas 
papildināt savas teoloģiskās zināšanas. 2. Redaktoram 
māc. Oļģertam Cakaram noliekot savus pienākumus, 
apstiprināt padomes ieteikumu “Kristīgo Balsi”, sā-
kot ar 2018. gadu, izdot tikai elektroniskā formatā. 
Pateicamies ilggadējam redaktoram māc. Oļģertam 
Cakaram par viņa uzticīgo un rūpīgo darbu pie mūsu 
mēnešraksta sagatavošanas. 3. Apstiprinām 2018. 
gada ALBA budžetu $10,250 apmērā. No šīs sumas 
$4,500 paredzēti evanģelizācijas un palīdzības darba 
veicināšanai Latvijā.  Šī budžeta  summa  ir tikai  maza 
daļa no līdzekļiem, kas paredzēti Latvijai, kuŗiem 
klāt nāk ALBA Māsu apvienības projekti un draudžu 
un individuālu draužu locekļu dezignētie ziedojumi. 
Pagājušā gadā uz LBDS aizsūtījām daudz un dažādiem 
mērķiem vairak kā  $40,000.  Pārejie atbalstījumi 2018. 
gada budžetā  ir misijām Bolivijā, Rinkonā un Kenijā 
bāreņu namam.  ALBA iekšmisijas darbam paredzēts 
$4,600.  

Kongresa pirmai sēdei seko vakariņas un tad atkal 
pulcējamies pie karogiem vakara jundai ar dziesmu 
apliecinot savu ticību Jēzum Kristum, kuŗš vakar 

šodien un mūžīgi ir tas pats! Pēc vakara jundas 
vienojamies slavas un pateicības svētbrīdī 
mācītāju Lauras un Paula Barbinu vadībā. 
Svētbrīdī dzied un spēlē gan klavieres, gan 
ģitaru mūsu Latvijas viesi Martiņš un Anete 
Maži. Visi kopīgi dziedam tam Kungam slavu 
un lūgšanās pateicamies par Viņa želastību un 
izlūdzamies Viņa vadību. 

Piektdiena nobeidzās ar ugunskura saietu, 
kas, laika apstākļu dēļ, notiek baznīcas 
blakus zālē. Tomēr dziedam tradicionālo 
ugunskura dziesmu ”Ugunskurs spīd mežmalā” 

komendanta Rūda Kalnmala vadībā.  Saietu vada 
ceramoniju meistars Gatis Ķeris. Ar vairākām 

evanģeliskām dziesmām piedalās grupa ‘The Wise 
Guys” no netālās amerikāņu draudzes, kuŗā dzied arī 
Gatis. Viņi jau dažas reizes piedalījušies Bukskauntijas 
draudzes sarīkojumos. Tad mūs visus izsmīdina Gatis, 
vadot spēli, “$25,000 pyramid”, kuŗā sacenšās Pauls un 
Laura Barbini pret Peteri Aļļi un “Wise Guys” grupas 
vadītāju.  
 Otrā kongresa diena.
     Sestdienas rīts uzaust apmācies. Tiek solīti perkoņa 
negaisi, tomēr ir iespējams uzvilkt karogus. Negaisi sa-
sniedz Bukskauntiju tikai kongresa otrās sēdes laikā, 
vēlā pēcpusdienā. Tad gan uz īsu brīdi paliek tumšs kā 
naktī, rūc perkonis un spraigā zibens.  Līdz tam laikam 
vairākkārt ir paspīdējusi  saulīte.

Jau agrā sestdienas rītā, plkst. 8:00 māsas pulcējas 
uz savam tradiconālajām brokastim. Pārejie kongresa 
dienu dalībnieki pulcējas ap karogiem un tad dodas pie 
brokastu galda. Pēc brokastīm notiek  rīta svētbrīdis, 
kuŗā runā Inta Augstroze par tematu:  “Ticība, sakņota 
Svētos Rakstos” ( 1. Tim. 3:14-17). Viņa izsmeļoši 
apskata Svēto Rakstu svarīgo lomu mūsu ticības dzīvē. 
Seko atkal kopdziedāšana, šoreiz Dr. Ritas Pences va-
dība. (Varbūt visi nezina, ka R. Pence ir veterinārārste) 
Dziedam vecas, mīļas, dziesmas, kas stiprina ticību un 
iepriecina sirdi.

Referātu šajā dienā sniedz māc. Dr. Uldis Uktiņš.  
“Sola Scriptura: Reformācijas pamats – Bībele”. Viņš 
plaši apskata, kā Mārtiņš Luters mācīja, ka Bībele ir 
vienīgā un pamata autoritāte Kristus draudzei. Luters 
Wormsā atbild pāvesta pārstāvim, kuŗš pieprasa, lai 
viņš atsauc to, ko rakstījis, sakot: “Tikai, ja es tieku 
pārliecinats ar Svēto Rakstu liecību, jeb skaidru sa-
prātu, jo es neuzticos ne pāvestam, ne konciliem, jo 
ir skaidri zināms, ka tie bieži kļudas un ir pretrunīgi.  
Es tieku Svēto Rakstu saistīts, kuŗus esmu citējis 
un mana sirdsapziņa ir pakļauta Dieva Vārdam. Es 

Ralfs Augstroze, Pēteris Aļļe, māc. Uldis Ukstiņš, Ģirts Stūrmanis
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Silsher). Visa draudze vienojās kopdziesmā “Kungs 
pazīst savus ļaudis”. Svētos rakstus, Marka ev. 10:17-
31 lasa Dr. Rita Pence. Rakstu lasījumam seko Ralfa 
Augstrozes diriģētā koŗa dziesma “Ņem jel mani, 
Kungs, un gani” (E. Gohle).  Draudzi lūgšanā vada 
ALBA vicepriekšsēdis Pēteris Aļļe. Lūgšanai seko 
Anetes un Miķeļa Mažu duets, kopdziesma ”Uzticies 
mūžīgā Glābēja rokām” un koŗa dziesma “Slavas 
dziesma” (Chistoph v. Gluck). To diriģē ALBA Koŗu 
apvienības vadītāja Gunta Plostnieks; kvartetā dzied: 
Astrīda Rudolfa (Rudolph), Ruta Ķere, Pēteris Aļļe un 
Gatis Ķeris.

Svētrunā māc. Dr. Pauls Barbins mums prasa domāt 
par jautājumu “Vai Kristus draudzei kas trūkst? ”  Viņš 
apcer notikumu par bagāto jaunekli, kuŗš prasīja, kas 
tam jādara, lai iemantotu mūžīgo dzīvošanu. Māc. 
Barbins prasa, vai mēs esam gatavi ziedot visu Kristus 
labā, jeb kā jauneklis noskumuši Viņu pametam, kad 

Viņš prasa no mums to, ko neesam gatavi darīt 
vai dot.  (Svētruna būs lasam kādā no nakošajiem 
“Kristīgās Balss” numuriem).  Pēc svētrunas Rūda 

Kalnmala vadībā koris dzied “Sūti savas gaismas staru” 
(Guntis Baumanis). Pateicībā mācītājai Dr. Laurai 
Barbinai par viņas dalību Kongresa dienās priekšsēdis 

            

   Kongresa koris, dir. Rūdis Kalnmals

             Mācītāji Laura Barbina un Uldis Ukstiņš

nevaru un neatsaukšu neko, jo 
nav ne droši, nedz pareizi, man iet 
pret sirdsapziņu.  Es nevaru darīt 
citādi!  Šeit es stāvu! Lai Dievs man 
palīdz! Āmen!” (Referātu paredzēts 
ievietot timeklī nakošā gada pirmajā 
Kristīgās Balss numurā.) Pēc referāta 
ir atkal pārrunas, kuŗas vada māc. Dr. 
Pauls Barbins. 

Pēc pusdienām notiek Koŗu 
apvienības sēde un ALBA kongresa 
otrā sēde. Sēdei seko vakariņas 
un vakara junda. Diena beidzas ar 
kongresa beigu svētbrīdi ar Svēto 
Vakarēdienu. Svētbrīdi vada Pēteris Aļle un  vakarēdiena 
dalīšanā piedalās mācītāji Pauls Barbins un Uldis 
Ukstiņš. Pavadījumus izpilda Rita Pence. Brālis Aļļe 

runā par tematu “Jo no žēlastības jūs esat pestīti” (Efez. 
2:2-4). Šo patiesību apstiprinam kopdziesmā “Kāds 
esmu, tāds es atnāku,  Uz saviem spēkiem neceru;  Ak, 
šķistī mani nabagu,  To gauži lūdzos, Dieva Jērs.” 
 Trešā kongresa diena.

Svētdienas rīts uzaust dzidrs, gaišs un saulains. Pie 
karogu mastiem baznīcas sētā pulcējās vairāk ļaudis 
nekā iepriekšejos rītos. Karogu uzvilkšana svētdienā 
ir mazliet vēlāk, tā arī brokastis. Tūlīt pēc brokastīm 
diriģenti, mūziķi un koristi dodās uz dievkalpojuma 
telpu mēģinājumam. 

Kongresa dievkalpojums plkst. 11:00 sākas ar 
Anetes Mažes klavieŗu prelūdiju, kuŗai seko ALBA 
priekšsēža ievada vārdi un lūgšana. Tad Anetes Mažes 
vadībā koris dzied “Kur dziesmu lai es rodu” (Friedrich 

         Pēteris Aļļe, māc. Uldis Ukstiņš un Pauls Barbins
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pasniedz viņai latvisku vāzi un grāmatas zīmi ar uzrakstu 
LATVIJA. Kolektes laikā, kas domāta Apvienības 
fondam, draudze dzied  “Māci vairāk nodoties”. Vēl 
klausāmies Benitas Ukstiņas diriģēto koŗa dziemu  “Es 
zinu Vārdu” (R. V. Williams). Dievkalpojams beidzas 
ar kopdziesmu “Nekas nav veltīgs un pazaudēts” un 
svētības vārdiem, kuŗiem seko Lindas Aļļes-Murphy 
postlūde “Tollite hostias” (C. Sait-Sans). Linda Aļļe-
Murphy ir izpildījusi visus ērgeļu pavadījumus šajā 
dievkalpojumā.

Pēc pusdienām pulcējamies tradicionālaja svēt-
dienas “Mūzikālai pēcpusdienai”, kuŗu vada torontiete 
Vaira Gertnere. Viņa ir izvēlējusies vairākas dziesmas 
no Reformācijas laikiem, stāstot par dziesmu stilu 
un saturu. Jaukākais ir, ka dalībniekiem ir iespējams 
vienoties šo dziesmu dziedāšanā. Viena no dziesmam 
protams ir Mārtiņa Lutera, “Dievs Kungs ir mūsu stiprā 
pils”  mazāk pazīstamā aranžejumā.  

Kongresa dienu beidzamais sarīkojums ir filmas 
“Vārpa – apsolītā zeme”, izrāde. To sagatavojuši 
profesionāli Latvijas kinomatogrāfi. Tā saistas ar 
baptistu izceļošanu no Latvijas 1920. gados, lai 

nodibinātu kristīgu koloniju “Vārpa” Brazīlijā. Šī 
filma bija sevišķi saistoša, jo vairāki ļaudis, kuŗi tajā 
parādījās daudziem skatītājiem bija pazīstami, kā arī 
vairāki skatītāji bija paši Vārpā bijuši.

Filmai seko vakariņas un karogu nolaišana. 
Priekšsēdis beigu vārdos izteic cerību. ka nakošajā 
gadā atkal tiksimies Kongresa dienās Bukskauntijā no 
17.-19. augustam.  Nakošā gadā Latvija atdzīmēs savu 
100 gadu neatkarību. Šī gada ALBA kongress pieņēma 
priekšlikumu pievienoties 2018. gadā  Kongresa dienās 
šīm lielām svinībām dodot Kongresa dienām virstematu,  
“BRĪVA TAUTA - BRĪVA TICĪBA” . Nolaižam karogus 
un lūgšanā pateicamies par šīm Kongresa dienām un 
izlūdzamies Dieva vadību un sārgāšanu turpmākai dar-
ba gaitai gan ALBA  draudzēs, gan Apvienībā.  No sirds 
vēlamies pateikties tam Kungam par svētībām, kuŗas 
esam baudījuši pagājušās dienās šajā vietā.  “Teici to 
Kungu, mana dvēsele, un viss, kas manī Viņa svēto atkal 
Vārdu. Teici to Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko 
Viņš tev laba darījis” (Psalms 103:1-2).
           māc. Dr. Uldis Ukstiņš, ALBA priekšsēdis,
         K. Augstrozes foto

                     Beigas un iesākums 
      Ar šo Kristīgās Balss numuru beidzās viens posms 
“Kristigās Balss” gaŗajā vesturē, kas sākās pirms 96 
gadiem, kad tika apvienoti divi perodiskie izdevumi 
Latvijā. Pirmais izdevums bija pirmā Latvijas baptistu 
draudžu gadkārtējā kongresā 1920. gadā dibinātā 
“Sauceja Balss”. Tā iznāca divreiz mēnesī ar galveno 
redaktoru māc. Pēteri Laubertu tikai vienu gadu, līdz 
1921. gada kongresam Rīgā. Blakus “Saucēja Bālsij” 
iznāca arī māc. Jāņa Iņķa redakcijā atmodas gara 
žurnāls “Kristīgs Draugs”.  Rīgas kongress nolēma 
apvienot abus žurnālus ar nosaukuma “Kristīgā Balss”.

Kristigās Balss ilgadējais redaktors līdz 1937. ga-
dam bija brālis Jānis Kronlins. Ar 1937. gadu redakciju 
pārņēma māc. Adolfs Klaupiks. Ar Latvijas okupāciju 
no komunistiem Kristigās Balss izdošana apstājās 
1940. gadā. Desmit gadus vēlāk tā atkal sāka iznākt 
Savienotajās Valstīs, kā mācītāja A. Klaupika personīgs 
izdevums viņa redakcijā, sakarā ar viņa palīdzības 
darba vadītāja vietu Pasaules Baptistu Savienībā 
(BWA). Sākot ar 1955. gadu  Kristigā Balss iznāca 
kā Amerikas latviešu baptistu apvienības (ALBA) 
officālais laikraksts. Par redaktoru tika izraudzīts 
Toronto latviešu baptisti draudzes mācītājs Rūdolfs 
Ekšteins. Viņš ir Kristigās Balss redaktors līdz 1977. 
gadam, kad redakciju pārņem redakcijas kollēģija: māc. 
Uldis Ukstiņš ar palīgiem, māc. Ernestu Spīguli un 
māc. Arnoldu Ūsi. Mācītājiem E. Spīgulim un A. Ūsim 
aizejot mūžībā, māc. U. Ukstiņš paliek kā vienīgais 

redaktors.  Viņš kalpo lidz 1991. gadam, kad redakciju 
pārņem māc. Oļģerts Cakars Čikāgā. 

Ar šo numuru māc. Olģerts Cakars izbeidz 26 
ražīgus un Dieva svētītus darba gadus kā Kristīgās 
Balss redaktors. Par viņa uzticīgo un pašaizliedzīgo 
kalpošanu līdz ļoti sirmam vecumam visa ALBA saime 
viņam sirsnīgi pateicas. Kristīgā Balss viņa darba gados 
varēja atkal aizceļot uz neatkārīgo Latviju, kur tai bija 
uzticīgi lasītāji. Kristīgā Balss tiek sūtīta arī uz Brazīliju, 
Austrāliju, Vāciju un daudzām citām vietām.  Māc. 
O. Cakara sirsnīgās svētrunas, informatīvās Bībeles 
studijas un vērtīgie draudžu darba apraksti darīja mums 
mūsu dzīves pilnīgākas. 

Kristigā Balss jau vairakus gadus parādās arī mūsu 
ALBA timekļa lapā ( www.latvianbaptistsinamerica.
org). Ar nākošo gadu Kristigā Balss būs tikai tīmeklī 
(un e-pastā, red.). Redakcijas kollēģijā būs Pēteis Aļļe, 
māc. Oļģerts Cakars un māc. Dr. Uldis Ukstiņš. Ceru, 
ka jūs turpināsiet lasīt Kristigo Balsi arī šajā jaunajā 
formatā. Tāpat lūdzu jūs iesūtīt rakstus, svētrunas, 
Bībeles studijas un informācīju par darbu jūsu draudzēs.

Vēlreiz sirsnīgs paldies redaktoram māc. Oļģertam 
Cakaram, katram Kristīgās Balss rakstītājiem un visiem 
lasītājiem!

  
   mac. Dr. Uldis Ukstiņš  

       ALBA priekšsēdis
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Jaunā Derībā lasām par dēlu, kuŗš atstāja tēva 
mājas, lai meklētu dzīves laimi, bet, to neatrodot, 
atgriezās pie tēva ar cerību, ka tēvs viņu pieņems 
atpakaļ un to neatstums. Tēvs, savā mīlestībā pret 
dēlu, ar atplēstām rokām sagaidīja savu pazudušo 
dēlu. Pazīstam vecākus, kuŗi turpina mīlēt savus bēr-
nus, kaut gan tie ir aizgājuši neceļus.  Ja jau mēs, tēvi 
un mātes, vecāki, piedodam saviem bērniem un tos 
mīlam, cik daudz vairāk mūsu debesu Tēvs turpina 
mīlēt savus bērnus, kaut gan tie ir pagriezuši Viņam 
muguru. Būdami ticīgi ļaudis, mācāmies, ka Dieva 
mīlestībai nav nekādu robežu.  Zinu, ka tad, kad divus 
soļus garīgi pieaugu, bieži speru vienu soli atpakaļ. 
Staigājot ticības dzīves ceļu bieži klūpam, bet slava 
Dievam, bieži arī pieaugam.  Mēs mācāmies, ka Dievs 
caur asarām mūs turpina mīlēt.  Viņš, visa Radītājs, 
mīl katru Savu radījumu, tas nozīmē katru vienu manā 
draudzē un arī katru cilvēku ārpus tās.

Bukskauntijas latviešu baptistu draudzes sastāvs, 
gadiem ejot, ir mainījies, bet katram draudzes loceklim 
ir bijis iespējams caur dzīves dažādiem piedzīvojumiem 
mācīties un arī ticībā pieaugt. Simtseši gadi ir pagājuši 
no draudzes dibināšanas 1911. gadā.  Ļaudis ir nākuši 
un gājuši.  Draudzes vadītāji ir mainījušies. Tomēr, pa 
visiem šiem daudzajiem gadiem, Dievs ir turpinājis 
svētīt savu draudzi un savā  žēlastībā to vadījis.  Tā 17. 
septembŗa svētdienā, 2017. gadā, draudzes locekļi ar 
ģimenēm un draugiem sapulcējās mazā Apelbachviles 
ciemata skaistajā, baltajā baznīcā, lai pateiktos Dievam 
par Viņa vadību. Pulcējamies ne tikai lai pateikties par 
Dieva vadību, bet lai arī šinīs svētkos varētu garīgi 
atspirgt un pieaugt.

Dievkalpojuma pirmā kopdziesma apgalvoja, ka 
draudzes galva patiesi ir visuvarenais, visspēcīgais un 
mūžīgais Dievs; Dievs, kurš mūs vada tagad un mū-
žīgi.  Pēc kopdziesmas Inta Augstroze ļoti izteicoši 
dziedāja “Reiz ausīs brīnišķīgs rīts”. Dziesmai ir 
mācītāja Augusta Mētera vārdi. Mācītājs Augusts 
Mēters ar dzīves biedri Matildu pirms daudziem 
gadiem bija Bukskauntijas draudzes locekļi. Mācītājs 
arī bieži svētdienās kalpoja ar vārdu. Šinī svētdienā 
viņu piemiņai ģimene ar skaistiem ziediem pušķoja 
dievnamu.  Mācītājs A. Mēters mira 1976. gadā, bet 
viņa  dzīves biedre Matilda 1975. gadā. Daudzas 
atmiņas saistās ar tiem, kuŗu dzīves ceļi kādreiz 
krustoja mūsu ceļus. Vēl arvien dziedam dziesmas ar 
mācītāja A. Mētera skaistajiem vārdiem, kā arī varam 
lasīt viņa dzejoļus.  

Ne vienumēr mūsu dzīvē atspīd spožā saule. Ne 
mūsu aizgājēju, ne mūsu dzīvēs viss ir gājis vienu-
mēr pēc “plāna un grafikas”. Filadelfijas draudzes 

dirigentes Guntas Plostnieces vadībā apvienotais koris 
dziedāja vācu garīgo tautas dziesmu “Ak lielais Dievs”, 
kuŗa izteica tik skaidri domu, ka Dievs ir ar mums un 
mēs Viņu slavēsim katru dienu! Tajā  trio dziedāja Inta 
Augstroze, Silvija Augstroze un Ruta Ķere. Kādēļ 
mēs Dievu slavējam, to skaidri pateica Bukskauntijas 
draudzes koŗa diriģenta Ralfa Augstrozes vadītā 
dziesma “Tu esi, Kungs, mans labais Gans”.  

Dievs ir gans, kuŗa mīlestība nekad nebeidzas! 
Cik svētīgi bija dzirdēt uzmundrinājošo draudzes 
mācītāja Dr. Ulža Ukstiņa svētrunu: “Mīlestība nekad 
nebeidzas!” Labi saprotam, pieņemam kā faktu, ka 
Dievs mūs ir apžēlojis un mīlējis. Bieži grūtāk ir sa-
prast un pieņemt Kristus mācību, ka Dievs arī spēj 
mīlēt manu “ienaidnieku”, to, kuŗš man ir pretinieks.  
Mācītājs balstīja savu svētrunu uz Dāvida vārdiem 103. 
Psalmā, kuŗu dievkalpojuma sākumā lasīja draudzes 
kopējs Gatis Ķeris.  

Reiz dzirdēju par notikumu, kur draudzes kopējs 
ierādīja labākās vietas dievnamā glīti apģērbtiem 
dievkalpojuma  apmeklētājiem, bet beigu solu vienam, 
kuŗš nelikās tik labi ģerbies kā pārējie.  Izrādījās, ka 
šis cilvēks, kuŗš atstāja minēto draudzi, bija vēlāk 
pazīstamais evanģelists Mūdijs. Varbūt pats Dievs 
minētā svētdienā bija Mūdija soļus vedis uz šo 
dievkalpojumu, bet Viņa ļaudis to izraidīja. Šinī ga-
dījumā, bez šaubām, paši Dieva ļaudis nosprauda 
robežu Dieva mīlestības izpausmē.

Daudzi ticīgie ir atsaukušies Dieva aicinājumam 
nodot savas sirdis un dzīvi Kristum, dzirdot dziesmu 
“Kāds esmu, tāds es atnāku”. Šo dziesmu, klavieŗu 
solo aranžējumā, spēlēja Ausma Augstroze Aguiara, 
kuŗa ar māsu Valdu vairākas nedeļas viesojas pie viņu 
brāļa Kārļa un svaines Intas Augstrozēm. Ausma, kopā 
ar brāli, kalpoja dievkalpojuma laikā pie ērģelēm un 
klavierēm. Pirms viņa sniedza minēto klavieŗu solo, 
Bukskauntijas draudzes diriģents vēl diriģēja koŗa 
dziesmu “Manā tumšā sirdī nāci” ar pazīstamā diriģenta 
un komponista Viktora Baštika vārdiem.

Vienmēr ir labi, kad Dieva ļaudis apstājas savā 
ikdienas gaitā, lai sapulcētos dievnamā, Dievam pateik-
tos, lai gūtun garīgas svētības un nāktu Dievam tūvāk.   
Šī ir izdevība kopt draudzību ar draudzes Ganu un pie 
reizes kopt sadraudzību ar Viņa ļaudīm gan dievnamā, 
gan pēc dievkalpojuma pie galdiem blakus telpās.  

Tā ir liela Dieva žēlastība, ka varam  pulcēties un 
spējam strādāt tā Kunga darbu. Pateiksimies Dievam 
par Viņa mīlestību un žēlastību, par Viņa pacietību, kad 
klūpam un krītam. Ja tas būs Viņa prāts, tad 2018. gadā 
svinēsim 107 pastāvēšanas gadus.
 Benita Ukstiņa, draudzes korespondente

   Mīlestība nekad nebeidzas
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2017. g. 8. okt. Ciānas ev. lut. 
draudzes dievnamā Čikāgas latviešu 
baptistu draudze svinēja savus 110. 
gadasvētkus. Šiem svētkiem sevišķu 
gaisotni piešķīra Ciānas draudzes 
atceltais rīta dievkalpojums, visus 
aicinot apmeklēt mūsu gada svētkus 
un Ciānas koŗa piedalīšanās, 
dziedot sešas dziesmas. Kur vēl 
viesis, runātājs māc. Dr. Uldis 
Ukstiņš, Amerikas latviešu baptistu 
apvienības priekšsēdis. 

Pēc Sarmas Aļļes ērģeļu ieskaņas 
Ciānas draudzes koris, Māras Vārpas vadīts, dziedāja 
M. Jākobsones „Rudens pateicība” (V. Pļaviņa) un 
Māras Vārpas aranžēto “Lai pateicīgām sirdīm” (tulk. 
V. Baštiks)

Kopdziesma – V. Baštika tulkotā velsiešu garīgā 

dziesma „Visvarens, visspēcīgs un mūžīgs ir Dievs”. 
Pēc draudzes mācītāja ievada vārdiem un lūgšanas 
svētos rakstus, Psalms 103:8-17, lasīja mūsu pie 
Gaŗezera dzīvojošais tālbraucējs, draudzes kasieris 
Aivars Aistars. Tad Ciānas koŗa dziedātā Māras Vārpas 
aranžētā „Slavēts ir tā Kunga vārds” (K. Dimiters) un 
D. Wyrtzen „Ak, kāds paties draugs ir Jēzus”, Māras 
diriģētas, Sarmas ar klavierēm pavadītas, mūs ieveda 
pateicībā Dievam par Viņa gādību.

Pēc Pēteŗa Aļļes vadītās draudzes lūgšanas, kop-
dziesma „Dievs, mūsu tēvu  drošais patvērums” (O. 
Cakars). Tad svētku viesis, runātājs māc. Dr. Uldis 
Ukstiņš, kuŗš ir arī Bukskauntijas un Filadelfijas lat-
viešu baptistu draudzs macītājs, iesākot pateicās 

māc. Oļģertam Cakaram par 26 
gadu darbu “Kristīgās Balss” 
redaktora amatā un nodeva či-
kāgiešiem Bukskauntijas un 
Filadelfijas draudžu sveicienus. 
Viņa izvēlētais svētrunas temats, 
balstīts uz nolasītā Psalma tekstu, 
bija „Mīlestība nekad nebeidzas”. 
Cerēju svētrunu ievietot šajā KB 
izdevumā, bet tam jāpaliek nā-
kotnes izdevumos.

Pēc svētrunas koris dziedāja 
Māras Vārpas aranžēto „Tas Kungs 

ir mans gans” (23. Psalms) un „Mans patvērums un 
mana pils” (J. Freud). Pēc pateicības mīļajam korim, 
diriģentei Mārai Vārpai un pavadītājai Sarmai Aļļei un 
ziņojumiem, kollekte, kuŗas laikā mūs rosināja Sarmas 
Aļļes klavieres. 

Senās meldijas, A. Daudiša vārdu varenā 
kopdziesma, tik piemērota draudzes svētkiem:  
„Kristīgā draudze, mūžīgā draudze,  Stiprākas ēkas 
nerast nekur!” 

Lūgšanu un svētības vārdus teica draudzes 
mācītājs Oļģerts Cakars, tad Sarmas ērģeļu izskaņa 
– mums visiem bija sajūta, ka esam piedalījušies 
īstos, sirsnīgos pateicības svētkos.

Ēdamzālē mūs jau gaidīja klāti galdi un silta 
maltīte. Džudīte un Andrejs Kalnmals ar palīgiem 
bija visu sakārtojuši. Kur nu vēl Pēteŗa Aļļes 
rupjmaize…

Šī svētku otrā daļa labi attēloja mūsu, Čikāgas 
draudžu, sadarbību un atbalstu vienai otru. 
Ciānas ev. lut. draudzes sveicienus nesa draudzes 

priekšniece 
Silvija Kļaviņa-
Barshney un 
Ciānas koŗa  
p r i e k š n i e c e 
Irēne Balka.  Vēl  
sveica Čikāgas 
radio raidījumu 
kom. priekšsēde 
Valija Galeniece,  
raidījumu sagatavotāji Armands Birkens un Silvija, jo 
arī Oļģerts stāsta iknedēļas raidījumā par notikumiem 
Latvijā. Iepriecināja arī Čikāgas katoļu kopas 
priekšnieka palīdzes Zitas Velkmes mīļais sveiciens.

 Tad Čikāgas baptistu draudzes pateicība viesiem 

   Čikāgas draudzes 110. gadasvētki

Māc. Dr. U. Ukstiņš sveic māc. O. Cakaru

            Ciānas draudzes sveiciens

       Ciānas ev. lut. draudzes koris, dir. M. Vārpa, klav.  S.Aļļe
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un darbiniekiem – un astoņi duči rožu nokļuva īstajās 
rokās. Paldies Debesu Tēvam par brāļiem un māsām un 
šiem svētkiem, pēdējiem mūsu darbībā!

Sirsnīga pateicība Armandam Birkenam, kuŗš 

nākošās dienas latviešu radio raidījumā plaši un sirsnīgi  
stāstīja par mūsu svētku pārdzīvojumu!

  Oļģerts Cakars, 

      Vasara ar savām siltajām saules dienām jau aiz-
vadīta. Ir atkal pienācis rudens. Rudenīgā 29. oktobŗa 
svētdienā pēc rīta dievkalpojuma Bukskauntijas un 
Filadelfijas draudžu locekļi un citi labvēļi pulcējās 
Bukskauntijas draudzes dievnama blakus zālē, lai 
atzīmētu Amerikas latviešu baptistu apvienības 
priekšsēža, mūsu mīļā mācītāja Dr. Ulža Ukstiņa un 
viņa dzīves biedres, Amerikas latviešu baptistu Māsu 
apvienības priekšnieces Benitas laulības 50. gadu jubi-
leju - ZELTA KĀZAS. 

Ārā Radītājs gādājis par bagātīgu lapu zelta 
dekorējumu, bet telpā māsa Gaida Gulbe rūpējusies par 
krāšņu ziedu sakārtojumiem uz skaisti klātiem galdiem.

Pēc gardām laša pusdienām, par kuŗām rūpējās 
Silvija Augstroze un Gunta Tighe, svinības ar attiecīgu 
uzrunu ievadīja un jubilejā tālāko programmu vadīja 
Bukskauntijas draudzes priekšnieks Ralfs Augstroze.

Viņš teica, ka brāļa un māsas Ukstiņu mūsu vidū 
pavadītie trīsdesmit gadi liecina par viņu laulības stipro 
stūŗakmeni, kas ir Bībele un Svētie Raksti.  Viņu dzīve ir 
gaišs piemērs kalpošanai Dievam un Viņa draudzei.  127. 

Psalmā lasām, ka bērni ir tā Kunga dāvana, un bērnu 
svētība mums ir Viņa atlīdzība. Ukstiņu laulības dzīve 
svētīta ar trīs meitām, kas visas ir ticīgas un darbīgas 
savās draudzēs.

Bukskauntijas draudzes sekretārs Gatis Ķeris lasīja 
no 1967. g. Kristīgās Balss interesantu aprakstu par 
Ukstiņu pāŗa kāzām Klīvlandē,  kur viņus laulāja mā-
cītājs Arturs Meija. Arī daži no klātesošiem bija viņu 
laulībās pirms 50 gadiem.  Dagnijas Bērziņas-Murray 
sveiciens bija vārdos un darbā. Viņa atkārtoja divus 
četrrocīgus klavieru gabalus, kuŗus spēlēja Ukstiņu 
kāzās kopā ar savu māsu Edīti.  Edītei nevarot ierasties, 
viņas vietu izpildīja Silvija Augstroze.

Ralfs Augstroze ar Guntu Tighe deva sveicienu no 
Bukskauntijas draudzes, pasniedzot jubilāriem ziedus 
un aploksni.

Filadelfijas draudzes priekšnieks un ALBA’s ka-
sieris Ģirts Stūrmanis apsveica jubilārus no Filadelfijas 
draudzes,  no ALBA’s un arī personīgi no ģimenes, pa-
sniedzot aploksnes.

Meita Astrīda iepazīstināja klātesošos ar savu vecāku 

 Skaists notikums Bukskauntijas baptistu draudzē – Zelta kāzas

     Svētku saime, uzrunā Gatis Ķeris
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privāto dzīvi mājās, ģimenes vidū, viņu mīlestības un 
saticības pilno dzīvi, kur teiktais un darītais vienmēr 
bijis saskaņā.  Beidzot Astrīda izsacīja savu pateicību 

vecākiem, dziedot akapella solo dziesmu, kuŗas vārdi 
ļoti iespaidīgi izteica visu.

Visi sveicieni bija sirsnības pilni, tie atzīmēja brāļa 
un māsas Ukstiņu ilggadējo vērto darbību Kristus 
druvā. Pagājušie 30 gadi Bukskauntijā atstājuši svē-
tīgas pēdas. Kopā vadītie brīži garīgā darbā un sarunās 

ir bijuši stprinājums mūsu garīgā brālībā un draudzībā. 
Mācītājs Ukstiņš ar dzīves biedri Benitu ir pavadījuši 
visus šos skaistos, Dieva svētītos gadus latviešu bap-

tistu draudžu darbā.
Beidzot vārds pašam jubi-

lāram. Viņš sirsnīgi pateicās 
abām draudzēm un arī visiem 
klātesošiem par skaisto sarī-
kojumu.

Un kā viss patīkamais paiet 
ātri, tā arī mūsu kopā pavadītie 
jaukie brīži beidzās.  Laiks 
aiziet, bet atmiņas paliek, kas 
neizgaist. Devāmies mājās 
ar pateicīgām sirdīm par 
mācītāja un māsas Ukstiņu 
vērtīgo darba mūžu mūsu 
vidū.

No sirds vēlam viņiem 
Dieva vadību un svētības 

viņu dzīvē un turpmākā darbā 
tā Kunga lietās.  Vēlam abiem 

jubilāriem tādu nākotni, kādu apustulis Pāvils ietērpis 
vārdos “Dievs piepildīs katru jūsu vajadzību no savas 
godības pilnās bagātības caur Jēzu Kristu” ( Filip. 
4:19)
   Inta Augstroze,
           K. Augstrozes foto

         Māc. Dr. Uldis Ukstinš, blakus Benitai savas ģimenes vidū uzrunā un pateicas zelt -                
                  kāzniekiem. (Ievērojiet ziemas ainu aiz loga 29.oktōbrī…)

      Rīgas baptistu Mateja draudzei – 150
 2017. gads Rīgas baptistu Mateja draudzei ir 
tās pastāvēšanas un darbības 150. jubilejas gads. Visā 
oktobŗa mēneša garumā katru nedēļu notiek jubilejai 
veltīti koncerti un Dieva slavas un pateicības svētku 
dievkalpojumi. Mēneša pirmā nedēļa bija lūgšanu ne-
dēļa par Mateja draudzi. Ikdienas Bībeles lasīšanā katru 
dienu draudze kopīgi lasīja vienu psalmu, jo arī Psalmu 
grāmatā ir pavisam 150 psalmu – tikpat, cik šogad aprit 
draudzei gadu.
           Svētdienās notika svētku dievkalpojumi. 22. 
oktōbrī dievkalpojumā bija trīs pateicības lūgšanu un 
aizlūgumu bloki: 1) par kalpošanu bērniem, par jauniešu 
kalpošanu, par Bībeles studiju, par laulāto kursu, par alfa 
kursu; 2) par senioru kalpošanu, par bēbīšu skoliņu un 
par centru “ Matejs”; 3) par kalpošanu vismazākajiem, 
par fondu “Ora”, par palīdzību cilvēkiem ar atkarībām 
“Īsta brīvība”, par sieviešu kalpošanu, par diakoniem, 
par vīru kalpošanu. Dievkalpojumā piedalījās un 

sveiciena vārdus sacīja viesi no  ASV partnerdraudzēm: 
no Suburban Christian Church  - Corvalis, Oregonā  un 
no Evergreen Baptist Church, - Tulsā,  Oklahomā.
 29. oktōbrī notika svētku dievkalpojums ar 
pārstāvju piedalīšanos, kas nodeva Mateja draudzei 
sveicienus no citu kristīgo konfesiju kaimiņdraudzēm 
Rīgā. Tie bija: evaņģeliski luteriskās Pāvila draudzes 
mācītājs Ģirts Prāmnieks, Latvijas Vasarsvētku 
draudžu Bīskaps un draudzes “Dzīvības Avots” 
mācītājs Modris Ozolinkēvičs, Rīgas Svētās Marijas 
Magdalēnas Romas katoļu draudzes prāvests Andris 
Kravalis, Rīgas Misiones baptistu draudzes mācītājs 
no Pestīšanas Tempļa Pēteris Samoiličs, Latvijas 
evaņģēliski luteriskās Baznīcas Rīgas iecirkņa prāvests 
un Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes baznīcas mācītājs Krists 
Kalniņš. Starpkonfesionālā dievkalpojuma noslēgumā 
Rīgas kristīgo konfesiju garīdznieki vienojās kopīgā 
aizlūgumā. Dievkalpojumā piedalījās Rīgas Gospeļkoris 



                          Māc. Ainars Baštiks 

un ansamblis “Sliekšņi un griesti”. 
              Oktōbrī sestdienu pēcpusdienās Mateja dievnamā 
notika ansambļu un koŗu koncerti.
 7. oktōbrī koncertā ar dziesmām un mūziku pie-
dalījās pielūgsmes grupas.
 Koncertā 21. oktōbrī piedalījās Ventspils Mūzi-
kas koledžas bērnu un jauniešu koris, koris “Venda”, 
kā arī Mateja jauniešu koris “Fusion”  un ansamblis 
“Jorspeis” un izcilais ģitārspēles meistars un skolotājs, 
komponists Kaspars Zemītis, kad minētie koŗi kopā ar 
kamerkori “Matejs” izpildīja viņa sacerēto “Mesu” .
  28. oktōbŗa koncertā ansambļi un draudzes 
dziedoņi un mūziķi atskaņoja Mateja nometņu dziesmas
.
           Koru mūzikas dievkalpojums – koncerts
           Sestdienas 14. oktōbŗa pēcpusdienā notiek koŗu 
mūzikas dievkalpojums. Aicināti Rīgas baptistu draudžu 
koŗu dziedātāji, kā arī pārstāvji no Jelgavas un Limbažu 
baptistu draudžu koriem. Uz koŗa paaugstinājuma bla-
kus kancelei Mateja draudzes karoga vimpelis. Uz 
tumšzila samta auduma pamata zeltainiem diegiem 
izšūts stilizēts lauvas attēls – vispārpieņemtais Mateja 
evaņģelija simbols (Atkl.5:5),  un gada skaitlis 1867. 
– Rīgas  baptistu Sākuma draudzes dibināšanas gads. 
Koncerta norisi vada un dziesmas pieteic Mateja 
draudzes ilggadējais padomes priekšsēdētājs Armands 
Gertners. Kā pirmā dziesma kopkoŗa izpildījumā izskan 
Mateja draudzes ilggadējā korvadoņa un dziesminieka 
Jāņa Ezeriņa kompozīcija ar Artūra Spīguļa dzejas 
tekstu “Ar dziesmu sirds paceļas spārnos”, ko diriģē 
Mateja draudzes mūzikālais vadītājs Māris Dravnieks. 
Dziesmu raksturo patosa, Dieva slavas un pateicības 
motīvi, Jāņa Ezeriņa daiļrades mūža (1910-1990) 
pēdējam posmam raksturīgas intonācijas. Klasiskās 

Viktora Baštika dziesmas “Teic’ Dievu dvēsele!” 
dziedājumu kopkoŗa izpildījumā vada Rīgas baptistu 
Āgenskalna draudzes koŗa diriģents Andis Bīriņš. 
Klasisko Jāņa Ezeriņa “ Zvaigžņu  dziesmu” ar Zelmas 
Dzenītes vārdiem: “Par klusumu, par dziļu klusumu lej 
zvaigznes staru mirdzu brīnišķu..” vada Rīgas baptistu 
Golgātas draudzes koŗa diriģente Judīte Biķe. Kārļa 
Līdaka klasisko dziesmu ar Elvīras Vankinas vārdiem 
“Tik brīnišķi..” apvienotā koŗa mēģinājumā sagatavo 
Mateja draudzes koŗa ilggadējais diriģents Leonards 
Skrunda, bet koncertā diriģē Dace Bīriņa.
 Atskatu par draudzes gaitu aizvadītajā gadsimtā 
sniedz Māŗa Dravnieka komponētā dziesma “Draudzes 
simtgadē” ar dzejnieces Natālijas Ginteres 1967.  gadā 
sacerētiem vārdiem: “Tavs darbs, ak Dievs, ir Tava 
dzīvā Draudze – Tā, kuŗai pasaulē Tu licis augt, Un, 
kuŗai, daudzu gadu ceļu ejot, Tu ļāvi tuksnesī kā zie-
dam plaukt..” Dziesmas pirmatskaņojumu kopkoŗa 
izpildījumā diriģē pats dziesmas mūzikas autors Māris 
Dravnieks.
           Ērika Ešenvalda dziesmā ar Artūra Cīruļa vārdiem  
“Mēs dziedāsim par Dievu” kopkori vada Jelgavas 
baptistu draudzes koŗa diriģente Marita Caune. Marita 
Caune diriģē arī otru Ērika Ešenvalda dziesmu ar 
Veronikas Lācekles vārdiem “Pie Tava krusta”.
            Kopkoŗa dziedājumā klausāmies Māŗa Dravnieka 
2017. gadā sacerētās koŗa dziesmas pirmatskaņojumu 
– veltījumu Mateja draudzei tās simtpiecdesmitgadē 
ar Martas Daknes vārdiem “ Ja tu vari.. iet ar smaidu, 
Kāpēc esi mazs un kluss, Kāpēc neaizmirsti vaidu, Ja 
tev dziesma sirdī dus? Ja tu vari Dieva slavai Visu savu 
dzīvi dot, Kāpēc dažreiz elpai tavai Jāiet sauli aizēnot? 
Ja tev pieder gaismas krasti, Kāpēc nakts lai tevi sedz, 
Kāpēc ceļi nesaprasti, Ja ir Dievs, kas tevi redz? Ej ar 
smaidu, Ej ar dziesmu Arī tad, kad negaiss bargs, Ej ar 
mīlestības liesmu, Dievs tavs Vadonis , tavs Sargs!” Pie 
diriģenta pults Rudīte Tālberga.
       Golgātas draudzes baritona solists Arvīds Keinis  
kopā ar apvienoto kori dzied un pats uz klavierēm 
pavada savu dziedājumu paša komponētajā dziesmā 
“Sirds lūgšana”:  “ Lai vienmēr saule debesīs un bērna 
smaids lai nepazūd! Lai tēvu zemē brīvajā es laimīgs 
varu būt! Dievs, ļauj man dzīvot Latvijā, šai zemē 
mīļajā, Dievs, dod man spēku nepagurt un ticībā uz 
priekšu iet!”  Mūziķiem un dziedātājiem pievienojas 
Golgātas draudzes soprān-saksafonists Artis Gāga, 
kas uz koŗa dziedājuma un klavierpavadījuma fona 
aizrautīgi un meistarīgi izpilda brīvas improvizācijas 
par attiecīgo dziesmu temām.
         Vēl koncertā apvienotā koŗa izpildījumā izskan 
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Lības Ēces-Kalniņas dziesma “Mēs esam šeit.., lai 
Dievu slavētu, .. lai celtu Viņa Vārdu ,”  kā arī Māŗa 
Dravnieka dziesma “Mēs sludinām Kristu” ar Diānas 
Dravnieces solo dziedājumu: “Kas mani dara brīvu? 
Par ko man sirdī prieks?.. Kas pasauli var izglābt? Kas 
mīl to vēl arvien? Pie krusta ceļš ja iesākts, tas augšup 
ved ikdien’..”  Norvēģu autora T. W. Aas dziesmā 
“Redzi – krusts tur Golgātā.. Jēzus tur nomira, Tagad 
es atpestīts. Jēzus dzīvs”, koŗa dziedājumu vada Rudīte 
Tālberga un solo dziedājumus dzied Diāna Dravniece, 
kā arī Māris Dravnieks.
             Apvienotā koŗa dziedājumā vēl izskan “Mana 
pateicība” ar A.Crouch mūziku un Jāņa Plostnieka 
tulkoto un atdzejoto tekstu. 
        Tad seko kopkoŗa dziesma “Mans dārzs” ar 
Māŗa Dravnieka komponētu mūziku un vārdiem. 
Apakšvirsraksts “Matejs – Mana ģimene – 2017” 
norāda, kāpēc šīs dienas koncertam izvēlēts tāds moto: 
“Te ir mans dārzs”. Lai ieklausāmies dziesmas teksta 
vārdos: “..Kad rīts mani gaida, jau mostas mans gars, 
Vai diena šī smaida? Vai pietiks man spars? Es ceļos 
un eju, man rūpju tik daudz, Es cenšos , cik spēju, Pēc 
miera sirds sauc.. ..Kad krītu un ceļos, Es neesmu viens. 
Uz Kristu ja skatos, Man ir pavediens. Te ir mans dārzs, 
te ir manas mājas, Te ir mans Tēva nams, Te mani brāļi 
un māsas, Te Kristus nāk, mūs svētīdams.. .. Vai šodien 
man veiksies? Kā izdzīvot rīt? Kad steiga šī beigsies? 
Kā to iegrozīt? Par mani kāds domā, Kāds bēdas man 
sūdz. Ne Pēterī, Domā, te – Matejā lūdz. ..”
           Koncerta kulminācija  ir Matt Redman  dziesma 
“Teic to Kungu, dvēsele!” ar Guntas Jukumsones 
tulkoto un atdzejoto tekstu. Ērģelnieks Ritvars Knesis 
un saksafonists Artis Gāga dodas mūzicēt balkonā 
pie ērģelēm. Pavadījums iesākas ar ērģeļu basso 
continuo, un uz tā fona soprān-saksafona eņģeļu balsis 
krāšņi improvizē un skaņas lido it kā vēl augstāk par 
zāles griestiem. Koris dzied: “Teic to Kungu dvēsele, 

pielūdz to svētumā -  dziedi kā vēl nekad, dvēsele: Lai 
slavēts Tavs svētais Vārds!”  Kopkoŗa dziedājumu vada 
diriģente Rudīte Tālberga.
        Dziesmu starpbrīžos Mateja draudzei sveicienus 
nodod pārstāvji no citām Rīgas baptistu draudzēm. 
Mācītājs Edgars Mažis saka sveicienu Āgenskalna 
draudzes vārdā un atgādina kopīgo Āgenskalna un 
Mateja draudžu vēsturē, kad XX gadsimtā ilgus gadus 
abām draudzēm notika dievkalpojumi Mateja dievnamā, 
jo padomju okupācijas varas iestādes bija atsavinājušas 
Āgenskalna draudzes dievnamu.  Vīlandes un Semināra 
baptistu draudžu sveicienus nodod sludinātājs Kārlis 
Kārkliņš, izvēloties Jeremijas grāmatas 49:7 tekstu: 
“Rūpējieties par tās pilsētas labklājību, kurp Es 
jūs liku aizvest, un pielūdziet to Kungu par to, jo tās 
labklājība būs arī jūsu labklājība.” Viņš izsaka prieku, 
ka mūsu draudzes var būt kā svētības nesējas savai 
pilsētai un valstij. Nekad nedrīkstam aizmirst savu 
kristiešu uzdevumu un tā Kunga pilnvarojumu, būt 
par sāli un gaismu sabiedrībā un vidē, kuŗā dzīvojam. 
Sludinātājs Kārlis Kārkliņš ar pilnām tiesībām nodod 
arī  Vīlandes draudzes sveicienus, būdams savulaik tās 
bijušais sludinātājs, jo tagadējais Vīlandes draudzes 
mācītājs Ģirts Ašnevics šodien savu veselības problēmu 
dēļ nevar būt klāt Mateja draudzes jubilejas svētkos. 
Vēl sveiciena vārdus saka tuvākās kaimiņu draudzes 
Golgātas pārstāvis Arturs Visockis-Rubenis.
         Dievkalpojumu noslēdz Mateja draudzes vecākais 
mācītājs Ainars Purmalis, savā uzrunā nedaudz ap-
stājoties pie vēstures faktiem par četrbalsīgās koŗu 
dziedāšanas sākumu baptistu draudžu pirmsākuma 
laikos Latvijā. Mācītājs uzsveŗ, ka nedrīkstam par 
zemu novērtēt koŗu dziedāšanas nozīmi, jo tā ir būtiska 
un neatņemama, ļoti svarīga Evaņģelija pasludināšanas 
sastāvdaļa.
   Enoks Biķis.
    Foto autors Zigurds Krugalis.  

 Marta dzimusi 1920. gada 22. maijā 1. Pasaules 
kaŗa bēgļu gaitās Kurskā, Krievijā. Viņas tēvs māc. Juris 
Lamberts Krievijā darbojas par evaņģelistu. Ģimenei 
1924. gadā atgriežoties Latvijā, viņš ir mācītājs baptistu 
Talsu, Alūksnes, Rīgas Iļģuciema, Pestīšanas Tempļa un 
Rēzeknes draudzēs. Tā Marta skolas gaitas sāk Talsos, 
pamatskolu nobeidz un komercskolā iestājas Rīgā, bet 
to nobeidz Rēzeknē. Martu tēvs krista Rīgas Iļģuciema 

draudzē 1932. gada Lieldienās kopā ar 12 citiem 
kandidātiem. Jau 14 gadu vecumā Marta sāk dziedāt 
Iļģuciema draudzes korī, piedalās 1935. gada Latviešu 
Baptistu dziesmu svētkos Liepājā, dzied dažādos koŗos 
jau 71 gadus.
 Iestājoties 2. pilsētas (tagad Stradiņa) māsu sko-
lā, slimnīcā kopjot smagi ievainotos vācu kaŗavīrus, 
kas viņu satriec, jo bieži tās ir bezcerīgas pūles, Marta 

        MŪSU AIZGĀJUŠIE
      Marta Cakare, dzim. Lamberte
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izvēlas kļūt par bērnu māsu, beidzot 
attiecīgus kursus un pēc skolas 
beigšanas darbojas kā bērnu māsa 
Bolderājā un sāk dziedāšanas studijas 
Tautas konservatorijā pie Magdas 
Stotas, un aktīvi darbojas Rīgas 
Semināra baptistu draudzes jaunatnes 
pulciņā.
 Sarkanajiem atkal ielaužoties 
Latvijā Lambertu ģimene kopā ar 
vairakām baptistu mācītāju ģimenēm 
izbrauc uz Igauniju, cerot, ka 
Zviedrijas baptisti būs noorganizējuši 
transportu uz Zviedriju. Tās ir tikai 
baumas, ģimene nokļūst Dago salā un, 
sarkanajiem salu okupējot, ar lielām grūtībām ar kādu 
igauņu bēgļu laivu nonāk Zviedrijā, kur, izkļuvusi no 
bēgļu nometnes, sāk strādāt par māsu slimnīcā. Sākas 
leģionāru izdošanas draudi. Marta atstāj savu darbu 
un kopā ar tēvu apmeklē leģionāru nometnes, sludinot 
evaņģeliju vārdos un dziesmās. Tiek organizēts plašs 
palīdzības darbs. Kad leģionāri sāk bada streiku, 
Marta viņiem pievienojas, gūstekņu nometnē 
apmazgā pašnāvnieku. Velāk, kad leģionārus izvieto 
pa slimnīcām, viņa ir tā, kas stiprina, palīdz. Zīmuli 
acī iedūrušas leitnants Alksnis nepieņem kopšanu un 
neuzticas nevienam citam, kā “māsai Martai”. Tas 
ir vārds, kas iegājis traģēdijas stāstā un vēsturē. Kā 
leģendāra personība Marta Lamberte ap-rakstīta Zentas 
Mauriņas darbos.
 Zviedrijā 1948. gadā viņa apprecas ar  Oļģertu 
Cakaru. Abi ir aktīvi zviedru baptistu draudzē un lat-
viešu bēgļu sabiedrībā, Marta noorganizē latviešu 
bērnudārzu, papildinās dziedāšanas studijās, dzied 
draudzē un daudzos zviedru sarīkojumos. 1949. gadā 
piedzimst dēls Jānis.
 1953. gadā viņi izceļo uz ASV, kur abiem ir vecāki 
un sāk darboties Čikāgas lartviešu baptistu draudzē un 
Čikāgas latviešu sabiedrībā. Īsi pirms Jāņiem piedzimst 
meita Ilze. Tā paša gada rudenī viņu lūdz nodibināt 
bērnudārzu pie Čikāgas latviešu setdienas skolas, kuŗā 
ir ap 200 skolēnu. Tā sākas viņas 42 gadu ilgais darbs 
Čikāgas Kr. Barona skolā, pasniedzot ticības mācību, 
dziedāšanu un citus priekšmetus. 1965. gadā nodibinās 
Gaŗezera nometne un Vasaras vidusskola. Arī tur, sākot 
ar 1966. gadu, Marta kopā ar savu vīru ir nostrādājusi 
32 gadus, sākumā kā galvenā audzinātāja, skolotāja, 
nometnes medmāsa un 16 gadus vidusskolā, mācot 
dziedāšanu un latviešu folkloru, to saistot ar Bībeles 

atziņām.
 25 gadus Marta ir koncertējusi latviešu 
sabiedrībā, izbraucot vai visu ASV 
un Kanadu, atsaucoties aicinājumiem 
dziedāt latviešu apmetnēs, biedrībās un 
baznīcās. Latviešu laikrakstos pub-licējusi 
atsauksmes par mūzikālo dzīvi Čikāgā.
 Tēvam iesaistoties amerikāņu Brīvo 
metodistu dievārdu pārraidē uz Padomiju, 
viņš kļūst par krievu un latviešu valodas 
raidījumu runātāju, pieaicinot arī Martu 
dziedāt latviešu un krievu garīgās dziesmas 
šajos raidījumos. 
 Čikāgas draudzes darbā viņa ir draudzes 
soliste, dzied korī, ilgus gadus bijusi māsu 

pulciņa priekšniece, sūtot palīdzību uz Latviju. Viņa 
ir draudzes diakonise, sagatavojusies šim darbam,  
nobeidzot Mūdija Bībeles institūta vakara skolu 1980. 
gadā, specializējoties bērnu darbā un arī garīgas 
palīdzības sniegšanā. No 1982. gada, kad Oļģertu ievēl 
par mācītaju Grandrapidu baptistu draudzē, Marta ir  
šai darbā ielikusi pūles un mīlestību, ik mēnesi braucot 
uz 320 km tālo draudzi, dziedot un liecinot.
 Dzīves otrā pusē atkal piegriezusies jaunības 
jūsmai, rakstot dzejoļus. Ir Latviešu Rakstnieku ap-
vienības (LaRA) biedre, kas izdevusi dzejlapu “Dzintara 
daļa” un kopā ar vīru Oļģertu reliģisku dzejoļu izlasi 
“Dziesmas par Dievu” (1995.g., Rīgā).
 Sākot ar 1992. gadu, katru vasaru kopā ar vīru 
ir viesojusies dažādās Latvijas  baptistu draudzēs, no-
metnēs un dziesmu svētkos.
 Viņa apbalvota ar Daugavas Vanagu nozīmi 
zeltā un Latvijas Republikas Kultūras ministrijas 
Atzinības rakstu.
 Kas paticis visvairāk? Strādāt ar bērniem, stāstīt 
un dziedāt par Labo Ganu, Pestītāju, kas mūs mīl, savu 
dzīvību atdodams par mums, cilvēkiem.
 Pēc ilgas slimības viegli un bez sāpēm šķiŗas no 
šīs dzīves 30. augustā. Bērēs 8. septembrī Ciānas ev. lut. 
baznīcā kalpo Amerikas latviešu baptistu apvienības 
prezidents māc. Dr. Uldis Ukstiņš un Ciānas draudzes 
māc. Gundega Puidza. Martas dzīves stāstu teic meita 
Ilze. Atvadās dzied Ciānas draudzes koris dir. Māras 
Vārpas vadībā, klavieres skandina Sarma Aļļe.

 Olīvkalna kapsētas latviešu daļā atstājām šķir-
stu ar Latvijas smilšu sveicienu, zinot un ticot, ka sa-
stapsimies mūžībā.
      Oļģerts Cakars




