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Ziemeļamerikas Baptistu sieviešu apvienība (NABWU) 
 

1. Lūdziet, lai Ziemeļamerikas sievietes 

neaizmirstu uzticīgi lūgt un praktiski atbalstīt 

tos, kuri cieš vajāšanas Jēzus vārda dēļ.  

2. Lūdziet, lai baptistu sievietes un draudzes 
sniegtu Kristus viesmīlību daudzajiem 
bēgļiem un imigrantiem, kas katru gadu 
ierodas Ziemeļamerikā.  
 
3. Lūdziet, lai Ziemeļamerikas iedzīvotāji 
būtu uzticami un gudri viņu rīcībā esošo 

milzīgo līdzekļu pārvaldnieki, un dotu devīgi 
tiem, kas ir trūkumā.   
 

4. Lūdziet par baptistu sieviešu organizācijām, kurās 

samazinās biedru skaits, – lai tās meklētu Dieva vadību un 
atjaunotos aktīvā darbībā.  
 
5. Lūdziet par pusaudžiem un jauniešiem, lai viņos mostos 
vēlēšanās pastāvīgi pieaugt savā kristietības ceļā, par spīti 
sabiedrības spiedienam un noraidošajiem viedokļiem.  
 
6. Lūdziet par visu Ziemeļamerikas baptistu garīgo stāju, lai 
viņi pastāvīgi censtos parādīt mūsu Kunga dedzību gan vārdos, 
gan darbos.  
 
7. Lūgsim par Latvijas Baptistu sieviešu kalpošanu. 
 



Āzijas Baptistu sieviešu apvienība (ABWU) 

1. Lūdziet par saskaņu un vienotību starp 
Indonēzijas baptistu draudzēm, kas gatavojas 
2017. gada Āzijas Klusā okeāna valstu Baptistu 
kongresa un 2018. gada Āzijas baptistu sieviešu 
apvienības asamblejas organizēšanai. 
  
2. Lūdziet par izdevībām liecināt un kalpot 
cilvēkiem Pakistānā jebkuros apstākļos. 
 
3. Lūdziet par draudzēm Honkongā, lai tās varētu 
drosmīgi pasludināt mieru, kas ir Kristū, neatkarīgi 
no politiskās situācijas.  
 
4. Lūdziet, lai Šrilankas Baptistu sieviešu līga 

uzticīgi sludinātu vēsti par Kristu visu vecumu cilvēkiem.  
 
5. Lūdziet par Japānas kristiešiem, lai viņi atrastu radošus 
veidus, kā darīt Kristu pazīstamu saviem tautiešiem, kalpojot 
viņiem grūtos laikos.  
 
6. Slavējiet to Kungu par jaunām draudzēm, kas turpina 
rasties un veidoties apvidos, ko 2013. gadā izpostīja taifūns 
„Haijans”!  
 
7. Lūgsim par Latvijas jaunāko sieviešu kalpošanu. 
 

 

 

 



Eiropas Baptistu sieviešu apvienība (EBWU) 

1. Lūdziet, lai tiktu apturēts bezjēdzīgu karu 
un cīņu radītais ļaunums un tiktu atrasts 
pareizais veids, kā atrisināt politiskos, 
ekonomiskos un sociālos jautājumus, un 
sarunu ceļā izbeigt radušos konfliktus.   
 

2. Lūdziet par sievietēm Eiropā, lai tas Kungs 
dara viņas par miera nesējām savās valstīs, 
namos un ģimenēs.  
 

3. Lūdziet par sievietēm, viņu ģimenēm un 
jo īpaši par jaunajiem puišiem un meitenēm, 
lai viņi piesavinātos dziļākas un jēgpilnākas 

vērtības, ne tikai materiālās.  
 

4. Lūdziet, lai tas Kungs dod Eiropas sievietēm 
redzējumu, kā atrast pareizo veidu, lai tiktu galā ar mūsdienu 
sabiedrības mestajiem izaicinājumiem, un kā veidot 
sadraudzību Kristū starp sievietēm draudzēs.  
 

5. Lūdziet par sievietēm, kas dzīvo laukos, kur nav miera, kur 
ir nabadzība, bezdarbs un bezcerība; par viņu bērniem un 
jauniešiem.  
 

6. Lūdziet par sievietēm, kas ir kalpošanā, lai viņas paliktu 
stipras, piedzīvojot svētības no tā Kunga un atjaunojot savu 
nodošanos; lai viņas turpinātu kalpot saviem līdzcilvēkiem.   
 

7. Lūgsim par Latvijas Sieviešu kalpošanu un vadītājām. 
 



Karību reģiona Baptistu sieviešu apvienība (CBWU) 
 

1. Lūdziet pēc vairāk uzticīgiem un 
labprātīgiem darbiniekiem, kas gatavi veikt 
varoņdarbus tam Kungam.  
 
2. Lūdziet, lai Svētais Gars no jauna pieskartos 

Karību reģiona cilvēkiem, kas zaudējuši cerību, 
un piepildītu viņus ar spēku un enerģiju kalpot 
vīna dārzā.  
 
 3. Lūdziet par sievietēm, kas nonākušas seksuālā 
verdzībā, lai viņas tiktu atbrīvotas.  
 
4. Lūdziet, lai Dievs iejaucas un aptur slimību 
uzliesmojumus Karību reģionā. 
 
5. Lūdziet par dažādu salu prezidentiem un 

izpildvarām, lai viņi apzinātos, ka viņu amats ir Dieva 
aicinājums.  
 
6. Lūdziet, lai uzlabotos morāle ģimenēs, jo īpaši starp 
jauniešiem, lai viņi pilnīgi veltītu sevi tam Kungam.  
 
7. Lūgsim par Latvijas sieviešu kalpošanas grupu jaunajām 
vadītājām. 
 
 
 
 
 
 



Latīņamerikas Baptistu sieviešu apvienība (UFBAL) 

1. Lūdziet par visu nacionālo sieviešu 
apvienību vadītājām, lai viņas izplānotu 
projektus un programmas, kas sekmētu 
vietējo sieviešu apvienību darbu.  
 
2. Lūdziet par misijas izglītības atjaunošanu 
jauniešiem, lai aizvien vairāk jauniešu 
iesaistītos vietējās draudzēs visā 
Latīņamerikā.  
 
3. Lūdziet par UFBAL, tai turpinot atbalstīt 
UBLA (Latīņamerikas BPA reģions) 

evaņģēliskās un misijas programmas.  
 
4. Lūdziet par plāniem un programmu 
Kontinentālās apvienības vadītāju konferencei, 

kas notiks 2016. gada  
1. - 4. septembrī.  
 
5. Lūdziet par baptistu sievietēm, kas darbojas savās valstīs, 
lai palīdzētu izskaust nabadzību, analfabētismu un badu, un 
apmierināto cilvēku, kuriem viņas kalpo, garīgās vajadzības.  
 
6. UFBAL pateicas tam Kungam par 60 gadiem, kurus tā 
pastāvējusi un kalpojusi, un aicina lūgt par UFBAL, lai tā 
turpinātu kalpot tam Kungam caur baptistu sieviešu 
organizācijām.  
 
7. Lūgsim par Latviju! 



Āfrikas Baptistu sieviešu apvienība (BWUA) 

1. Lūdziet par pilnīgu Ebolas vīrusa 
iznīdēšanu Rietumāfrikā.   
 
2. Lūdziet par augstskolu beidzējiem – 
bezdarbniekiem lielākajā daļā Āfrikas valstu.  
 
3. Lūdziet par politisko stabilitāti 
Centrālāfrikas Republikā, Sudānā, Mali, 
Kongo Austrumu Demokrātiskajā Republikā 
un Gvinejas-Bisavas Republikā.  
 

4. Lūdziet par tiem, kas cieš no Boko Haram 
dumpīgo grupējumu uzbrukumiem Nigērijas 
ziemeļos un citās Rietumu valstīs.  

 
5. Lūdziet par pārdomātu prioritāšu izvēli un trūcīgo līdzekļu 
saprātīgu izlietojumu starp visiem Āfrikas baptistu 
vadītājiem.  
 
6. Lūdziet par tiem, ko skārušas tādas plaši izplatītas slimības 
kā hipertensija, insults, diabēts, vēzis, HIV/AIDS, tuberkuloze 
un malārija.  
 
7. Lūgsim par Latviju! 
 
 
 
 



Klusā okeāna dienvidrietumu Baptistu sieviešu apvienība 

(BWUSWP) 

1. Lūdziet par baptistu sievietēm Austrālijā, 
lai viņas nepagurtu koncentrēties uz Dievu 
un lai šajā lielajā dienvidu zemē nāktu 
atmoda.  
 
2. Lūdziet par baptistu sievietēm Papua 
Jaungvinejā, lai viņas piedzīvotu ciešu 
vienotību Dievā, viņu darbam aizvien vairāk 
izplatoties šajā skarbajā un nomaļajā valstī.  
 
3. Lūdziet par baptistu sievietēm, kas dzīvo 

Fidži nomaļajos lauku apvidos, lai viņas tiktu iedrošinātas 
turpināt savu skrējienu un labo cīņu, par spīti savai 
nošķirtībai.  
 
4. Lūdziet par Rietumu Papua (Indonēzijā) sievietēm, kurām 
jāapliecina sevi kā kristietēm valstī, kur lielākā daļa 
iedzīvotāju ir musulmaņi.  
 
5. Lūdziet par baptistu sievietēm Jaunzēlandē, lai Dievs 
pamudina jaunās sievietes uzņemties vadību un kalpošanu un 
viņas būtu gatavas sastrādāties ar dažādām paaudzēm.  
 
6. Lūdziet par BWUSWP vadības komandu, kas strādā, lai būtu 
vienotībā, atbalstītu un lūgtu par sievietēm visās skaistajās 
Klusā okeāna dienvidrietumu salās.  
 
7. Lūgsim par Latviju! 



Vispārējas lūgšanu vajadzības 

1. Lūdziet par jauno Pasaules Baptistu apvienības (PBA) 
prezidentu, kas tika ievēlēts PBA kongresā 2015. gadā 
Ngwedla Paul Msiza no Dienvidāfrikas. 
 
 

2. Lūdziet par Nevilu Kalamu (Neville Callam), PBA 
ģenerālsekretāru.  
 
 

3. Lūdziet par PBA sieviešu departamenta jaunievēlēto 
prezidenti  
Kseniju Magdu (Ksenija Magda) no Horvātijas un  
sekretāri/kasieri Keitiju Džeimsu (Kathy James) no ASV. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Plašāku informāciju angļu valodā un vairāk fotogrāfiju 

atradīsiet interneta vietnē www.bwanet.org 
 

Latviski informācija pieejama 
www.lbds.lv nozaru sadaļā  

„Sieviešu kalpošanas apvienība” 
 

No labās puses  
Ksenija Magda un 

Keitija Džeimsa. 

http://www.bwanet.org/
http://www.lbds.lv/

