KB par Kongresa dienām
BRĪVA TAUTA – BRĪVA TICIBA
ALBA Kongres dienas 2018. Gada, 17.-19. augustam

Šājā gadā Amerikas latviešu baptistu apvienība (ALBA) pievienojās savās Kongresa dienās Latvijas 100. gadu
neatkarības svīnībām. Kongresa dienu virstēmats - Brīva tauta un Brīva ticība. Mūsu Kongresa dienu moto ir
Jēzus vārdi Jāņa evaņģēlījā, “Ja nu Dēls Jus darīs brīvus, Jūs patiesi būsiet brīvi!” (Jāņa ev. 8:36). Priecājamies
ka šajā gadā mums būs viesi no Latvijas, Rīgas Āgenskalna baptistu draudzes mācītājs Edgars Mažis ar dzīves
biedri Kristīnu. Viņi bija pirmie, kuru teoloģisko izglītību ASV, astoņdesmito gadu beigās un deviņdesmito gadu
sākumā, Gorden - Conwell teoloģiskā seminārā, apmaksāja ALBA.
Rīta svētbrīžos runās Ģirts Stūrmanis un Benita Ukstiņa par tēmatiem: “Iziešana no Ēģiptes” un “Atgriešanās no
Bābeles”. Svētbrīžiem seko kopdziedāšana un tad divas lekcijas par Latvijas baptitu draudžu dzīvi, no baptistu
darba iesākuma 1860. gadā līdz šodienai. Tās sniegs māc. Dr. Uldis Ukstiņš un māc. Edgars Mažis. Piektdienas
pēcpusdienā Kristīne Maže runās par tēmatu: “Dieva uzticamība un humora izjūta Latvijas izglītības likločos”.
Piekdienas vakarā svētbrīdī runās ALBA priekšsēža biedrs par tēmatu: “Bŗīvība Kristū”. Pēc svētbrīža ugunskuru
vada Gatis Ķeris. Sestdienas vakara svētbrīdi ar Svēto Vakarēdienu vada māc, Dr. Pauls Barbina, Klivlandes
latviešu baptistu draudzes mācītājs.
Kongresa dievkalpojums ir svētdien plkst, 11:00 no rīta, Dievkalpojumā runās māc. Edgars Mažis un to vadīs
ALBA priekšsēdis māc. Dr. Uldis Ukstiņš. Mūzikālo programmu kārto ALBA koru apvienības priekšniece Gunta
Plostnieks. Dziedās apvienots draudžu koris. Svētdienas pēcpusdienā, būs koncerts ar garīgu un patriotisku tēmu,
kuru arī kārto Gunta Plostnieks.
ALBA Kongresa sēdes būs piekdienas un sestdienas pēcpusdienās. ALBA māsu apvienības brokastis un
sanāksme notiks sestdienas rītā, bet ALBA Koru apvienības sanaksme sestdienas pēcpusdienā. Tuvāka
informācīja par šīm Kongresa dienām būs nākošos mēnešos ALBA tīmekļa lapā un nākošā Kristīgās Balss
numurā kas iznāks jūnijā.
Sirsnīgi gaidam ikvienu no jums šajās Kongresa dienās. Lūgsim lai Dievs svētī mūsu tautu šajā jubilejas gadā.
Lūgsim lai daudzi no latviešu tautas sadzīrd brīnišķo pestīšanas vēsti par Jēzu Kristu, pasaules Glābēju.
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