
Nr. 3                    2017. g. jūlijs/augusts/septembris                                     88.3.                           

   ALBA Koŗu apvienības 68. Dziesmu dienas Kalamazū koris

   Priekšā no kr.: Linda Aļļe-Murphy, Pauls Barbins, Rūdolfs Kalnmals, Sarma Aļļe,                         
     Dāvids Šmits, Gunta Plostniece, Ralfs Augstroze, Julia Plostniece, Uldis Ukstiņš.                                                 
            Foto Nikolai Murphy



30                       Kristīgā Balss 88.3.                             Kristīgā Balss 88.3.                        31

   REDAKTORA PIEZĪMES

                  Kristīgā Balss
       un cita informācija lasāma arī ALBA mājaslapā:
               www.latvianbaptistsinamerica.org

Visi Kristīgās Balss abonomenta masājumi sūtāmi: Mrs. 
Lidija Aistare 10925 Zemgale Rd Three Rivers, MI 49093, 
USA. Kristīgā Balss ir Amerikas Latviešu Baptistu apvienības 
izdevums, iznāk ik gada ceturksni. Redaktors Oļģerts Cakars, 
742 N Lombard Ave, Oak Park, IL 60302, USA. Tlr. 1 708 383 
5285. e-pasts kbcakars5@comcast.net. Turpat adrešu maiņas.

Gada abonoments ASV $15.00, katrs nākošais ASV $10.00.
CHRISTIAN VOICE – published quarterly by the Union 

of Latvian Baptists in America. Editor Rev. Olgerts Cakars 
742 N Lombard Ave, Oak Park, IL 60302 USA. Phone 1 708 
383 5285, email: kbcakars5@comcast.net.

Subscription rates: One year $15.00, each additional 
subscription $10.00.

Titullapas galvu zīmējis Viestarts Aistars

ZIŅOJUMS KONGRESAM

Kad būšu šo Kristīgās Balss izdevumu 
nosūtījis gan uz Latviju, Brazīliju ASV, 
Kanadu un pārējējiem abonentiem dažādās 
pasaules malās, būs laiks rakstīt ziņojumu 
par Kristīgo Balsi Amerikas Latviešu 
Baptistu apvienības (ALBA) kongresam 
augusta beigās Bukskauntijā.

Ziņojums būs grūti rakstāms. Pēc divdesmit piecu 
gadu Kristīgās Balss redaktora darba, atsacīšos no 
mums, Amerikas latviešu baptistiem, nozīmīgā posteņa, 
sākot ar 2018. gadu. Nejūtos tiesīgs vairs aicināt iesūtīt 
abonentu maksu par jauno gadu, kad jūtu neziņu un 
nespēku šī uzdevuma turpināšanai.

Labi apzinos, ka nevarēsim Kristīgo Balsi izdott 
pašreizējā veidā. Esmu piedāvājis darboties vienīgi kā 
latviešu valodas konsultants, kas ir kritisks postenis, 
jo cilvēks, kas nobeidzis brīvalsts latviešu valodas 
vidusskolas kursu un prot lietot tā saucamo Endzelīna 
pareizrakstību ir vismaz deviņdesmit trīs gadus vecs 
un tādu, garīgi mošu, kvalificētu nevienu citu mūsu 
vidū nezinu. Kristīgās Balss redaktoram arī vajadzīga 
teoloģiskā izglītība.

Mūsu draudzēs arī esam skaitā, bet ne ticībā 
sarukuši. Kādreiz nometnēs sabraucām vairāki simti, 
tagad pa visām draudzēm un kopām sanāk zem simta 
aktīvu locekļu. Ka esam vēl līdz šim varējuši it lielus 
darbus darīt, tā ir mīlestība uz mūsu Kungu, kas to 
balstījusi un balsta, Mēs to nemaz citādi nevaram. Nē 
– nevaram…

Tā apvienības padomē, šīs lietas pārrunājot, ra-
dusies doma izveidot redakcijas kolēģiju un publicēties 
mūsu jau esošajā tīmekļa mājas lapā, radot Kristīgās 
Balss sleju, kuŗa redakcijas kolēģija būtu māc. Dr. 
Uldis Ukstiņš – satura gādātājs, Pēteris Aļļe – mājas 
lapas iekārtotājs un māc. Oļģerts Cakars – latviešu 
valodas labotājs. Ceru, ka ALBA kongress piekritīs 
šādam nokārtojumam.

Par šo Kristīgās Balss izdevumu. Nezinu kāpēc, bet 
esmu saņēmis tīmeklī diezgan daudz attēlus  ar neticami 
sliktu kvalitāti, nederīgus iespiešanai. Tā arī attēli par 
Dziesmu dienu šoreiz ir tādi, kas iespiežami, bet par 
dažām tomēr nozīmīgām personām un notikumiem 
tie, šī iemesla dēļ, nav ievietoti. Nevaru iedomāties, ka 
fotografētājiem būtu tik nederīgi slikti aparāti, liekas, 
ka vaina ir foto pārsūtīšanas procesā internetā.

Saņēmu no čellistes Lindas Aļļes-Murphy epastu 
– viņai patikuši pēdējā izdevumā ievietotie Rudītes 
Losānes dzejoļi. Viņa pati arī rakstot. Kad aicināju atsūtīt 
ieskatam, biju pārsteigts par viņas vārdu zināšanām un 
koncentrēto domu. Esmu pāris viņas dzejoļus ievietojis 
šinī izdevumā un jūtos ļoti nelaimīgs, ka tie ir tikai daži 
spoži pilieni un mums paies gaŗām, iespējams, skaista 
dzejas straume. Bet es jau tagad aicinu: Linda, sūti 
steidzīgi labi daudz dzejoļu, vēl viens Kristīgais Balss 
izdevums iznāks uz svētkiem… Un nav aizlieguma 
dzeju publicēt arī tīmeklī…
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             Vai Jums ir bijušas reizes, kad, vienkārši staigājot, 
jūs tiekat ievilkti cita cilveka sarunā?  Man tas reizēm 
notiek, kad eju staigāt pa kādu teku tuvu pie manām 
mājām.  Es vienkarši mēģinu izvingrināt savu ķermeni, 
ievērodams skaisto dabu. Bet tad, vai kāds staigādams 
pāris, vai kāds, kuŗš skaļi runā savā mobilā tāļrunī, 
paiet gaŗām, es ļoti ātri tieku iesūkts viņa sarunā. Bieži 
sarunas temati ir par tās dienas notikumiem, runas par 
ikdienas stresa veidotājiem, jeb vienkaršas sūdzības 
par dzīvi. Reti esmu dzirdējis kādus staigātājus runājot 
par kādu labu notikumu, par prieku vai par kādu dzīves 
brīnumu.
 Pirms dažām dienām, staigājot pa savu izvēlēto 
teku, klausījos par ko citi līdzi ceļotāji runāja. Nekā 
neparasta. Tad sāku domāt par to, kā augšāmcēlušais 
Kristus staigāja pa ceļu uz Emmausu.
       * * *
 Neko īsti nezinām par tiem diviem mācekļiem, 
kuŗi bija ceļā no Jeruzālemes uz Emmausu. Neko daudz 
nezinām, bet šie divi mācekļi starp visiem Bībeles 
ceļotājiem, tur varam ieskaitīt Israēla tautu tuksnesī, 
ceļā uz izredzēto zemi, Saulu ceļā uz Damasku, pat 
Jēzu, kad Viņš devās uz Jeruzālemi, ir kļuvuši diezgan 
slaveni.  
 Ir pieņemts, ka šie divi ceļotaji ir uzskatāmi par 
Jēzus sekotājiem, mācekļiem kuŗi pazina un pieņēma 
Jēzus mācības un aicinajumu sekot Viņam. Varbūt ka 
viņi nebija no tiem pirmajiem divpadsmit, bet noteikti 
divi, kuŗi sekoja Jēzum. Ir arī pieņemts, ka viņi bija klāt 
Jēzus pēdējās dienās. Vai viņi bija klāt ar Jēzu pēdējā 
mielastā, vai kad Jezu arestēja, vai kad Jēzu sita krustā, 
vai kad Viņu guldīja kapā, tas nav zināms. Bet izklausās, 
ka kaut ko viņi zināja par visu, kas notika, un ka abi bija 
Jeruzālemē tajās pēdējās dienās. Ir arī pieņemts, ka viņi 
dodas atpakaļ uz savām mājām pa ceļu no Jeruzālemes 
uz Emmausu.
 Un zinām, ka viens no celotajiem ir saukts vardā 
Kleops. Otrā vārds nav zināms. 
 Ārpus tā, mēs īsti neko nezinām par šiem diviem 
ceļotājiem. Varbut, ka nekas mums nav jāzin par šiem 
diviem ceļotājiem, jo ir jau pietiekoši daudz ievērojama, 
kas savieno ikvienu no mums ar viņiem abiem.
       * * *
 Esmu dzirdejis domu, ka Lūkas evaņģelija 

Māc. Dr. Pauls Barbins          CEĻĀ..
Lieldienu trešā svētdienā, 2017. g. 30. apr. Kalamazū ev. lut. baznīcā

                                    Lūk. 24: 13-35
rakstnieks tīšām atturējās pielikt sīkāku faktu un detaļu 
aprakstu, lai vēl labāk veidotu vietu mums, ikkatram, 
gadus vēlāk piedalīties šajā notikumā. Ne mums ir zi-
nāma īstā ģeografiskā vieta,  ne mums ir zināms otrā 
ceļotāja vārds. Tādā veidā mums ir atļauts ierakstīt sevi 
pašu šajā Lieldienas brīnumā. Varam uzņemt bezvārda 
mācekļa lomu – jo arī mēs, ceļodami pa kādu ceļu uz 
nezināmu vietu, esam sastapuši augšāmcēlušo Kristu, 
bet Viņu neievērojām vai pat nezinājām, ka Viņš staigā 
mums līdzās.
 Dzirdējām lasījumā, ka divi macekļi, staigādami 
pa ceļu, pārrunāja savā starpā par visu, kas bija noticis, un 
ko viņi bija piedzīvojuši. Abi sarunājās un sprieda. Kad 
Jēzus viņiem pievienojās, viņi abi varēja labi atstāstīt 
par visām lietām, kas Jeruzālemē bija notikušas; un 
viņiem bija drūmas sejas, jo nupat pienākušais ceļotājs 
it kā nezināja par visiem notikumiem, kuŗi bija atstājuši 
tik lielu iespaidu uz viņu dzīvi. “Tu esi vienīgais, kas, 
Jeruzālemē dzīvodams, nezini, kas tur noticis?”  
 Man patīk šāda ideja, jo tā mums atgādina, ka 
augšāmcēlušā Kristus parādīšanās ticīgiem ļaudim nav 
kāds izolēts notikums sensenā vesturē, bet ka arī šodien 
augšāmcēlušais Kristus ne tikai parādās, bet arī staigā 
kopā ar mums, arī turpina mūs mācīt un atvērt mūsu 
domas un saprašanu, un arī turpina kopt sadraudzību ar 
mums visos ikdienišķajos notikumos.
      * * *
 Tad abi mācekļi atstāsta visu, ko viņi zin, par ko 
viņi ir domājuši, un ko viņi bija cerējuši.  Un viņi dala 
līdzi arī ziņas par tukšo kapu, ko sievas sludināja, un 
viņi stāsta, ka citi macekli ir gājuši meklēt Jēzu, bet nav 
Viņu redzējuši.  
 Būdams Bībeles lasītājs, un, reizēm, nežēlīgs, 
skaudīgs, nelīdzjūtīgs Dieva bērns, bieži atrodos neiz-
pratē, kad lasu par šo Jēzus parādīšanos šiem diviem 
mācekļiem. Jautaju: “Kā viņi nezināja, ka Tas ir Jēzus?” 
Vai viņi neieklausījās Viņa macībās. Vai viņi nesekoja 
līdzi visiem notikumiem? Vai viņi neuzklausīja sievas, 
kuŗas sastapa augšāmcēlušo Kristu, vai tos mācekļus, 
kuŗi stāstīja, ka kaps ir tukšs? Kā šie divi to nezināja?
 Vai esat ieverojuši šādu reackiju paši sevī vai 
kādā citā garīgā personā? Bet kāpēc tāda reakcija?  
Varbūt īsti nesaprotam, kā cilvēks sāk kaut ko saprast? 
Viens veids ir, kad kaut kas tiek uzzināts. Lietojam 



mūsu smadzeņu spējas un saprātu, pārdomājam un 
spriežam, lai veidotu kādu secinājumu. 
 Bet kristīgā ticība nebalstās cilvēka saprātā un 
uz tā veidotiem secinājumiem.  
 Kristīgās ticības sākums ir brīnumainos noti-
kumos – Jēzus dzīvoja, mira un cēlās no mirušajiem, 
un cilveki, kas Jēzum sekoja, atskarta, sāka ticēt, ka 
Viņa dzīve bija Dieva vadīta un svētīta, un ka Jezus 
pats bija Dieva Dēls, apsolītais Pestītājs, kam mēs 
ticībā sekojam. Tā ticība veidojās ne no saprāta bet no 
atklāsmes.   
 Klausīšanās par šiem diviem macekļiem varbut 
veido neērtību mūsu dvēselēs, jo, tāpat kā viņi abi, 
mēs arī neesam gatavi dievišķīgām atklāsmēm mūsu 
pašu ceļojumā. Domājam, spriežam un kārtojam, 
bet neatļaujamies sastapt Dievu, kuŗš atklājas mums 
ikkatram.
      * * *
 Jēzus staigāja līdzi šiem diviem ceļotājiem, 
bet tie nezinaja, ka tas bija Viņš. Šāda neziņa vai pat 
neievērošana ir daļa no ikkatra ticīga cilvēka garīgā 
ceļojuma. Tādi brīži, kad ceļojam pa dzīves ceļu un 
nezinām vai neievērojam to, ka pats augšāmcēlušais 
Kristus staigā mums līdzās.
 Kāds, kuŗš raksta par garīgiem tematiem, 
ir skaidrojis to visu šādā veidā. Mums ikkatram ir 
“sastrēgumi”, lietas, kuŗas aizsedz skatu, lai mēs ievē-
rotu Dieva būtību mūsu dzīvē. Lietas, kuŗas atšķiŗ mūs 
no vienotības ar Dievu. Ja mēs varētu paši sevi ievērot, 
atzīt un atbrīvoties no tām, tad būtu izdevība vēl labāk 
ievērot un piedzīvot Dieva tuvumu. Lietas, kuŗas ved 
mūs projām, ne tuvo mūs Dievam. Ir interesanti, šis 
evaņģelists nenosauc šīs lietas, kas atšķiŗ mūs no Dieva 
par grēku – ne, ko mēs darām, kā mēs dzīvē rīkojamies.  
Nē, te ir doma par mūsu garīgo būtni. Tas, kas mēs 
esam, ne tik daudz, kā mēs grēkojam.
 Tie sastrēgumi varetu būt, piemēram, tas, kas 
patur mūs nosvērtus; tas, kas veido sevis žēlošanu vai 
žēlumu pret sevi. Tas varētu būt mūsu nodošanās, mūsu 
kaitīgie ieradumi; tās rūpes un raizes, kas mūs pārņem, 
mūsu neizstrādātie konflikti, mūsu neizveseļotās trau-
mas piedzīvojumi, mūsu ievainojumi, mūsu dzīves 
sāpinājumi, mūsu bailes un mūsu bažas. Ikkatrs tads 
sastrēgums iespaido to, cik skaidri mēs ievērojam vai 
neievērojam, ka pats augšāmcēlušais Kristus staigā 
mums līdzi mūsu dzīves gajienā.
 Tā tas varētu būt bijis gan Kleopam, gan otram 
māceklim, staigājot pa ceļu uz Emmausu.  Tās sāpes, ko 
viņš piedzīvoja Jeruzālemē, viņa pašu izstrādātas domas 
un plāni, viņa neticība brīnumiem,  viņa pretestības pret 

pārveidošanas un augšāmcelšanās spēkiem. Bija kaut 
kāds sastrēgums, kas Kleopam ne-ļāva redzēt, ka Jēzus 
staigā viņam blakus. Un ja šis evaņģelija notikums ir 
atstāstīts ar nodomu, ka mums ir atļauts ierakstīt savu 
vārdu tanī otra mācekļa lomā, tad tiek arī atgadinats, ka 
mēs ikkatris dzīvojam ar sastrēgumiem, kas kavē mums 
redzēt augšāmcēlušo Kristu, staigajot mums līdzi. 
      * * *
 Lūdzu ieverojiet, ko pats Jēzus dara šajā noti-
kumā. Starp visiem sastrēgumiem, nesaprašanām un 
neziņām, Jezus atkārtoti dāvā izdevību mācekļiem 
ievērot Viņa tuvumu. Atkal un atkal augšāmcēlušais 
Kristus atklājas viņiem – gan ar savu gribu piedalīties 
mācekļu sarunā, gan ar Viņa mācības vārdiem, gan ar 
to, ka Viņš pieņem mācekļu aicinājumu, viesoties pie 
viņiem, gan kad Viņš lauž maizi un to svēta. Neskatoties 
uz visām cilvēcīgām vājībām, augšāmcēlušais Kristus 
atkārtoti dāvā mācekļiem izdevību Viņu redzet.
 Tur skan mācība, ka ne Dievs, ne Kristus ir 
izzināms, Tie atklājas tikai caur atklāsmi. Ticība nav 
piespiesta un tā arī nepārņem caur atklāsmi tos, kuŗi nav 
sagatavoti.  Vai esat ievērojuši, ka ikkatrā notikumā, kur 
parādās augšāmcēlušais Kristus, Viņš parādās ticīgiem 
ļaudīm – gan mācekļiem, gan Marijai, gan šiem diviem, 
kuŗi staigāja pa ceļu uz Emmausu.
 Tas nozīmē, ka augšāmcelušais Kristus arī ir klāt, 
kad mēs – Dieva ticīgie bērni sanākam. Tas nozīmē, ka 
Kristus ir sastopams šajā mūsu rīta dievkalpošanā, šī rīta 
skolas izlaidumā, šīs pēcpusdienas baptistu Dziesmu 
dienā. Kad sanākam gan kalpot, slavet, strādāt un kopt 
sadraudzību, aušāmcēlušais Kristus atklājas mūsu vidū.
 Kāds brīnišķīgs un svētīgs devums tas ir – ka 
mūsu vidū – starp visām sāpēm, šaubām un nedrošībām, 
augšāmcēlušais Kristus atkārtoti atklājas mums un dod 
mums atkārtotas izdevības Viņu ievērot.
 Kristus to visu dara, lai arī mēs kopā ar mā-
cekļiem, kas staigāja pa ceļu uz Emmausu, varētu stāstīt 
citiem, ka esam redzējuši Kristu un liecināt ar visiem 
ticīgiem ļaudīm, ka tas “Kungs ir patiesi augšāmcēlies.”  
Alleluja!  Amen.

   Linda Aļļe- Murphy

    AUGUSTA PIRMĀS DIENAS

   Zirga soļi – aizčab           Eju viegli pa
   nopļautā labības laukā         atsacīšanās ūdeņu virsmu

   Saules košums –           pilna ticības.
   asinszāles ziedos
.
   vasara pusceļā
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Gadu desmitus esmu priecājies par dzejnieces 
Veronikas Strēlertes dzejoļiem mazā grāmatiņā ar 
virsrakstu  “Žēlastības gadi”, kas izdota 1961. gadā 
Zviedrijā  ar sīku bruņurupucīti uz vāka. Ļoti priecājos 
redzēt vairākus viņas garīgos dzejoļus pagājušā ga-
da Baznīcas Gada Grāmatā, starp citu, arī dzejoli 
“Dievgalda liturģija”, kuŗa man sevišķi mīļa. Tajā at-
rodam vārdus: “Jo Tu mūs esi radījis ar nemirstošu 
dvēseli, Ko nevar sagūstīt, nedz ar zobenu nokaut ne-
viens laicīgais varenais.”  

Šis dzejolis norāda uz patiesībām, par kuŗām 
apustulis Pēteris runā nupat lasītajā rakstvietā, kad 
viņš runā par tām lietām, kuŗas ir “paliekošas” un tām 
lietām,  kuŗas ir “gaistošas”. Viņš mums, ticīgiem, sa-
ka: “jo jūsu atdzimšana nav no iznīcīgas sēklas, bet 
no neiznīcīgas, caur Dieva dzīvo un paliekošo vārdu”      
(I Pēt. 1:23).   

         I
Mēs šodien dzīvojam pasaulē, kuŗā reti kas ir 

paliekošs. Mūsu dzīves strauji mainās! Ja kāds cilvēks 
no Jēzus laikiem būtu varējis iekāpt zinātnisku fantāziju 
rakstnieku “laika transporta mašīnā” (time machine) un 
ierasties pasaulē 1700. gadā, tam būtu reta lieta, ku-
ŗa to pilnīgi pārsteigtu. Bet ja kads cilvēks no 1900. 
gada pārceltos uz mūsu dienu pasauli, viņam tā būtu 
pilnīgi nesaprotama. Gandrīz tikai viena cilvēka mūža 
laikā, viss ir radikāli mainījies. Mans nelaiķa tēvs, 
dzimis 1914. gadā, stāstīja man, ka cilvēki viņa jaunībā 
fantazēja par spoguli, kuŗā ieskatoties varēs redzet, 
kas notiek tālās zemēs. Tādas bija pasakas, tagad tā ir 
realitāte. Un maiņas top aizvien straujākas! Mobīlais 
telefons, ko nopirki pagājūšajā gadā, tagad aizmetams. 
Un tā tas ir ar daudzām citām lietām. Mēs dzīvojam 
tā sauktajā “disposible society”. Rets kas mūsu kultūrā 
tiek uzkatīts kā paliekošs un vērtīgs.

Tā tas ir ar materiālo pasauli ap mums. Daudz sva-
rīgāk un nopietnāk, tā tas ir arī ar mums pašiem. Jo 
vecāki mēs paliekam, jo asāk izjūtam patiesību, ka tie, 
ar kuŗiem gājām kopsolī gadu desmitus, vairs nesoļo 
mums blakus. Jo skaudri to izjūtam, kad šis līdzgaitnieks 
ir mūsu dzīves draugs vai kāds cits tuvs ģimenes lo-
ceklis. Apustulis Pēteris saka, citējot Vecās Derības 
pravieti Jesaju: “Visa miesa ir kā zāle un visa tās godība 
kā puķe laukā. Zāle nokalst un puķe novīst..”  Pravietis 
vārdos, ko citē apstulis Pēteris, raksta: “..tiešām, ļaudis 

Māc. Dr. Uldis Ukstiņš

      Paliekošais un iznīcīgais
                                             I Pēt. 1:16-25
                        Pārdomas 2017. gada Dziesmu dienā

ir kā zāle” (Jes. 40:7b).  Šie vārdi būtu pilnīgi bēdīgi 
un nospiedoši: “Visa miesa ir zāle”, ja tiem nesekotu 
nākošie vārdi:  “bet Kunga teiktais vārds paliek mūžīgi. 
Un šis vārds jums ir pasludināts kā evaņģelija vēsts”   
(I Pēt. 1:25). 

Evaņģelija vēsti, labo vēsti, kas mums tiek paslu-
dināta, varam lasīt šīs pirmās Pēteŗa vēstules pirmās 
nodaļas sākumā. Tur lasām vārdus, kuŗus varbūt 
dzirdējām šajās Lieldienās: “Slavēts lai ir Dievs un 
mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielajā 
žēlstībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai caur Jēzus 
Kristus augšāmcelšanos no mirušajiem, neiznīcīgam, 
neaptraipītam un nevīstošam mantojumam, kas ir 
uzglabāts debesīs jums, kuŗi tiekat pasargāti ticībā 
pestīšanai, kas ir sagatavota, lai Dievs to atklātu laiku 
beigās” (I Pēt.  1:3-5). 

Jā, patiesi, mēs esam kā zāle. Cilvēks ir kā zāle, 
kas sakalst, kā puķe, kas novīst. Virs zemes mums 
nav paliekoša mājvieta. Bet tos, kas Viņam tic, Dievs 
Jēzū Kristū ir atdzemdējis “dzīvai cerībai, neiznīcīgam 
mantojumam debesīs”. Kristus miris par taviem 
grēkiem. Apstulis raksta, ka mēs, ticīgie, apzināmies: 
“..apzinoties, kas ne jau ar iznīcīgo – ar zeltu vai 
sudrabu – jūs esat izpirkti no savas nīcīgās dzīves, 
ko esat mantojuši no tēviem, bet ar dārgajām asinīm, 
ko izlēja Kristus – nevainīgais un neaptraipītais Jērs. 
Viņš bija paredzēts jau pirms pasaules radīšanas, bet, 
tuvojoties pēdējam laikam, tapa atklāts jūsu labad”        
(I Pēt. 1:18-20). Apustulis liecina, ka caur Jēzu Kristu 
ticīgie nonāk pie Dieva, kas mūs uzcēlis no mirušajiem  
(I Pēt 1:21).
       II

Apustulis Pēteris mūsu šīs dienas rakstvietā kon-
trastē divus dzīves veidus, divus virzienus, kuŗos mēs 
savā dzīvē varam staigāt. Tāpat kā Mozus uzrunāja 
reiz Israēla tautu, tā Pēteris uzrunā ticīgos savā laikā 
un uzrunā arī mūs. Mozus saka israēliešiem: “Redzi, 
es šodien lieku tavā priekšā dzīvību un labumu, nāvi 
un ļaunumu. Mīli Kungu savu Dievu, klausi Viņu un 
pieķeries Viņam, tad tu paliksi dzīvs.” 

Apustulis Pēteris mums māca, ka, ja mūsu sirdis ir 
saistītas pie lietām, kas iznīkst, tad mēs līdzi ar tām arī 
iznīksim. Ja mūsu sirdis ir saistītas pie tā, kas neiznīcīgs, 
kas mūžam paliekošs, tad arī mēs paliksim mūžīgi. Viņš 
divkārt šajā nodaļā runā par iznīcīgu zeltu. Viņš raksta: 

32                          Kristīgā Balss 88.3  Kristīgā Balss 88.3.                                                  33



34                      Kristīgā Balss 88.3.                             Kristīgā Balss 88. 3.                       35.

“Lai jūsu parbaudītā ticība, kas ir daudz cildenāka par 
iznīcīgā zelta pārbaudi ugunī..” (I Pēt.1:7). Un tālāk 
nodaļā vinš raksta,  “..apzinoties ka ne jau ar iznīcīgo –  
ar zeltu vai sudrabu – jūs esat izpirkti no savās nīcīgās 
dzīves..” (I Pēt.1:18).

Ar vārdu “zelts” tiek apzīmēta visa pasaules manta, 
pēc kuŗas cilvēki tik bieži izmisīgi dzenas, pieliek visas 
savas pūles un izdomu, lai to iegūtu. Zelts ir pievilcīgs 
elks, kuŗu Jezus apzīme ar vārdu mamons, pie kā viegli 
piesaisīt sirdi, viegli to pielūgt. Polītiķi, kas vēlās ieņemt 
amatus, sola vairāk materiālas svētības balsotājiem. 
Tie sola lielākas algas, devīgākus atbalstus pilsoņiem,  
ja tikai tie tiks ievēlēti. Vai ir kāds, kuŗš sacītu:  “Es 
prasīšu no jums lielāku uzupurēšanos līdzcilvēku labā; 
atteikties no privilēģijām, kuŗas jūs tagad baudat, lai 
pa-līdzētu otram?  Es vēlos, lai jūs vairāk rūpējaties par 
svešnieku, atraitni un bāreni. Es gribu, lai jūs palīdzat 
nabagam, izsalkušam, kailam un bezpajumtniekam. “

Polītiķi to neprasa! Bet Dieva vārds un Kristus, 

dzīvais Vārds, to prasa no tevis. Apustulis mums 
saka:“Būdami paklausīgi patiesībai un šķīstījuši savas 
dvēseles neviltotu brāļu mīlestībā, mīliet cits citu no 
sirds pastāvīgi.” (I Pēt. 1:22)  Sirsnīgā mīlestībā uz 
tuvāko kalpojam mēs, kuŗi esam Kristū atdzimuši ne no 
IZNICĪGAS, bet no NEIZNĪCĪGAS sēklas, caur Dieva 
dzīvo un paliekošo vārdu. (I Petera 1:23) 

Debess un zeme zudīs bet Dieva vārdi nezudīs. 
Tāpat nepazudīsim mēs, kas, atsaucoties šim vārdam 
ticībā, esama paļāvušies uz Jēzu Kristu.  Mūsu ticība 
ir daudz vērtīgāka par iznīcīgu zeltu, jo tā saista mūs 
pie mūžīgā Dieva caur Jēzu Kristu, mūsu dzīvo Kungu. 
Mūsu miesa ir kā zāle; savīstam kā puķe laukā, kas 
lemta iznīcībai. “Bet tu, Kungs, mūs esi radījis ar 
nemirstīgu dvēseli…” To nevar iznīcināt nekādi spēki 
nedz debesīs, nedz virs zemes, nedz pazemē. Tā varam 
šodien lūgšana sacīt: “Tu, Kungs, mums šodien dodi 
žēlastības dienu!  Atsaucoties ticībā Tavam mūžīgam 
vārdam, mēs dzīvosim mužīgi!”      Āmen! 

         “Reiz ausīs brīnišķīgs rīts!”
                 ALBA Koŗu apvienības 68. Dziesmu diena Kalamazū, 2017. g. 30. aprīlī

Divas nedeļas pēc Lieldienām, pēc septiņiem ga-
diem dodos atkal uz Kalamazū, uz Amerikas latviešu 
baptistu Koŗu apvienības Dziesmu dienu Mičigānā.  
Dziesmu dienas notiek, gandrīz bez izņēmuma, bei-
dzamā aprīļa svētdienā un tādēļ ir cieši saistītas ar 
Lieldienām. Sagadās, ka kādreiz tās pat notiek pa-
reizticīgo Lieldienu svētdienā. Savam aprakstam par šī 
gada Dziesmu dienu, kā redzat, esmu devis virsrakstu: 
“Reiz ausīs brīnišķīgs rīts!” Tas nāk no komponista 
Arvīda Purva koŗa dziesmas ar nelaiķa mācītāja  un 
dzejnieka Augusta  Mētra dzejoļa vārdiem. Šo dziesmu 
šajā Dziesmu dienā diriģē Rūdolfs Kalnmals, kuŗam 
nākas liela pateicība par šīs Dziesmu dienas sarīkošanu.  
Otrais pants šajā dziesmā apliecina mūsu ticību aug-
šāmcēlušam Kristum. “Reiz ausīs brīnišķīgs rīts, kad 
skatīšu, ko ticībā iespēj jaust prāts. Viņš pretī nāks un 
mūs sagaidīs katru, Viņš Valdnieks par visu būs, reiz 
ausīs brinišķīgs rīts.”

        I
Uz Dziesmu dienu šoreiz nebraucu pa zemes ceļu, 

bet kā putns lidoju debess visumā. Nelidoju tieši uz 
Kalamazū, bet uz Čikāgu. Plānojot lidojumu atradu, 
ka no Filadelfijas uz Kalamazū tieša lidojuma nav. 
Jāmaina lidmašīnas vai nu Detroitā, vai Čikāgā. Man 
radās doma: man taču ir mīļi draugi Čikāgā, Pēteris un 
Sarma Aļļes. Vabūt varu viņiem piebiedroties un par 

zemes ceļu doties no Čikāgas uz Kalamazū. Domāts, 
darīts!  Viņi ir gatavi mani vizināt gan prom, gan atpakaļ 
no Kalamazū. 

Reti lidoju, tādēļ ar zinamām bažām devos uz 
Filadelfijas lidlauku, jo dienās pirms lidojuma dzir-
dēju par saražģījumiem, kuŗi saistās ar lidošanu. Pa-
teicos ALBA kasierim Ģirtam Stūrmanim, kuŗš mani 
gan aizvizināja uz lidlauku, gan arī mani sagaidīja, 
kad pārbraucu. Lidojums abos virzienos bija lielisks. 
Aizlidoju un pārlidoju laikā. Prom lidojot kādas div-
trešdaļas lidotāju bija kāda armijas brigāde. Tā jutos 
pavisam droši. 

Čikāgā, nokapjot no lidmašīnas un pēc 20 minūšu 
soļošanas, pie bagāžas mani sagaidīja Pēteris Aļļe. 
No lidlauka tieši nedevāamies uz viņa mājām, bet 
piestājām dabūt gardu torti rītdienas mēģinājuma 
maltītēm. Pēteŗa un Sarmas mājās ātri uzkodām. Tad 
tika piekrautas divas automašīnas ar ēdieniem, ieskaitot 
Pēteŗa pašcepto, gardo rupjmaizi. Tas viss ir rītdienas 
pusdienām un vakariņām. Tad devāmies ceļā. Pirmo 
stundu ceļā gan nevarēja saukt par braukšanu, bet  par 
stāvēšanu.  Čikāgas satiksme, liekas, vēl blīvāka nekā  
Filadelfijā! Tā ap astoņiem vakarā nonācām Kalamazū 
viesnīcā, kuŗā bija apmetušies gandrīz visi Dziesmu 
dienas  tālākie dalībnieki. Tur pie reģistrācijas satikām 
ALBA Koŗu apvienības vadītāju Guntu Plostnieci un 
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dažus dziedātājus. 
Ceļš no Čikāgas uz Kalamazū bija parsteidzoši 

saulains, jo visu nedēļas nogali sinoptiķi solīja lietu. 
Bet varam pateikties mūsu debesu Tēvam, ka lietus 
netraucēja Dziesmu dienas gaitu. Ar Pēteri bija sevišķa 
izdevība pārrunāt gan Dziesmu dienas gaitu, gan arī 
dažādus teoloģiskus un citus dzīves jautājumus. Tāpat 
bija svētīgas sarunas atceļā uz Čikāgu. Pēc Dziesmu 
dienas piestājāmies uz brīdi pie Sarmas vecāku, Aivara 
un Lidijas Aistaru, skaistājām mājām Gaŗezerā. Tur 
Pēteris ar Sarmu bija apmetušies Dziesmu dienas 
laikā. Beidzamais ceļa posms atceļā uz Čikāgu gan 
bija nepatīkams un tumšs, jo stingri lija. Biju pateicīgs, 
ka man nebija jāstūrē un Pēteris ar drošu roku mūs 
nogādāja mājās. Sarma mums uzticīgi sekoja visu gaŗo 
ceļa gabalu.  

Sestdiena dziedātājiem pagāja mēģinājumā, 
bet man bija izdevība kopt draudzību ar tuviem un 
tāliem dalībniekiem. Ar dziedātajiem varēju to darīt 
pie gardām maltītēm un vakaros viesnīcā. Par sevišķi 
gardām pusdienām nākas pateicība Pēterim un Sarmai, 
kuŗi līdz ar Rūdolfu (Rūdi) Kalnmalu rūpējās par 
Dziesmu dienas labo izdošanos. Paldies nākas arī Rūda 
dēlam Andrejam Kalnmalam ar vedeklu Judy, kuŗi visu 
sestdienu strādāja pie dziedātāju, mūziķu un viesu ēdi-
nāšnas.                               II

Svētdienas rītā, desmitos, ar dievlūdzējiem pildījās 
Kalamazū apvienotās latviešu ev. lut. draudzes pašceltais  

skaistais, latviskais dievnams. Uz dievkalpojuma 
programmas vāka varam lasīt: “Lieldienu laika trešā 
svētdiena”. Tur atrodam arī šīs svētdienas evanģelija 
lasījumu no Lūkas 24:13-35, par Jēzus satikšanos ar 
diviem saviem mācekļiem uz Emava ceļa. Tie devās no 
Jeruzālemes uz Emavu un “..sarunājās par visām tām 
lietām kas bija notikušas” (Lukas 24:14).  Par šo tekstu 
arī runāja māc. Dr. Pauls Barbins no Klīvlandes latviešu 
baptistu draudzes. Sākot svētrunu, viņš stāsta, ka bieži 
pastaigājoties dzird līdzgaitnieku sarunas. Pa retam ir 
izdevība pat tām pievienoties. Jēzus piestājās mums arī 
šodien. Viņš uzrunā mūs šodien un mēs, atdarot savas 
gara acis, varam redzēt Viņa caurdurtās rokas mums 
maizi laužam.

Dievkalpojumā šajā svētdienā piedalās arī šī gada 
Kalamazu latviešu skolas absolventi, kuŗi skaidrā 
latviešu valodā lasa šīs dienas Bībeles lasījumus. 
Dievkalpojumam sēru pieskaņu dod tas, ka draudzes 
mācītāja Aija Grahama dala līdzi draudzei par viņas 
māsas aiziešanu pusmūža gados. Viņa uzsveŗ cik ļo-
ti nozīmīga ir bijusi draudzes locekļu mīlestība un 
aizlūgšanas. Cik labi tad dzirdēt Svēto rakstu vārdus no 
I Pēteŗa vēstules, ka Jēzū Kristū mums dots neiznīcīgs, 
neaptraipīts un nevīstošs mantojums, kas ir uzglabāts 
debesīs mums. Mēs droši ticam “Reiz ausīs brinišķīgs 
rīts!”                               III.

Pēc īsa pārtraukuma, kuŗā baudam garšīgas uzko-
das, pulcējamies atkal dievnamā Dziesmu dienas 

koncertam. Tas sākās ar ēr-
ģelnieka Dāvida Šmita ērģeļu 
prelūdiju – Jāzepa Vītola, 
“Pastorāle” un diriģentes 
Guntas Plostnieces diriģēto 
koŗa dziesmu – M. Shaw 
“Slavējiet ar dziesmām”.  
Klausītāju sirdis pildās ar 
prieku un pateicību par to, 
ka varam būt šajā koncertā.  
Svētku koris, kaut sastāvā 
mazliet mazāks nekā citus 
gadus, skan dzidri un spēcīgi.

Klausamies Kalamazū 
ev. lut. apvienotās draudzes 
mācītājas ievada vārdos un 
apsveikumā. Viņa, starp citu, 
saka, ka “Dziesma, skaista un 
spēcīga, ceļ mūs spārnos un 
nes uz tiem. Gluži kā spēcīga 
lūgšana.” Viņa arī saka, ka no 
5400  dzīvnieku sugām, kas               Kalamazū apvienotās latviešu ev. lut. draudzes dievnams.                                       



36                         Kristīgā Balss 88. 3.                           Kristīgā Balss 88. 3.                                                                                                                                                                                  37

veic saražģītu skaņu atkārtojumu vokalizāciju, vienīgi 
cilvēki prot dziedāt kopā. Pēc mācītājas vārdiem draudze 
vienojās Viktora Baštika kopdziesmā “Augšup lai 
vilņo mūsu slavas dziesma”. Komponists un diriģents, 
nelaiķis Viktors Baštiks, bija gadu desmitus Amerikas 
latviešu baptistu Koŗu apvienības rīkoto Dziesmu dienu 
sirds un dvēsele. Klusībā pateicamies par viņa lielo 
devumu kā komponistam un diriģentam, bet arī par 
viņa dzejnieka un dažadu rakstu autora dāvanām. Viņa 
dzīvā ticība Kristum spīdēja cauri visam, ko viņš darīja.

Pie diriģeta pults tad stājas  diriģents Rūdis  

Kalnmals, kuŗš arī diriģē 
Kalamazū apvienotās lat-
viešu ev. lut. draudzes 
kori.  Viņš diriģē Edvarda 
Baštika “Esmu gaisma 
pasaulei” (A. Mēters) un 
Arvīda Purva “Reiz ausīs 
rīts” (A. Mēters). Nelaiķis, 
diriģents Dr. Edvards 
Baštiks, Viktora Baštika 
vecākais brālis, bija 
Amerikas latviešu baptistu 
Koŗu apvienības pirmais 
priekšnieks un Dziesmu 
dienas iniacators. Pirmā 
Dziesmu diena notiek 
Ņujorkā, 1950. g. 5. martā.  
Tāpat Dziesmu dienas nav 
iedomājamas bez latviešu 
sabiedrībā plaši pazīstamā 
komponista un diriģenta 

Arvīda Purva. Viņš ir atsūtījis sveicienu šai Dziesmu 
dienai no savām mājām Toronto. 

Tad pie diriģenta pults piestājas čikāgiete, pianiste 
un diriģente Sarma Aļļe.  Viņa arī šajā Dziesmu dienā 
izpilda visus klavieŗu pavadījumus.  Viņa diriģē Arvīda 
Purva “Ir brīnišķīgi brīži” (Z. Dzenīte) un Feliksa 
Mendelsona “Dāvā mums mieru”. Nakošā diriģente 
ir Gunta Plostniece, diriģējot Gordon Young  “Dieva 
slavai” ar mums visiem pazīstamiem vārdiem:  “Teic 
Dievu no kā svētība, Teic Viņu visa radība; Teic Viņu 

visu svēto pulks, Lai teikts 
top Tēvs, Dēls, Svētais Gars.” 
Šai koŗa dziesmai seko 
izcilās čellistes Lindas Aļļes 
Murphy čella solo – Sergeja 
Rachmaņinova “Vokolīze mi 
minorā.” Viņu pavada Sarma 
Aļļe. 

Diriģents Ralfs Augstroze 
no Bukskauntijas, diriģē 
Emīla Melngaiļa “Dāvida 19. 
dziesma”  un Jāņa Kalniņa 
“Jūsu sirdis lai neizbīstas” ar 
tekstu no Jāņa evanģelija 14. 
nodaļas, Tur atrodam vārdus:  
“Mana Tēva namā ir daudz 
mājokļu. Ja tas tā nebūtu vai 

es jums būtu teicis: Es noeimu 
jums vietu sataisīt?” 

         Rūdolfs Kalnmals                                                        Ralfs Augstroze

          Dziesmu dienas saimnieks                                          Gunta un Julia Plostnieces
            un  rīkotājs Pēteris Aļļe
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Klausamies īsu meditāciju no māc. Dr. U. Ukstiņa, 
ALBA priešsēža, par vārdiem otrajā lasījumā šajā 
svētdienā – I. Pēt. 1:16-25, “Jo jūs esat atdzimuši ne 
no iznīcīgas sēklas bet no neiznīcīgas, caur Dieva 
dzīvo un paliekošo vārdu” (I Pēt. 1:23). Meditācijai 
seko Ralfa Augstrozes diriģetā sieviešu koŗa dziesma, 
Viktora Baštika “Dieva draudze” (V. Brīvnieks). 

Pēc šīs dziesmas kā diriģente atgriežas Gunta 
Plostniece, diriģējot Edvarda Baštika  “Ziedonī” un 
Viktora Baštika “Skaidram būt” (A. Mēters ). Tad 
klausamies izcilā ērģelnieka Dāvida Šmita ērģeļu solo 
– Ādama Ores “Koncerts d-mollā”. Kollektes laikā 
draudze dzied “Man žēlastība dāvāta”, kuŗai mūzikālo 
iespēli un pavadījumu dod flauta Judy Kalnmale; vijole 
Gundars Elksnis un čello Linda Aļļe-Murphy. 

Nakošā koŗa dziesma ir pasaules slavenā komponista 
Ērika Ešenvalda “Dvēseles dziesma” (Anita Kārkliņa), 
kuŗā solo dzied Julia Plostniece un Pauls Barbins. Tā 
tik ļoti sajūsmināja klausītājus, ka tiek apsveikta ar 
aplausiem.  Sekojošo  koŗa dziesmu arī diriģē Gunta 
Plostniece,  Tā ir T. Fettke, “Cik liels un godājams 
Tavs vārds” kuŗas vārdi nāk on 8. Psalma: “Ak, kas ir 
cilvēks, ka Tu mini viņa vārdu?.. ..Tu Kungs un Dievs, 
cik augsti godājams Tavs vārds”. Koncerts beidzas ar 
Rūda Kalnmala diriģēto Joachim Neander ar. E. B. 
Jurey “Teici to Kungu”. “Teici to Kungu, to godības 
Ķēniņu svētu! Dvēsele mīļā kaut teikt Viņu cienīgi 
spētu.” 

Svētības vārdus saka māc. Dr. Uldis Ukstiņš.  Tiem 
seko Dāvida Šmita ērgeļu postlūdija “Nun danket 
alle Gott”, kuŗu komponējis Ary Aguiara Jr. Viņš ir 
diriģenta Ralfa Augstrozes brālēns no Brazilijas.  Ērģelu 

postlūdija tiek sveikta arī ar 
aplausiem ērģelniekam.
                  III

Koncertam seko Dzies-
mu dienas bankets baznīcas 
blakus telpās, kuŗu vada 
Rūdolfs Kalnmals. Koŗu 
apvienības priekšniece 
Gunta Plostniece izsaka 
gandarījumu par šīs 68. 
Dziesmu dienas sarīkošanu 
un pateicību visiem, kuŗi  
pielikuši roku tās labai 
izdošanai. Sevišķa pateicība 
nākas Kalamazū apvienotai 
latviešu ev. lut draudzei 
un tās mācītājai Aijai Gra-
hamai, par atvērtām durvīm 
un izrādīto laipnību. Pārejie 

diriģenti: Sarma Aļļe, Ralfs Augstoze un Rūdolfs 
Kalnmals izsaka sirsnīgu pateicību dziedātājiem un 
mūziķiem par viņu izcilo devumu.  Gatis Ķeris mūs 
apvēltī ar statistiku par to cik tukstošiem jūdžu dziedātāji 
nobraukuši, lai tiktu uz šo koncertu. Tālākais braucējs ir 
viņa brālis Valdis  Ķeris no Kalifornijas. Starp koncerta 
apmeklētājiem bija arī Andrejs Jansons ar dzīves biedri 
Astrīdu. Andrejs Jansons ir latviešiem ļoti pazīstams 
komponists un diriģents, kuŗš arī ņēmis dalību daudzās  
Amerikas latviešu baptistu koŗu apvienības dziesmu 
dienās. 

Gribu personīgi kā ALBA apvienības priekšsēdis, 
pievienoties diriģentu pateicībām. Būdams klausītājs, 
skaidri jutu, ka dziedātāji un mūziķi dziedāja un spēlēja 
par godu Dievam. Varējām just Svētā Gara klātbūtni šajā 
koncerta dievkalpojumā. Dziesmu vārdi un mūzikas 
skaņas pacēla mūsu dvēseles skatu uz augšāmcēlušo 
Kristu, kuŗš pavada un uzrunā mūs katru  mūsu dzīves 
ceļos. Ticībā raugāmies uz to dienu, kad “Reiz ausīs 
brīnišķīgs rīts. Tad visas asaras tiks nožāvētas un nebūs 
šķiršānās vairs!”                  māc. Dr. Uldis Ukstiņš,  
                                   foto K. Augstroze, N. Murphy

L. Aļļe-Murphy     PRIEKS

Prieks gaisos,   Prieks dziļumos,          
debesīs augstās.  pazemes avotā
Bezdelīgas lidojumā, uzverd –
putna dziesmā.  dzīvība.
Mūžības mirklis
ieskanējies

                                   “Šī saite mūžu dien, kas brāļus (un māsas) vienot māk…”
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          Saulainā, pavasarīgā 20. maijā delegāti un viesi no 
Latvijas baptistu draudzēm pulcējas Savienības namā 
Rīgā, Lāčplēša ielā 37 uz 2017. gada kongresu. Šogad 
LBDS  kongresa moto ir no Efez. 4:16: “KOPĀ AUGT 
KRISTŪ!”  

“Viņā visa miesa, kopā saturēta un visādām palīg-
saitēm vienota, pastāvīgi aug pēc tām spējām, kas katrai 
viņas daļai dotas, kļūdama aizvien pilnīgāka mīlestībā.” 

Kopīgo slavas dziesmu vada Baltijas Pastorālā 
institūta absolvents un mūziķis Jānis Uplejs. Viņš 
ar ģitāras spēli pavada savas sievas Kaivas Uplejas 
dziedājumu. Visi klātesošie vienojas dziesmā “Ak 
lielais Dievs, kad redzu Tavu roku darbu..” 

Kongresa svētbrīdi vada Limbažu draudzes slu-
dinātājs Mārtiņš Anševics. Viņš lasa Svēto Rakstu 
tekstu no Mat.12: 46-50:

“Un, Viņam tā uz ļaudīm vēl runājot, redzi, Viņa 
māte un Viņa brāļi stāvēja ārā un gribēja ar Viņu runāt. 
Un kāds uz Viņu sacīja: “Redzi, Tava māte un Tavi brāļi 
stāv ārā un meklē ar Tevi runāt.” Un Viņš atbildēja un 
sacīja tam, kas Viņam to teica: “Kas ir Mana māte, 
un kas ir Mani brāļi?” Un, roku izstiepis pār Saviem 
mācekļiem, Viņš sacīja: “Redzi, Mana māte un Mani 
brāļi! Jo, kas dara Mana Debesu Tēva prātu, tas ir 
Mans brālis un Mana māsa, un Mana māte.” 

Mums katram šajā pasaulē ir sava ģimenes piede-
rība. Bet vēl nozīmīgāka ir piederība lielajai Dieva 
ģimenei. Šodien kongresā ieradušies delegāti un viesi 
no Latvijas draudzēm, kas nejūtas sveši, bet vēlas do-
māt un runāt par mūsu kopīgo mērķi. 

Kongress nav tikai kārtējais, formālais pasākums. 
Šodien ieradušies Latvijas draudžu delegāti un viesi 
no visām Latvijas malām, kas nejūtas sveši, bet vēlas 
labāk saskatīt mūsu kopīgo mērķi. Mēs kā baptisti 
Latvijā, apzināmies, cik liels ir mums no Dieva  dotais 
uzdevums. Kaut arī neesam asinsradinieki, tomēr va-
ram lūkoties viens uz otru kā lielās Dieva ģimenes 
locekļi. Runātājs aicina visus klātesošos apvienoties 
kopējā lūgšanā.

Kongresa dalībnieki Māra Dravnieka klavieŗu pa-
vadījumā dzied Latvijas himnu, tautas lūgšanu “Dievs, 
svētī Latviju!”

LBDS Bīskapa vietnieks, mācītājs Edgars Godiņš, 
paziņo, ka kongresam apsveikumus atsūtījušas Amer-
kas Latviešu baptistu apvienība (ALBA), Brazīlijas 
Latviešu baptistu apvienība (BLBA), kā arī bīskaps 
emeritus Jānis Šmits no Kanādas. Sveicienā izteikts no-
vēlējums: “..topiet stipri savā Kungā un Viņa varenajā 

spēkā!” (Efez.6:10), kas īpaši iedrošina izaicinājumiem 
pārpilnajā mūsdienu pasaulē.

Bīskaps Pēteris Sproģis paziņo, ka LBDS ša-
jā kongresā atzīmē ASV mācītāja Čaka Kellija mūža 
ieguldījumu Latvijas baptistu kopdarbā. Tiek demon-
strēts video par Čaku Kelliju. Viņš ir latviešu baptistu 
mācītāja Kārļa Zingera mazdēls. Kā Čaks pats saka, 
māte viņam ir latviete, bet tēvs amerikānis. Kopš 
Latvijas neatkarības atjaunošanas XX gs. 90-tajiem 
gadiem viņš izveidojis un vada “The Bridge Builders 
International” organizāciju, kas ar fonda “Partneri” palī-
dzību veicina starpvalstu partnerorganizāciju sadarbību, 
atbalstu misijas darbam, draudžu darbībai un kultūrai 
Latvijā. Čaks Kellijs ir saņēmis Latvijas valsts augsto 
apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeni. Video redzam un 
noklausāmies atzinīgos vārdus, kuŗus Čakam Kellijam 
veltī viens no atjaunotās neatkarīgās Latvijas valsts 
pirmajiem prezidentiem, Guntis Ulmanis. Čaks Kellijs 
ir daudzpusīgs cilvēks – gan mācītājs un evaņģelists, gan 
arī mūziķis un gleznotājs. Video redzam un klausāmies 
par viņa sadarbību ar Latvijas Mākslas Akadēmijas pro-
fesoru Alekseju Naumovu. Uz paaugstinājuma zāles 
priekšā pie klavierēm tiek aicināts pats Čaks Kellijs, 
un viņš, būdams izveicīgs pianists, meistarīgi pavada 
kopējo dziedājumu.  

Kā viesi kongresā piedalās 17 draudžu mācītāji 
no ASV Oklahomas baptistu konvencijas. Bīskaps 
Pēteris Sproģis sveic viesus un pasniedz viesu grupas 
vadītājam suvenīru, Latvijas kontūru kokgriezumā.

Tiek pieminēti Mūžībā aizsauktie latviešu baptistu 
darbinieki:

Herberts Ašmis , mācītājs, 10.10.1922-09.01.2017,
Voldemārs Ašnevics, Ventspils draudzes dar-

binieks, 15.03.1932.-27.03.2017,
Mirdza Tīss, Brazīlijā, San Paulo, 30.07.1922.-

18.08.2016.
Gunārs Jukumnieks-Jukumsons, mākslinieks 

grafiķis, mākslas vēsturnieks, Rīgā, Mateja                             
draudzē, 08.04.1930.-18.08.2016.

Astrīda Krivcova, svētdienskolotāja, darbiniece 
Pāvilostas draudzē, 21.12.1935. –  13.10.2016.

Ausma Arāja, latviešu baptistu darbiniece Brazīlijā, 
15.09.1925.-27.11.2016.

Latvijā ir 90 baptistu draudzes ar 6491 locekļiem. 
No  pieteiktajiem 221 delegātiem ieradušies 203. Vis-
cienījamākā vecumā ir delegāti: Ruta Lamberte (96 
gadi) no Rīgas Mateja draudzes un Pāvels Jakovļevs 
(83 gadi) no Jaunjelgavas draudzes.  Gados jaunākie ir 

  LBDS kongress 2017. gadā
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Valters Siksnis (21 g.) un Terēze Rence (22 g.).
Bīskapa Pētera Sproģa uzruna:
Brāļi un māsas, kongresa dalībnieki un viesi! 

Mūsu moto šodien ir: “Kopā augt Kristū!” Apustulis 
šajā Vēstules efeziešiem tekstā aicina augt.

Augt – tā ir veselības pazīme. Augt pastāvīgi – 
platumā, dziļumā, gudrībā. Tā ir Dieva pavēle, kas tika 
dota cilvēkiem: “Augļojieties un vairojieties!” Pavēle 
nav atcelta. Dievs to noteicis visiem dalībniekiem Savā 
glābšanas plānā. Jāaug pastāvīgi visas dzīves gaŗumā.

Jomas, kuŗās jāpieaug: vienotībā, attiecībās ar ci-
tiem un pašam ar sevi, kalpošanā (izmantojot garīgās 
dāvanas), pilnīgā mīlestībā, attieksmē pret dzīvi. Lielu 
darbu pamatā ir katrs darītais mazais darbs.

Statistika nav tā, kas pilnībā atspoguļo notiekošā 
būtību. Svarīgāka ir pastāvība, kalpošanas degsme. Ja 
Latvijas novadā, no kuŗa varbūt pat puse iedzīvotāju ir 
aizbraukuši uz citu zemi labāku ekonomisko apstākļu 
meklējumos, draudze turpina pastāvēt un pasīvā bez-
darbībā nenolaiž rokas, tā ir laba liecība.

Prieks par jaunu draudžu dibinātāju rindu pieau-
gumu, par jaundibinātām draudzēm. 2016. gadā drau-
džu locekļu saimei pievienojušies 126 jaunkristītie. 
Pieaugusi draudžu dievkalpojumu apmeklētāju akti-
vitāte.

Ļoti svarīgi ir nezaudēt mērķtiecību, tāpat svarīgi 
ir veidot attiecības ar apkārtējo sabiedrību, uzrunāt 
cilvēkus,  nebaidīties tiem atvērt durvis. Ļoti svarīgi ir 
mācēt paskaidrot, kā pievienoties draudzei. Tas jāietver 
sludināšanā.

Par draudžu apmeklējumiem, ko viņš veicis, stāsta 
LBDS bīskapa vietnieks, mācītājs Edgars Godiņš. Viņš 
nevar piekrist dažviet izskanējušiem vērtējumiem, ka 
iet slikti un darbs samazinās. Viņu iepriecina darbinieku 
degsme un kalpotgriba, it īpaši tad, ja tie spējuši pārvarēt 
krīzi un iziet tai cauri.

Mūsu draužu druvu var salīdzināt ar apsētu lauku. 
Evaņģēlija vēsts sabiedrībai ir ļoti vajadzīga.

Par to, kā draudzes atbalsta LBDS kopējo darbu, 
stāsta šo draudžu pārstāvji: Rīgas Āgenskalna draudzes 
padomes priekšsēdētājs Mārcis Rožkalns, Ventspils 
draudzes mācītājs Pēteris Tervits un Aizputes draudzes 
mācītājs Jānis Balodis.

BPI programmu vadītāja Līva Fokrote ziņo, ka 
studijas turpina vienpadsmit studenti, institūtā darbojas 
piecpadsmit mācībspēki – pasniedzēji. Atzīstama ir to 
draudžu atsaucība, kuŗās studentiem ir iespējams iziet 
sludināšanas praksi. 

Par Svētdienskolu apvienības darbību un par svēt-
dienskolotāju apmācību Timoteja skolā runā Estere 

Roze. Tagad “Labās Ziņas bērniem” iznāk ne tikai 
elektroniskā versijā, bet arī papīra formatā.

Ar Sieviešu kalpošanas jauno vadītāju Agnesi 
Medni kongresu iepazīstina Līvija Godiņa.

LBDS tiek uzņemta jauna draudze. Tā ir Rīgas 
Mežciema Internacionālā baptistu draudze. 
   Pirms dažiem gadiem baptistu misionāri no 
Lielbritānijas Malkolms un Ruta Fērti [Firth] saņēma 
Dieva aicinājumu, sākt dibināt draudzi ar mērķi aiz-
sniegt Latvijā dzīvojošos ārzemniekus. Svētdienas 
rītos viņi sāka rīkot Bībeles studijas un lūgšanas savā 
dzīvoklī,  četru cilvēku komanda ar bailēm un aizrautību 
plānoja dibināt draudzi Mežciemā. Viņiem pievienojās 
vairāki kristieši, bet nozīmīgs pavērsiens notika 2011. 
gadā. Kāds draugs – kristietis no citas draudzes, lūdza 
palīdzību vasaras mēnešos mācīt latviešu valodu 
bēgļu patversmē. Tur viņus sastapa mācītājs no Kongo 
Demokrātiskās Republikas, kuŗš pastāstīja, ka viņam nav 
draudzes. Viņš tika uzaicināts pievienoties un regulāri 
sāka apmeklēt dievkalpojumus, līdzi vedot citus bēgļus. 
Kopš tā laika daudzi bēgļi no dažādām Āfrikas un Tuvo 
Austrumu zemēm ir apmeklējuši dievkalpojumus Rīgas 
Mežciemā. Tā izveidojās starptautiska draudze. Tai 
pievienojās vēl citi angliski runājoši cilvēki, dzīvoklī 
vairs nepietika vietas. Draudze sāka pulcēties biroja 
ēkā, kur katru svētdienu sanāk 35-40 cilvēki. Draudzi 
apmeklē cilvēki no 12 dažādām valstīm. Dievkalpojumi 
notiek angļu valodā ar tulkojumu ķīniešu, arābu, krievu 
un latviešu valodās, ja tas ir nepieciešams. 

Pēdējā laikā draudzei pievienojušies vairāki ķīnieši. 
Draudze lūdz, lai Dievs dod tai iespēju nest Evaņģeliju 
ķīniešu kopienai Latvijā, un priecājas  par atbildēto 
lūgšanu. Domājot par nākotni, ir nepieciešamība 
pēc plašākām telpām, vēlams, tuvāk Rīgas centram. 
Draudzes Face book lapa: <https://www.facebook.
com/Mezciems Church Riga>

Aizklātā balsošanā tiek pārvēlēti LBDS Padomes 
locekļi. No pieciem izvirzītajiem kandidātiem nepie-
ciešamo balsu skaitu saņem četri: Priekules draudzes 
mācītājs Mārcis Zīverts, Rīgas Āgenskalna draudzes 
mācītājs Edgars Mažis, Rīgas Misiones draudzes 
un Jaunās evaņģēliskās draudzes mācītājs Pēteris 
Samoiličs, Rīgas Mateja draudzes mācītājs Ainars 
Baštiks. Notiek aizlūgums par LBDS Padomes 
locekļiem.

Pats saviļņojošākais notikums kongresā ir Baltijas 
Pastorālā institūta izlaidums. Tas ir BPI Pastorālās 
kalpošanas programmas 7. izlaidums.

BPI absolventi ir septiņi: Jānis Uplejs, Māris 
Popmanis, Kārlis Kleinhofs-Prūsis, Lūkass Balodis, 



Vjačeslavs Strašnovs, Mārtiņš Zeltiņš un Sandis 
Kažmers. Zīmīgi, ka izlaidums notiek vēsturiskajā 
vietā, Savienības Namā, Semināra baznīcas zālē, kur 
XX gadsimta trīsdesmitajos gados notika Latvijas bap-
tistu Garīgā semināra izlaidumi, jo seminārs toreiz 
darbojās šī paša Savienības nama augšējos stāvos.

BPI izlaidumā svētrunu saka mācītājs Dr. Ilmārs 
Hiršs, profesors, kas ir arī BPI mācībspēks. Svētrunas 
teksts ir šodienas kongresa moto: “Viņā visa miesa, kopā 
saturēta un visādām palīgsaitēm vienota, pastāvīgi aug 
pēc tām spējām, kas katrai viņas daļai dotas, kļūdama 
aizvien pilnīgāka mīlestībā.”  

Runātājs apstājas pie vārda, kas raksturo veidu, kā 
Kristus draudze, Kristus miesa pastāvīgi aug vienota ar 
..palīgsaitēm.., kuŗu apzīmēšanai Vēstules efeziešiem 
pamattekstā lietots grieķu valodas vārds, kuŗa nozīme 
ietver palīdzību, kā var palīdzēt viens otram. Zīmīgi, 
ka Gliks to tulkojis no oriģinālvalodas ļoti precīzi: 
”No kā visa tā Miesa top salikta un sastiprināta caur 
ikvienu locekli, kas otram palīgā nāk pēc to spēcīgu 
pastrādāšanu ikviena gabala savā mērā, ka tā Miesa 
pieaug par savu pašu uztaisīšanu iekš mīlestības.”[Glika 
teksts no “dator-Bībeles”, izmainot tā laika ortogrāfiju, 
bet saglabājot veclaicīgās gramatiskās izteiksmes for-
mas].

Apustulis Pāvils, runājot par “palīgsaitēm”, kas 
vieno Kristus miesu – draudzi, acīmredzot vēlējies 
uzsvērt savstarpējās izpratnes, mīlestības, atbalsta no-

zīmi ikkatra draudzes locekļa un īpaši garīgā darbinieka 
kalpošanā. To tad arī runātājs novēl absolventiem, 
noslēgumā citējot apustuļa Pāvila vēlējumu Timotejam: 
“..Vingrinies .. dievbijībā !” (1.Tim.4:7 ).

Katrs absolvents saņem vienkāršu, simbolisku, 
no Latvijas koka veidotu gaŗu gana zizli. Izskan arī 

ironiska un brīdinoša 
piezīme, ka nav vē-
lams pārtraukt aktīvu 
kalpošanu, jo tad var 
nākties zizli saīsināt, 
tā kā tas bezdarbībā 
var kalpot tikai par 
atbalsta kūju.

Seko aizlūgums 
par katru no ab-
solventiem, ko ar 
roku uzlikšanu iz-
dara mācītājs no 
tās draudzes, kuŗā 
jauneklis studiju laikā 
bijis sludināšanas 
praksē.

A b s o l v e n t i 
saņem apsveikumus 
un ziedus. Katram 
tiek dāvāta tikko 
Rīgā izdotā profesora 

Ilmāra Hirša autobiogrāfijas grāmata, ( Dr. Ilmārs Hiršs 
šogad atzīmē apaļu jubileju).

Absolventi pasniedz katram no saviem skolotājiem, 
audzinātājiem un programmu vadītājiem gaismās 
mirgojošu stilizētu suvenīru – zobenu, ko droši var 
apzīmēt kā Gara zobenu (Efez.6:17). Dažiem varētu 
izlikties, ka minētais suvenīrs patapināts no mūsdienu 
pasaulē populārās zvaigžņu kaŗu (The Star Wars) filmas  
“varoņu” – galaktiku iekarotāju arsenāla, tomēr tas tā 
nav! Gara zobens, Dieva Vārds stāv nesalīdzināmi 
augstāk un tas nav pārspējams!

Noslēgumā visi kongresa dalībnieki bauda Tā 
Kunga piemiņas mielastu – Svēto Vakarēdienu. Ar dvē-
selīgiem dziedājumiem brīnišķīgi kalpo Rīgas baptistu 
Mateja draudzes kamerkoris.

Lai Dieva svētīta jauno BPI absolventu turpmākā 
kalpošana! 

Mēs, kongresa dalībnieki, ceļojot caur dzīves 
tuksnesi, esam varējuši būt it kā oāzē, esam varējuši 
smelties veldzi un iedvesmu turpmākai kalpošanai, 
kuŗai spēku var dot vienīgi Tas Kungs!
     Enoks Biķis.  

                                                    

                                                                Aizlūgums par BPI absolventiem












