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Un saule aptumšojās! 

Ievada vārdi Amerikas latviesu baptistu apvienības 2017. gada kongresā 

                      māc.Dr. Uldis Ukstiņš     

                        ALBA  priekšsēdis 

Mūsu šī gada kongress sākās trīs dienas pirms saules aptumšošanās. Šeit austrumu Pensilvānijā tikai  

75% no saules tiks aptumšota. Citur ASV būs pilnīga aptumšošanās.  Apstulis Pēteris Vasarsvētkos 

citējot pravieti Joēlu saka, Saule pārvertīsies tumšā un mēnes asinīs pirms nāks Kunga lielā un 

spožā diena. Un tad ikviens kas piesauks tā Kunga vārdu tiks izglābts. (Ap. D. 2:20-21) 

Senā pasaulē saules aptumšošānās bija baismīgs notikums. Ļaudis nesaprata dabas likumus, ka 

menes, kurš riņko ap zemi, nāk stārp zemi un sauli un to aizsedz. Tie tikai zināja ka saules gaisma, 

kura ir visas dzīvibas avots, pekšņi pazūd. Vai tā atkal atgriezīsies? 

Jaunā Derībā saules aptumšošanās tiek atkārtoti saistīta ar Jēzus Kristus Otro atnākšanu tad kad 

cilvēka grecīgie, tumšie, darbi būs sasnieguš kritisku masu tad Jēzu Kristus nāks atkal! Tad Viņš, 

kurš ir pasaules GAISMA, nāks nodibināt Savu valstību, GAISMAS , miera un taisnības valstību. 

Nedomaju ka ir par daudz sacīt ka šis mūsu ALBA kongress notiek kristiskā brīdī pasaules vēsturē kā 

Savienotajās Valstīs tā arī Latvijā.  Zimeļu Korejas atom ieroču draudi, Ku Kluk Klana, Nacistu un 

naidu neseju parādišanas atklātībā atkal šaijā zemē un  Krievijas bruņotie spēki savelkoties uz 

Latvijas robežas, viss norada uz nedrošu rītdienu.  

Mēs kā kristieši tomer  zinam ka tāpat kā menes aizsegs sauli tikai uz īsu brīdi tā cilvēku grēku tumsa  

var aizsegt Dieva mīlestības GAISMU tikai uz īsu brīdi.  Beidzamais vārds nepieder grēka tumsas 

nesejiem, naida un terrora paudējiem, rāsisma idoloģijas izplatītājiem.  Beidzamais vārds pieder 

GAISMAS Tēvam, mīlestības un taisnības  Dievam.  Pie Viņa nav neviena tuša nepilnības ēna. 

Mēs kā ALBA esam pulcējušies šai mūsu Apvienības 67. darbības gadā lai apliecinatu savu ticību 

Jēzum Kristum, kurš ir pasaules GAISMA un Kurš pavēl mums, Viņa sekotājiem, likt mūsu gaismai; 

patiesības, mīletības un taisnības gaismai, spīdet ļaužu prieksā  lai Dievs, GAISMA Tēvs,  tiek 

pagodināts.  Mēs kā latvieši esam redzējuši greka, naida, melu un terror tumsu ko nesa Padomju 

Savienibas brutāla vara, kas verdzināja mūsu tautu un nogalinaja mūsu tautas brāļus un māsas. Bet 

kaut “Draudzes koks iedrebejās vētras sagrabts” tā saknes turējās stingri ticības zemē. Šodien redzam 

draudzi Latvijā zaļojam visā krāsņumā. Visu savu pastāvešanas laiku, bet seviški beidzamos 25. 

gados kopš Latvija atguva savu neatkarību, esam darījusi visu kas mūsu spēkos lai veicinātu 

Draudzes koka atplaukšanu. 

Mēs esam ka ALBA šaijā kongresa pulcējušies lai apliecinātu Jēzu Kristu kurš ir Pasaules GAISMA 

ļaudīm ap mums šeit ASV un ar palīdzibu ko varam sniegt LBDS un ar mūsu aizlūgšanām, apliecināt 

mūsu Kungu mūsu tēvzemē un vel dažiem no mūsu vidus, dzimtenē, Latvijā. Tāpat apliecinam 

Kristu, Bolivijā un Brazilijā un citās vietās pasaulē caur Pasaules Baptistu Savienibu (BWA)  ar 

saviem ziedojumiem un lūgšanām. 

Mēs nezinam ko rītdiena nesis. Vai pirmdienas saules aptumšošanās ir zīme ka tā Kunga diena ir 

tuvu? Bet to zinam, ka tad kad Viņš nāks tad piepildīsies apustuļa Jāna vizija Atklāsmes gramatā par 

kuru viņs raksta Pēc tam es redzēju un raugi liels pulk,s ko saskaitit nevareja, no visām tautam, no 

ciltīm, tautībām un valodām stāveja goda krēsla un Jēra priekšā abģerti baltās drēbēs un ar palmu 
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zariem rokās un sauca skaļā balsī “Pestīšana pieder mūsu Dievam un Jeram!”  (Atklasmes  

grāmata 7:9-10)  

Jēzu Kristu ir visas cilvēces Pestitājs.  Visas rāsas, tautas, valodas un etniskas grupas, “Sarkans , 

dzeltens melns un balts”  visi ir Jēzum  Kristum dārgi.  “Tik ļoti Dievs pasauli mīlējis…!” Tā ir mūsu 

vēst kā Amerikas latviešu baptistiem šodien šaija 67.  Kongresā  un vienumēr! 

 


