
   SKATS  UZ  PRIEKŠU 

 
Laiks, man un daudziem citiem, ir atkal  pienācis atrasties skolā.  Vasaras brīvlaiks ir pagājis un 
rudens jau klauvē pie durvīm!   Katram laikam ir savi sevišķi pienākumi un mums jāizmanto 

mums Dieva dotās dienas.  Ja tā darisim tad varēsim teikt – “Mēs dzīvojām katru dienu! Darījam  
visu ko varējām!” 
  
Uz vasaras beigām, bija jauka izdevība izmantot iespēju piedalīties ALBA Kongresa dienās, 
Bukskauntijas draudzes īpašumā.  Bija jauki tikties ar māsām un brāļiem un  kopīgi pavadīt laiku 
lai iegūt, gan garīgu veldzi, gan arī nostiprināt esošas draudzības, vai arī veidot jaunas.   
 
Piektdienas rītā, bija izdevība sanākt ar ALBA māsu apvienības padomi – Dr. Ritu Penci, 
priekšnieces palīdze; Ainu Stūrmani, kasieri; un Silviju Augstrozi, sekretāri. Turpretīm, 
sestdienas rītā, tikos ar vairākām ALBA apvienības māsām kopīgās brokastīs un sēdē. Ir vērtīgi 
vienreiz gadā sanākt, gan lai novērtētu un pārrunātu iepriekšējo darbības gadu, gan lai izplānot  
priekšstāvošos darbus.  Mēs, kā ticigie tiekam aicinati vērst savus skatus uz priekšu – uz rītdienu, 
jo neesam vel sasnieguši visus mūsu darba mērķus!   
 
Iepriekšejais darbības gads bija ražīgs un Dieva svētīts gads!  Sēdes iesākumā pateicamies 
Dievam par Viņa doto gudrību un vadību, kā un kur kalpot.  Tāpat izlūdzamies Viņa vadību 
nospraužot jaunus darba mērķus nākošam Kongresa gadam. 
 
Bija īpaš prieks mūsu vidū sveikt Aneti Maži, kura kopā ar dzīves biedri Miķeli, varēja Kongresa 
dienās atrasties mūsu vidū.  Anete dalija līdzi par jauniešu un sieviešu aktivitātēm Liepājas 
Ciānas baptistu draudzē.   
 
2017.-2018. Kongresa gadam pieņēmām sekojošus projektus, nospraudam šādus mērķus: 
 
 - LBDS sieviešu kalpošanas apvienībai – Atbalstīt: Pelču nometni – bērniem ar īpašām 
vajadzībām; “Entrust” māceklības progāmmu; Lauku draudžu mācītājus ar ģimenēm; zupu 
virtuves. 
 
 - LBDS svētdienskolas apvienībai –  Atbalstīt: Žurnālu Labas Ziņas Bērniem; BPI Timoteja 
skolu – darbinieku sagatavošanai; Meiteņu garīgās audzināšanas vasaras nometni. 
 
 Atbalstit no  ALBA māsu apvienības žēlastības darbus dažādos apstākļos.  

 
Saprotams, arpus mūsu Māsu apvienības projektiem, mūsu nospraustiem mērķiem, 
neaizmirsīsim atbalstīt ALBA palīdzības darbu kas ieskaita Rinkonas misiju Bolivījā un palīdzību 

ļaudīm kuri piedzīvojuši dažādus krīzes apstakļus daudzās vietās pasaulē. 

 
Aizlūgsim par mūsu kopīgo darbu, atbalstīsim to un nekad neaizmirsīsim ka tas ko daram ir 
Dieva darbs. Visu ko mēs  daram, daram Viņam par godu!  

 
Paldies ka pieliekat savu roku pie šī mums Dieva uzticēta darba! 
  
Benita Ukstiņa 
ALBA māsu apvienības priekšniece 


