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CELIES UN SPĪDI SABIEDRĪBĀ!

Aicinām piedalīties Pasaules Baptistu sieviešu Lūgšanu dienā
2016. gada 7. novembrī

Pasaules Baptistu apvienības (PBA) Sieviešu departamentā ir iekļautas septiņas 
Kontinentālās apvienības, kas pārstāv 193 nacionālās baptistu sieviešu organizācijas no 
156 valstīm. 2016. gada programmu ir sagatavojusi Ziemeļamerikas Baptistu Sieviešu 
apvienība. 

Kad mēs ceļamies, Viņš atspīd caur mums!
Celsimies un izstarosim Jēzus gaismu apkārtējā sabiedrībā! 

Jēzus teica: „Es esmu pasaules gaisma,” un vēl Viņš teica: „Jūs esat pasaules 
gaisma, kā pilsēta kalna galā, kas visiem redzama.” Mēs varam būt gaisma, ja 
izstarojam Jēzus gaismu sabiedrībā, kurā dzīvojam. Tā ir gan privilēģija, gan liela 
atbildība. 

Kā tas var izpausties sabiedrībā? Turpmāk varat izlasīt liecības par to, ko Dievs 
dara caur sievietēm Ziemeļamerikā, kā viņas ir izstarojušas Dieva gaismu. Lai viņu 
liecības ir svētība un iedrošinājums katrai no jums, kas vēlaties spīdēt savā tuvākajā 
apkārtnē, ciemā vai pilsētā! Ap mums ir cilvēki, kas dzīvo tumsā, un viņiem ļoti vajag 
ieraudzīt Jēzus gaismu un tās nesto cerību un mīlestību. Mēs varam spīdēt savās mājās, 
darbavietās, tirgū un skolā. Dievs var atspīdēt caur tevi tieši tur, kur Viņš tevi ir nolicis. 
Mēs varam sākt ar to, ka uzsmaidām katram sastaptajam cilvēkam. 

Ziemeļamerikas Baptistu sieviešu apvienības misijas aicinājums ir pamudināt sievietes 
dzīvē īstenot Dieva valstības principus, jo īpaši cenšoties palīdzēt neaizsargātajiem.
 Tas tiek īstenots divējādi:

- Mēs cenšamies informēt Ziemeļamerikas sievietes, palīdzot viņām izprast mūsu 
sabiedrības neaizsargāto sieviešu un bērnu vajadzības, piedāvājot risinājumus, kā 
palīdzēt. 

- Otrs virziens ir atbalsta un sadarbības tīkls ar mērķi iedrošināt sievietes, kuras 
strādā ar sabiedrības neaizsargātāko ļaužu grupām. Mēs cenšamies apvienot šīs 
sievietes, radot drošu vidi, kurā viņas var atklāti parunāties, dalīties pieredzē un aizlūgt 
cita par citu.

Baptistu sievietes Ziemeļamerikā pievērš uzmanību apkārtējās sabiedrības 
vajadzībām. Daudzas ir sapratušas - lai gan pasaulē valda tumsa, Jēzus ir cerības un 
mīlestības gaisma, kuru mēs varam dāvāt saviem līdzcilvēkiem. Mēs varam paveikt vēl 
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ļoti daudz gan Ziemeļamerikā, gan pasaulē. Vai tas nebūtu lieliski, ja cilvēki teiktu, ka 
baptistu sievietes rada izmaiņas pasaulē? Kad ļausim Dievam plūst caur mums, šī 
„pilsēta”, kas mēs esam, šī gaisma kalna galā spoži spīdēs, parādot ceļu pie Dieva un 
Viņa lielās mīlestības.

Kāds ir teicis: „Jūs esat vienīgais Jēzus, ko cilvēkiem būs iespēja satikt.” Dārgais Kungs 
Jēzu, lūdzu, liec mums celties un spīdēt, ka ļaujam Tev caur mums aizsniegt sāpinātos 
līdzcilvēkus apkārtējā sabiedrībā! Padari mūs Tev lietojamas, lai Tu varētu darboties caur 
katru no mums, panākot vislabāko rezultātu.

Lai Dievs svētī katru no jums, kas šogad piedalīsities Pasaules Baptistu sieviešu Lūgšanu 
dienā! 

Moreen Sharp, 
Ziemeļamerikas Baptistu sieviešu apvienības prezidente 2012.-2017.g

Prezidentes uzruna 2016. gada Lūgšanu dienai

Dārgās māsas visā pasaulē! 

Kādā konferencē diskusijā ar Nensiju Merfiju (pašlaik viņa ir Familylife Today 
direktore) tika apspriests jautājums par vardarbību pret sievietēm. Diskusija notika 
deviņdesmitajos gados, un Horvātijā tā bija maz pazīstama tēma. Pētījumu rezultātā bija 
atklājies, ka 64% procenti Horvātijas lauku reģionos dzīvojošo sieviešu uzskatīja, ja vīrs 
sit, „kad viņas to ir pelnījušas”, tas nav nepareizi. Viņām nekad nebija ienācis prātā, ka 
neviens cilvēks nav „pelnījis”, ka viņu sit. Mani tas ļoti uztrauca, un es sāku domāt, kā 
neliela baptistu draudze varētu mainīt tik plaši izplatītu problēmu. Draudze bija maziņa, 
un tai nebija nekādu līdzekļu. Šķita neiespējami, ka šāda draudze spētu ietekmēt 
apkārtējo sabiedrību. Es jautāju Nensijai, ar ko mēs varētu sākt. 

“Tas ir vienkārši,” Nensija atbildēja. “Ja draudze nenovērsīsies no katras sievietes, kura 
cieš no varmācības, un parādīs, ka Jēzus grib, lai viņa būtu brīva, tad drīz šī draudze 
iemantos līdzjūtīgas draudzes reputāciju. Vēsts par to izplatīsies, un jums būs sākusies 
aktīva kalpošana.”

Tas izrādījās vislabākais padoms, kā aizsniegt sabiedrību. Tas ir palīdzējis paveikt daudz 
vairāk nekā visas stratēģiskās mārketinga metodes. To bez pūlēm spēj īstenot jebkura 
draudze, neatkarīgi no tās locekļu skaita. Tas nav brīnums, tā ir Bībeles mācības 
īstenošana dzīvē. Mēs neesam aicināti filozofiskā vai politiskā līmenī apspriest globālas 
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problēmas. Jēzus mūs sauc par lieciniekiem. Viņa draudze ir uzskatāms piemērs, ka 
jebkurā situācijā dzīve var kļūt labāka, ja Dievs ir tavs Kungs. 

Pasaules Baptistu sieviešu Lūgšanu dienas tēma 2016. gadā ir „Celies un spīdi 
SABIEDRĪBĀ!” Kad mēs ceļamies, Jēzus Kristus atspīd sabiedrībā. Programmu ir 
sagatavojušas Ziemeļamerikas māsas. Es lūdzu Dievu, lai biklās un kautrīgās kļūtu 
drosmīgas un nostātos pret netaisnību, sākot ar maziem soļiem savās mājās. Es lūdzu 
drosmi sievietēm, kuras biedē sekulārisms un kurām šķiet, ka mūsu kristīgās vērtības 
tiek apdraudētas, lai viņas spēj pārliecināti izslieties un spīdēt mūsu sabiedrībā. 
Mīlestība vienmēr ir spēcīgāka par vārdiem un iestājas par taisnīgumu. Nostāties pret 
pasaules ļaunumu ir grūti. Tas ir biedējoši. Reizēm tas uzjundī atmiņas un uzplēš senas 
brūces. Ir grūti celties un spīdēt šajā tumsā. Vieglāk būtu izlikties, ka viss ir kārtībā, vai 
gaidīt, ka to atrisinās ietekmīgākas personas. Taču Dieva Valstībā tā nenotiek. Mēs esam 
aicinātas ticēt un drosmīgi stāties pretī netaisnībai un ļaunumam. Dievs ir cienīgs un 
pietiekami spēcīgs, lai mainītu jebkurus sarežģītus apstākļus mūsu sabiedrībā. Viņa 
meitām ir jāpievienojas un jādarbojas kopā ar Viņu.  

Ir daudz par ko lūgt, un ir pienācis laiks to darīt visām kopā Pasaules Baptistu sieviešu 
Lūgšanu dienā. 

Kristus mīlestībā, jūsu
Ksenija Magda
PBA Sieviešu departamenta prezidente (2015-2020)

Plānojiet Lūgšanu dienu radoši!
Sagatavojusi Renī Džeimsa no Toronto, Kanādā 

1. Lūgšana.
Lūgšanu dienas pamats ir lūgšana. Plānošanas komandai jāsāk par to lūgt jau labu 

laiku pirms 2016. gada 7. novembra. 
Ieteikumi, par ko lūgt plānošanas komandai: 

Trīs mēnešus iepriekš, augustā.
Lūdziet gudrību un sapratni plānošanas komandām, izvēloties piemērotu Lūgšanu dienas 
scenāriju. Lūdziet par skaidrību, vai tam ir jāpieskaņojas Lūgšanu dienas programmai, 
kas paredz...

 Datumu, 2016. gada 7. novembri.
 Vienu lūgšanas dienu vai nedēļas nogali.
 Vadlīnijas svētdienas dievkalpojumam, kurā iesaistīta visa draudze.
 Diennakts lūgšanas kopā ar citām baptistu draudzēm.
 Brīvi pieejamu vietu ar lūgšanu stacijām. (Draudzes nama vai sapulču vietas durvis 

uz noteiktām stundām ir vaļā, lai cilvēki var ienākt un šai laikā lūgt viņu izvēlētajās 
lūgšanu stacijās, izmantojot stacijā pieejamo lūgšanu ceļvedi.)
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 Citu veidu, kas piemērots jūsu sabiedrībai. 

Divus mēnešus iepriekš, septembrī.
Lūdziet par sievietēm, kas vadīs Lūgšanu dienas pasākumu savā draudzē. Lūdziet Dieva 
aizsardzību pret traucēkļiem un šķēršļiem, kas varētu kavēt un apgrūtināt 
sagatavošanos. 

Divas nedēļas iepriekš, oktobrī.
Lūdziet, lai visi, kas piedalīsies Lūgšanu dienas pasākumā, aizietu no tā ar plaši atvērtām 
acīm un sirdi, gatavi paklausīt Dievam un nest Viņa gaismu apkārtējā sabiedrībā un visā 
pasaulē. 

Nedēļu pirms Lūgšanu dienas.
Šajā nedēļā katra no plānošanas komandas dalībniecēm atvēl 15 minūtes, lai...

 Pateiktos par plānošanas komandām visā pasaulē, kas arī gatavojas Lūgšanu 
dienas sapulcēm savā kopienā.

 Klusībā pārdomātu šī gada tēmas Bībeles pantu. 
 Slavētu Dievu, kurš ir vienīgais īstais katras baptistu sievietes gaismas avots. 

2. Plānošana.
Ielūgumi.

 Izgatavojiet īpašus ielūgumus, kuru paraugus atradīsiet PBA Sieviešu nodaļas 
mājaslapā www.bwawd.org sadaļā 2016 Day of Prayer.

 Ja jūsu draudzei ir Facebook lapa vai grupa, jūs caur to varat izplatīt ielūgumus uz 
Lūgšanu dienu. 

 Publicējiet ielūgumus jūsu draudzes ziņojumu lapā, pievienojiet arī Lūgšanu 
dienas logo.

 Sagatavojiet īsu videoskeču par šo tēmu, aicinot sievietes piedalīties Lūgšanu 
dienas pasākumā. Parādiet to dievkalpojumā ziņojumu daļā, sieviešu sapulcēs vai 
citur, kur sievietes mēdz tikties. 

Publicitāte
 Izmantojiet „CELIES UN SPĪDI!” plakātu vai izgatavojiet savu. Izvietojiet to 

publiskās vietās. Plakātu var lejupielādēt no www.bwawd.org.
 Aiciniet draudzes sievietes lūgt par Lūgšanu dienu, vadoties pēc iepriekš 

minētajiem ieteikumiem mēnešu lūgšanām. Mudiniet viņas dalīties savā lūgšanu 
pieredzē sieviešu sapulcēs, draudzes dievkalpojumos un visur, kur sievietes 
sanāks kopā. 

 Par Lūgšanu dienas gatavošanās norisi informējiet sociālajās interneta vietnēs: 
portālā Facebook, draudzes mājaslapā, jaunumu vēstulēs un jebkur, kur jūs varat 
uzrunāt baptistu sievietes. 
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Noformējums

Telpa
Diennakts lūgšanām vai atvērtajām lūgšanām.

 Telpā izklaidus izvietojiet septiņas lūgšanu stacijas. Katra stacija būs neliels galds 
pārklāts ar galdautu, kontinentālās apvienības krāsā. Kontinentu apvienību krāsas: 
Āfrika – purpura krāsa, Āzija – gaišzila, Karību salas – zaļa, Eiropa – tumši zila, 
Latīņamerika – dzeltena, Ziemeļamerika – oranža, un Klusā okeāna 
dienvidrietumu – sarkana.

 Uz katra apklātā galda atrodas:
o Programmā aprakstītais centrālais dekors,
o Lūgšanas par Kontinentālo apvienību,
o Zem lūgšanu sadaļas uzskaitītie norādījumi,
o Lūgšanu dienas 2016 atbalstīto projektu saraksts.

 Telpas centrā novietojiet vēl vienu galdu un atstājiet neapklātu. Uz galda nolieciet 
sveci vai lampu, kurai jādeg diennakts lūgšanās vai laikā, kad telpa ir brīvi 
pieejama lūdzējiem. 

 Izgatavojiet nelielu uzrakstu ar paskaidrojumu, kāpēc šī svece (vai lampa) ir 
iedegta un atrodas uz atsevišķa galda. „Šī iedegtā svece/lampa mums atgādina, ka 
Dieva gaisma spīd caur pazemīgiem un padevīgiem traukiem. Tā mums atgādina 
arī, ka tieši tagad mūs apspīd Dieva gaisma, jo citi ticīgie visā pasaulē šodien lūdz 
par mums.” (Novietojiet šo uzrakstu uz galda līdzās svecei vai lampai.) 

 Ieslēdziet CD atskaņotāju ar vairākām pielūgšanas dziesmām (tikai instrumentālā 
izpildījumā), lai tas skan diennakts lūgšanu vai atvērto lūgšanu laikā. Varat arī 
izveidot nelielu pielūgsmes grupu (ne vairāk kā divi vai trīs cilvēki), kas klusi spēlē 
plaši pazīstamas pielūgšanas dziesmas (bez vārdiem, tikai mūziku).

Centrālais dekors
Izgatavojiet vienkāršu krustu, ko var nostiprināt uz līdzenas virsmas. Krusta 
izgatavošanai noderēs stingrs kartons un līmlente, iesaiņojumu kastes, kokmateriālu 
atgriezumi vai zari, kurus ar stiepli vai auklu sastiprināt krusta formā. 

 Krusts ir jānovieto uz galda, tāpēc tam nav jābūt pārāk lielam. 
 Nostipriniet krustu spainī ar smiltīm, sūnām vai ko citu, lai krusts varētu stāvēt 

atsevišķi. 
 Blakus krustam novietojiet līmlentes rullīti vai papīra lapiņas un rakstāmos. 
 Sievietēm būs jāuzraksta uz līmlentes vārdi, jānogriež un jāpielīmē šie vārdi pie 

krusta. Vispiemērotākā būs līmlente vai maskējošā līmlente. Ja tiks izmantots 
papīrs, novietojiet uz galda sagrieztas lapiņas, ne lielākas par 5x8cm.

3. Palīgmateriāli
Diennakts vai atvērto lūgšanu laikā.
Lūgšanas
Uz katra galda ir jābūt:
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 Lūgšanu ceļvedim,
 Lapai ar norādījumiem vai paskaidrojumiem (skatīt turpmāk);
 Lūgšanu dienas 2016 atbalstīto projektu sarakstam.

Izdrukātie norādījumi
Šie norādījumi jeb paskaidrojumi ir jāuzraksta, vai jāizdrukā un jānovieto uz galda. 

 Lūdzu, izmantojiet līmlentes, papīra lapiņas un rakstāmos, kad jūs lūdzat Lūgšanu 
ceļvedī iekļautās lūgšanas. Ja jūs uzrunā vai dziļi aizkustina kādas frāzes, vārdi vai 
lūgšanu vajadzības no Lūgšanu ceļveža, uzrakstiet tās uz līmlentes vai papīra un 
pielīmējiet pie krusta.

 TĀ KUNGA godība atspīd pasaulē caur jums, jo Viņš nomira pie krusta tā ļaunuma, 
bēdu, sāpju, slimības un nāves dēļ, kas neļauj jums CELTIES UN SPĪDĒT. Viņš 
uznesa pie krusta visu pasaules tumsu, lai varētu spīdēt Viņa gaisma, un plūst 
Viņa dziedināšana.”

4. Ziedojumi
Šajā dienā savāktie ziedojumi tiks veltīti PBA Sieviešu departamenta kalpošanas darbam 
kontinentos un visā pasaulē. Patiesībā, departamenta darbs ir atkarīgs no šī ziedojuma, 
jo tas ir galvenais ienākumu avots.

Uzsveriet, cik svarīgi ir ziedot
 Aiciniet sievietes ziedot. Informējiet pasākuma dalībnieces, ka viņu dotais 

ziedojums tiks pievienots citu kontinentu Baptistu sieviešu apvienību 
ziedojumiem, lai ar šiem līdzekļiem ietekmētu pasauli Kristum.

 2016. gada Lūgšanu dienas atbalstīto projektu sarakstu  atradīsiet programmā. 
Tas jums būs vajadzīgs, veidojot sarakstus, ko nolikt uz katras Kontinentālās 
apvienības galda.

 Informējiet pasākuma dalībnieces, ka puse no savāktajiem ziedojumiem paliek 
Kontinentālās apvienības (Eiropas) kalpošanas nozarēm, un otra puse tiek 
aizsūtīta PBA Sieviešu departamenta starptautiskajam birojam, lai finansētu 
Lūgšanu dienas projektus, gada programmu publicēšanu un projektus, kuru 
mērķis ir palīdzēt sievietēm pasaulē, rīkot vadītāju konferences u.c. 

Kā padarīt Lūgšanu dienu efektīvāku

Lūgšanu diena ir brīnišķīgs piemērs baptistu sieviešu vienotībai visā pasaulē. Katras 
Lūgšanu dienas svarīgākie un ietekmīgākie elementi ir lūgšana un došana. Lūgšana ir 
asinis – dzīvības spēks, kas plūst to vēnās, kas tic Kristum. Lūgšanā mēs savienojamies ar 
Dievu un saņemam cerību, vadību, drošību un mieru. Vienojoties ar savām baptistu 
māsām pasaulē, mēs esam apņēmušās atbalstīt un stiprināt cita citu ar lūgšanām, jo 
zinām, ka bez lūgšanas nekas nav izdarāms, turpretī ar lūgšanu tiek paveiktas lielas un 
varenas lietas. Lūgšanu dienas ziedojumiem ir ārkārtīgi liela nozīme. Tie veido vajadzīgos 
fondus Sieviešu departamenta un kontinentālo apvienību kalpošanai un sadarbībai, kā 
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arī Lūgšanas dienas projektiem. Ziedojot savām māsām, mēs sadarbojamies ar viņām, 
dodot līdzekļus, kas vajadzīgi, lai Dieva Valstības dēļ radītu pārmaiņas savā apkārtnē. 
Plānojot Lūgšanu dienas pasākumu, lūdzu, gādājiet par to, lai tajā noteikti, netrūktu šo 
divu svarīgo un spēcīgo elementu!

Ziemeļamerikas Baptistu Sieviešu apvienības moto ir „Kopā mēs esam stiprākas”. 
Lūgšanu diena ir lieliska iespēja īstenot to darbībā. Lūgšanu diena ir paredzēta visām 
jūsu sabiedrības baptistu sievietēm, nevis tikai tām, kuras ir jūsu draudzē vai 
organizācijā. Uzaiciniet viņas piedalīties un piedzīvot, ka kopā mēs, baptistu sievietes 
visā pasaulē, esam stiprākas. 

Plānojot Lūgšanu dienu, domājiet par šo pasākumu kā par piedzīvojumu. Vārds 
„piedzīvojums” plaši atver durvis radošām idejām, ļaujot  iziet ārpus pierastajiem 
rāmjiem un šabloniem. 

Ņemot vērā, ka sievietes ir dažādas, padomājiet, vai nevarat organizēt dažādus Lūgšanu 
dienas pasākumus visa gada garumā. Tas ļautu dažādos veidos iesaistīties lielākam 
skaitam sieviešu.

Viens no veidiem, kā ieinteresēt un iesaistīt vairāk sieviešu, ir „Lūgšanu un slavēšanas 
diennakts”. Informācija par to atrodama PBA Sieviešu departamenta Facebook lapā. Tās 
ir 24 stundu lūgšanas, kas sākas pusnaktī uz svētdienu, 6. novembri, un turpinās līdz 
pusnaktij uz pirmdienu, 7. novembri. Grupas no visas pasaules caur lūgšanām, mūziku, 
Dieva Vārda lasījumiem, liecībām un fotogrāfijām tiešsaistē dalās ar Lūgšanas dienas 
vēsti.

Jūs varat aizsniegt plašāku sabiedrību, lūdzot sievietes, ņemt savus portatīvos datorus, 
planšetes vai telefonus un aiziet pie sievietēm, kuras nevar iziet no mājām vai atrodas 
patversmēs, aprūpes namos vai slimnīcās. Jūs varat izveidot lūgšanu grupas, lai 
paildzinātu savu pasākumu līdz 24 stundām, izmantojot Facebook un gan pirms, gan pēc 
pasākuma dažādos laikos pulcējoties pa mājām uz kopīgām lūgšanām. 

Lūgšanu dienas ziedojuma izlietojums
Puse no savāktajiem ziedojumiem paliek Kontinentālās apvienības kalpošanas nozarēm, 
un otra puse tiek aizsūtīta PBA Sieviešu departamenta starptautiskajam birojam. 
Detalizētāka informācija ir zemāk redzamajā tabulā. 

50% PBA Sieviešu nodaļai 50% Eiropas apvienībai

Lūgšanu dienas projekti Fondi, lai palīdzētu Kontinentālās 
Apvienības vadītājai veidot jaunas 

baptistu sieviešu organizācijas.
Baptistu Sieviešu Lūgšanas dienas Tematiskās programmas: 
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programmas publicēšana 
(drukāšana un izsūtīšana) katru 

gadu.

Mērķa projekti, lai palīdzētu 
atrisināt sieviešu vajadzības 
dažādos pasaules reģionos.

evaņģelizācija, jauno sieviešu 
konferences, Kontinentālās 

Apvienības Lūgšanu dienas projekti 
un citas īpašas sapulces ar mērķi 

palīdzēt sievietēm viņu vajadzībās.

Vadītāju konferences, ieskaitot 

stipendijas.
Kontinentālās Apvienības sapulces, 
kas notiek ik pēc pieciem gadiem.

Interneta vietnes un e-ziņu 

uzturēšana.
Stipendijas, lai varētu piedalīties 

Kontinentālās Apvienības sapulcēs.

Vadītāju un izpilddirektoru 
ceļojumi, ar mērķi iedrošināt un 

atbalstīt Kontinentālās apvienības

Kontinentālās Apvienības vadītāju 
ceļojumi, ar mērķi iedrošināt 
baptistu sieviešu nacionālās 

grupas.
Pasaules biroja uzturēšana 
(administratīvie izdevumi).

Direktora un asistentu algas.

Aicinājums aktīvi rīkoties

Šo tekstu var izmantot kopīgai lasīšanai. Vadītāja lasa tekstu parastajā drukā, un 
sievietes atbild, lasot tekstu treknajā drukā.

Mums līdzās sabiedrībā ir sievietes, kas ir ievainotas, ļaunprātīgi izmantotas un nespēj 
izrauties no saviem apstākļiem. Efeziešiem 5:8 ir teikts: „Reiz jūs bijāt tumsa, bet tagad 
esat gaisma savā Kungā! Dzīvojiet kā gaismas bērni!”
Mums, baptistu sievietēm, ir pienācis laiks celties un izstarot Dieva gaismu.
 
Iestājieties par sievieti, pret kuru fiziski un emocionāli vardarbīgi ir izturējies vīrietis, kurš 
solīja viņu mīlēt mūžīgi!
Celies, topi apgaismota! Jo tava gaisma nāk, un Tā Kunga godība uzlec pār tevi. 
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Iestājieties par sievieti, kuru uzskata par aizdomīgu un no kuras izvairās tikai viņas ādas 
krāsas dēļ. 
Celies, topi apgaismota! Jo tava gaisma nāk, un Tā Kunga godība uzlec pār tevi. 

Iestājieties par sievieti, kas kļuvusi par seksa verdzības upuri un ir spiesta katru dienu 
apmierināt daudzu vīriešu iekāri.
Celies, topi apgaismota! Jo tava gaisma nāk, un Tā Kunga godība uzlec pār tevi. 

Iestājieties par sievieti, kurai jāizlemj, kuru bērnu barot, jo viņai pietiek ēdiena tikai 
vienam.
Celies, topi apgaismota! Jo tava gaisma nāk, un Tā Kunga godība uzlec pār tevi. 

Iestājieties par sievieti, kas kļuvusi veca un cieņas vietā saņem nicinājumu un pārestības. 
Celies, topi apgaismota! Jo tava gaisma nāk, un Tā Kunga godība uzlec pār tevi. 

Iestājieties par sievieti, kas tikko atbrīvota no ieslodzījuma un nezina, kā sākt jaunu dzīvi.
Celies, topi apgaismota! Jo tava gaisma nāk, un Tā Kunga godība uzlec pār tevi. 

Iestājieties par sievieti, kura, glābdamās no nāves draudiem, ir, aizbēgusi no savas valsts 
tikai ar to, kas mugurā.
Celies, topi apgaismota! Jo tava gaisma nāk, un Tā Kunga godība uzlec pār tevi. 

Iestājieties par sievieti, kas atsakās no medicīniskas ārstēšanas aiz kauna par slimību, ar 
ko viņa inficējusies pēc izvarošanas.
Celies, topi apgaismota! Jo tava gaisma nāk, un Tā Kunga godība uzlec pār tevi. 

Iestājieties par sievieti, kas ir vientuļa un nelaimīga, kopš pirms 40 gadiem nomira viņas 
vīrs.
Celies, topi apgaismota! Jo tava gaisma nāk, un Tā Kunga godība uzlec pār tevi. 

Baptistu sievietes un māsas Kristū, būsim vienotas sadraudzībā un atbalstīsim cita citu 
gan grūtos, gan labos laikos, bēdās un priekos, visas kopā paplašinot Dieva Valstību!
Celieties, māsas! Mūsu sabiedrības sievietes gaida! Lai jūsu gaisma spīd un ir redzama 
visiem, jo tā Kunga godība uzlec pār jums. 

1. BĪBELES STUDIJA. 
„...kā jūs esat ar mums ciešanās, tāpat jūs esat ar mums iepriecinājumā.” 2. 
Korintiešiem 1:3-7

3 Slavēts, lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, žēlastības Tēvs un 
iepriecināšanas Dievs, kas mūs iepriecina visās mūsu bēdās, 
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4 ka mēs tos, kam ir kādas bēdas, varam iepriecināt ar to iepriecu, ko paši no Dieva esam 
saņēmuši. 
5 Jo, kā Kristus ciešanas spēcīgi nāk pār mums, tāpat spēcīgi darbojas mūsu ieprieca caur 
Kristu. 
6 Kad mums ir bēdas, tad tās jums par iepriecināšanu un pestīšanu; kad mums ir 
ieprieca, tad tā jums par iepriecināšanu, kas parādās spēcīga to pašu ciešanu panešanā, 
ko arī mēs nesam. 
7 Un mūsu cerība par jums ir stipra, jo mēs zinām, ka jums ir dalība kā ciešanās, tā arī 
iepriecā. 

2. vēstules Korintiešiem ievadā apustulis Pāvils un Timotejs uzrunā draudzi Korintas 
pilsētā, kas atradās Ahajas reģionā. Pāvils māca ticīgajiem, kā nezaudēt prieku, 
piedzīvojot zaudējumus un nelaimes. Katram cilvēkam gadās piedzīvot sāpes, 
zaudējumu ģimenē, šķēršļus vai grūtības. Šajā Rakstu fragmentā Pāvils pamāca, kā, 
pašiem esot grūtībās, iepriecināt citus.

Pēc sveiciena vārdiem Pāvils aizrautīgi izsaucas: „Slavēts, lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus 
Dievs un Tēvs!” Tie ir vārdi, ko Dieva ļaudis bieži saka, slavējot un lūdzot. Pāvils izsaka 
slavu un pateicību Dievam par cilvēkiem, kurus viņš uzrunā, jo viņš zina, ka ir ciešanas un 
grūtības, kas kristiešu dzīvē ir neizbēgamas, taču tās arī kļūst par iespēju Dievam 
parūpēties par jūsu vajadzībām. Dieva bērniem ir svarīgi pateikties un slavēt Dievu 
vienmēr, gan labos, gan sliktos laikos, jo tikai Viņš spēj pa īstam iepriecināt. Dievs 
iepriecināja Pāvilu viņa grūtībās, tāpēc Pāvils savukārt spēja iepriecināt citus. 

Grieķu valodā vārdam „iepriecināt” ir nozīme „aicinājums būt kopā ar”. Savā dziļākajā 
būtībā iepriecināšanas jēdziens sevī ietver attiecības starp diviem cilvēkiem, nevis to 
individuālās pieredzes izpratni, kāda pastāv mūsdienu sabiedrībā. Iepriecināt kādu 
nozīmē stiprināt un palīdzēt viņam bēdās. Mierinot un iepriecinot, jūs pamudināt 
paļauties uz Tēvu debesīs, kurš ir līdzjūtīgs un spēj dāvāt viņiem paliekošu 
iepriecinājumu. Dievs jūt līdzi cietējiem. Līdzjūtība ir Dieva mīlestība, kas meklē, 
aizsniedz un pārveido grēcinieku. Dievs vienmēr ir gatavs iepriecināt tos, kuri piesauc 
Viņa Vārdu un ciešanu un bēdu laikā lūdz pēc Viņa mīlestības, žēlastības un 
iepriecinājuma. Nav tādu sāpju vai situācijas, kad Dievs nespētu iejaukties un sniegt 
Savu mīlestības pilno iepriecinājumu. 

Savas kalpošanas laikā Pāvils piedzīvoja ciešanas un grūtības, bet Dievs nepārtraukti 
gādāja par viņu. Ir svarīgi daudzajās bēdās un grūtībās palikt uzticīgām, lai jūs varētu 
ieiet Dieva Valstībā. (Apustuļu d. 14:22) Ir viegli ļaut situācijai, kurā atrodaties, noteikt 
jūsu emocijas un rīcību, jo jūs visu uzmanību esat pievērsušas sev un tam, kas ar jums 
notiek. Norimstieties uz mirkli, pievērsieties Dievam un ieraugiet, ka Viņš ir ar jums 
šajā grūtajā laikā! Skatoties uz Dievu, jūs arī sapratīsiet, kā varat iepriecināt māsu, kas ir 
jums blakus. Dievs varētu viegli novērst grūtības, kuras jūs ciešat, bet vai jūs uzticēsities, 
ka Viņš būs ar jums, kamēr tās paciešat? Ciešanas palīdz pieaugt jūsu ticībai. Daudz 
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liecību esam dzirdējušas no cilvēkiem, kuri, esot ciešanās un grūtībās, spēj ieraudzīt 
Dieva klātbūtni viņu pārbaudījumos. Dieva bērniem jāsaprot, ka iepriecinājums nav 
domāts mūsu pašu labsajūtai, bet ir dots visai draudzei, lai tās locekļi iepriecinātu tos, 
kam ir bēdas. Tā visi kļūtu spējīgi nesavtīgi iepriecināt cits citu. Raksti mums atgādina, 
ka ciešanas rada izturību, raksturu un cerību. (Romiešiem 5:3-5) Kad esat ciešanās un 
grūtībās, Dievs iepriecinās jūs, lai jūs varētu iepriecināt savas māsas. Kā ticīgo kopienai 
jums ir pienākums iepriecināt citus, pat ja pašas esat grūtībās, jo tā ir mīlestība darbos. 

Dievs reizēm lieto sāpes un grūtības, lai vilktu cilvēkus tuvāk Sev un pagodinātos caur 
viņu dziedināšanu un atjaunošanu. Būt vienotām ar Kristu nozīmē būt vienotām ar 
Kristus ciešanām, kas caurvija Viņa kalpošanu uz zemes. (Marka 8:34) Kristus cieta, un 
arī jums būs jācieš, taču, neraugoties uz ciešanām, jums ir jāiepriecina citi, jo Kristus ir 
devis jums spēku, to darīt. Kad esam dalījušās iepriecinājumā, tas rada pacietīgu izturību 
ciešanās, ko piedzīvo visi cilvēki. 

Raudzīdamies nākotnē, Pāvils pauž cerību, ka viņa klausītāji spēs izturēt spiedienu, ko 
piedzīvos katrs patiess kristietis. Kā saka Pāvils, cerība balstās ticībā, ka Dievs spēj jūs 
uzturēt un stiprināt. Cerību rada apziņa, ka, ņemot dalību Kristus ciešanās, jums būs 
dalība arī Dieva iepriecinājumā. Jo lielākas būs ciešanas, jo vairāk iepriecinājuma 
saņemsiet no savām māsām, un lielāku prieku no Dieva piedzīvosiet. Ciešanas sekmē 
tuvāku sadraudzību un garīgo izaugsmi Kristū. 

Vēstulē korintiešiem Pāvils ne tikai slavēja un pielūdza Dievu par iepriecinājumu, ko viņš 
bija saņēmis, bet arī mudināja kristiešus iepriecināt citam citu, jo viņi bija savstarpēji 
saistīti: ja tu ciet, arī es ciešu kopā ar tevi un dāvāju tev cerību un mīlestību. Šī Rakstu 
vieta atgādina mums, ka ciešanas ir neatņemama kristieša dzīves daļa, kas dara mūs 
spējīgas iežēloties par citiem un no sirds viņus iepriecināt. 

Dievs ir visa iepriecinājuma Dievs, un visi Viņa bērni tiks iepriecināti. Nav tādu sāpju vai 
ciešanu, kas Dievam paliktu apslēptas, jo Viņš ir visu zinošs. (Psalms 139:1-4) Dievs ir 
bezgalīgi līdzjūtīgs mūsu grūtībās, un Viņa žēlastībā jūs varat saņemt bagātīgu 
mierinājumu. Dievs ir iepriecinājis jūs, lai jūs varētu iepriecināt savas māsas. Vienmēr 
atcerieties, ka savās ciešanās jūs neesat katra par sevi, bet esat daļa no ticīgo kopienas 
Kristus miesā. Kad esat grūtībās, jums ir jāiet pie savām māsām, lai viņas varētu jūs 
iepriecināt. Tāpat, ja jūsu māsa cieš, jums ir jācieš kopā ar viņu un jānes viņas nasta, 
vienlaikus mierinot un iepriecinot.  

Ir pienācis laiks celties un spīdēt savā apkārtnē, nesot iepriecinājumu savām māsām un 
brāļiem, kuri piedzīvo sāpes un ciešanas. Ļaujiet Kristus mīlestībai un līdzjūtībai starot 
caur jums, lai jūs būtu par liecību katram jūsu apkārtnē. 
LaKeeyna Cooper – Raleigh, Ziemļkarolīna, ASV
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Ieteikumi 1-2 stundu ilgam Lūgšanu dienas pasākumam 

 Sveikšana – Ziemeļamerikas BPA prezidentes uzruna.
 Himna.
 Dieva godināšanas lūgšana.
 Liecība.
 Lūgšanas par divām Kontinentālajām apvienībām un PBA Sieviešu nodaļas valdi.
 Par ziedošanas svarīgumu (ieskaitot LD projektus).
 Ziedošana.
 „Aicinājuma aktīvi rīkoties” nolasīšana.
 Dziesma par tēmu „Celies un spīdi!” 
 Svētības vārdi. 

Liecības

„Foibes savienība”

Par kopienu tiek uzskatīta cilvēku grupa, kuras locekļi ir savstarpēji cieši saistīti, veidojot 
vienotu struktūru. Mums ir atraitņu kopiena, kas saucas „Foibes savienība” (Phoebe 
Communities), un tā izstaro gaismu apkārtējā sabiedrībā. 

(Phoebe, latviski „Foibe”, apsutuļa Pāvila pieminēta māsa, kas kalpoja Kenhrejas draudzē 
(Rom. 16:1). Foibe nozīmē „spoža un mirdzoša”. Tulk.piez.)

Ar Dieva vadību „Foibes savienība” ir izaugusi par kalpošanu, kas palīdz atraitnēm 
pārvarēt zaudējuma radīto bezcerību un apzināties, ka viņas var kļūt par gaismu saviem 
līdzcilvēkiem. Kad sieviete zaudē dzīvesdraugu, viņai var rasties sajūta, it kā būtu 
iestājusies tumsa un viņa būtu nokļuvusi dziļā aizā, kur dienasgaisma iespīd tikai uz 
mirkli. Cenšoties šai tumsā atrast izeju, viņai vispirms ir jāatrod sevi. Kas viņa ir? Tā 
pasaule, kurā viņai bija dzīvesdraugs, ir zudusi; draugu loks mainīsies; būs jāiemācās 
iztikt ar mazākiem līdzekļiem. Dienu un nakti viņu nepamet vientulība.

„Foibes savienība” aizsākās 2012. gadā. Kādas vietējās draudzes mācītājs vērsās pie 
draudzes ar kādas atraitnes jautājumu „Kad manas sāpes beidzot rimsies?” Mēs ar 
Rondu tikāmies ar mūsu mācītājiem, pēc tam pievienojās vēl četras atraitnes. Kad mūsu 
grupa bija sasniegusi 12 cilvēku skaitu, mēs sākām rakstīt misijas redzējumu un mērķus. 
Domājot, kā nosaukt mūsu grupu, kļuva skaidrs, ka Dievs mums to pateiks, kad būs īstais 
laiks. Kad redzējums un mērķi bija uzrakstīti, ievērojām, ka no katra teikuma pirmajiem 
burtiem izveidojās anagramma PHOEBE. Dievs mums bija devis vārdu. 

(Šī anagramma veidojas tikai no teikumiem angļu valodā. Latviešu valodā anagramma no 
teikumu pirmajiem burtiem ir pavisam cita. Tulk.piez.)
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Norādīt atraitnēm uz Jēzu Kristu, kurš ir viņu dziedinātājs, iepriecinātājs, apgādātājs 
un Glābējs.
Palīdzēt atraitnēm iziet cauri sērošanas procesam.
Iet pie atraitnēm, kuras nav draudzē.
Sekmēt sadraudzību, lai atraitnes var satikties ar citām atraitnēm un dalīties savā 
pieredzē. 
Iesaistīties kalpošanā citiem cilvēkiem.
Iedrošināt un palīdzēt atraitnēm atklāt viņu gara dāvanas un uzdevumu Kristus miesā. 

„Foibes savienībā” iesaistītās sievietes iepazīstas un uzņemas rūpes par atraitnēm savā 
apkārtnē. Viņas raksta vēstules, satiekas personiski, aicina uz pasākumiem. Sievietes, 
kuras ir izgājušas cauri šai pieredzei, kļūst par gaismu atraitnēm, kurām pēc laulātā 
drauga zaudēšanas jāsāk atklāt savu jauno identitāti. 

Atraitnēm atbalsts un palīdzība ir vajadzīga nedēļām, mēnešiem ilgi. Viņām ir jāatrod 
mērķis, kālab dzīvot, drošības sajūta un labklājība. Sievietēm ir jājūt, ka viņas ir vērtīgas, 
arī palikušas vienas. 

„Foibes” sievietes nes gaismu apkārtējā sabiedrībā, plānojot un piedaloties kalpošanas 
projektos. Jēzus gaisma atspīd tur, kur sievietes iesaistās misijas aktivitātēs un 
Ziemassvētku pasākumos; kur viņas iegulda laiku un pūles, ziedojot pārtiku zupas 
virtuvēm un kalpojot rehabilitācijas centros un patversmēs. Viņas pērk skolas 
piederumus bez pajumtes palikušiem bērniem un cep cepumus, kas tiek piegādāti 
sabiedrisko iestāžu ierēdņiem, tiesībsargājošo iestāžu un glābšanas dienestu 
darbiniekiem.

„Foibes savienības” sievietes izstaro Jēzus gaismu. Prieks nomaina skumjas, un, redzot 
augļus, ko nes kalpošana citiem, pieaug pašapziņa. Džīna saka, ka „Foibe” ir „pats 
labākais manā dzīvē”. Kad Liza atnāca pirmo reizi, viņas seja pauda skumjas. Tagad viņa 
smaida, darbojas kā brīvprātīgā un uzņemas vadītājas pienākumus.   

Ejot pie savas sabiedrības cilvēkiem, mēs pašas esam svētītas. Kāds vīrietis tika pie sava 
pirmā cimdu pāra pēc tam, kad „Foibes” sievietes bija ziedojušas 100 pārus cimdu un 
dūraiņu kādai zupas virtuvei. Jūs pat iedomāties nevarat, cik ļoti cilvēka pašapziņu spēj 
pacelt gabaliņš ziepju un zobu pastas tūbiņa, kad viņš saņem saini ar ziedotiem higiēnas 
piederumiem. 

Tāpat kā Foibe no vēstules romiešiem 16. nodaļas kalpoja Dievam savā draudzē un 
sabiedrībā, viņas piemēram, cenšas sekot sievietes no „Foibes savienības”. Viņas „ceļas 
un spīd” savās dzīvesvietās un tuvējā apkārtnē. Nav nozīmes, vai sieviete ir atraitne jau 
ilgāku laiku vai par tādu kļuvusi nesen: Jēzus gaisma spēj izkliedēt tumsu, atspīdēt viņā 
un kļūt redzama apkārtējiem. 
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Mājaslapa: www.phoebeconnections.com

Elaine Pearson – Lebanona, Tenesī, ASV

Celies un spīdi Draudzības namā!

Bija 2005. gada marts, kad es pirmo reizi iegāju ēkā, kas reiz bija vecā Tempļa baptistu 
baznīca, bet tagad bija pārdēvēta par Draudzības namu. Es tiku pieņemta darbā, lai 
plānotu, organizētu un vadītu bērnu ārpusskolas nodarbības. Šis uzdevums man bija liels 
izaicinājums. Pusčetros pēcpusdienā spiegdami un skriedami, namu piepildīja 45 bērni 
vecumā no četriem līdz četrpadsmit gadiem, un atstāja to piecos pēcpusdienā. Tā nebija 
programma, tā bija pūļa savaldīšana! Mana kolēģe Merana, kas no visa sirds mīl bērnus, 
bija tikpat pārgurusi kā es. Mēs sapratām, ka mums ir vajadzīgs laiks nopietnai lūgšanai, 
un pēc tam ķērāmies pie nopietnas plānošanas. 

Draudzības nams atrodas pilsētā, kuras iedzīvotāju vidū izplatīts alkoholisms un 
narkotiku lietošana. Daudzi cieš no nabadzības un pārtikas trūkuma, un postošais 
iespaids, kādu tas atstājis uz cilvēku dvēseles stāvokli, ir acīmredzams. Apzinoties šo 
situāciju, mēs domājām un lūdzām par savu misijas redzējumu. Tā formulējumā ir teikts: 
„Draudzības nama mērķis ir veidot attiecības. Tas tiek panākts, gādājot par cilvēku 
fiziskajām, emocionālajām un garīgajām vajadzībām, pieņemot visus cilvēkus un viņiem 
parādot Jēzus Kristus beznosacījuma mīlestību.” 

„Bet kāda ir šī mīlestība” es jautāju. Meklējot Bībelē, apstājos pie pantiem no Mateja 25. 
nodaļas: „Es biju izsalcis, un jūs Mani paēdinājāt; Es biju izslāpis, un jūs devāt man 
padzerties; Es biju svešinieks, un jūs Mani uzņēmāt. Es biju kails, un jūs iedevāt Man 
drēbes; Es biju slims, un jūs par Mani rūpējāties; Es biju cietumā, un jūs Mani 
apciemojāt.” Līdz ar to misijas mērķis bija noformulēts, redzējums bija skaidrs, un 
brīvprātīgie bija gatavi darbam. 

Pagājuši desmit gadi, mums ir vairākas sekmīgas programmas. Katru nedēļu ir nodarbība 
bērniem, kurā mācām ēdiena gatavošanu un dažādas pamatprasmes. Līdzīgas 
nodarbības tiek rīkotas vecajiem ļaudīm, kas ir vientuļi, izsalkuši un grib tikties ar citiem 
senioriem, lai saņemtu uzmundrinājumu, iepazītu cerības devēju Dievu. Nekad netrūkst 
cilvēku, kuriem vajadzīgi krājumi no mūsu drēbju skapja vai pārtikas groza. Mūsu nelielā 
kafejnīca „Rasas lāses traktieris” piesaista daudzus cilvēkus no ielas, jo šeit viņi var 
baudīt karstu ēdienu, satikties ar draugiem un parunāties. Pie mums atnāk slimie (daži 
no viņiem ilgstoši slimi) un tie, kas bijuši cietumā, lai kopā ar mums apciemotu citus. Ir 
tādi, kas ne tikai apciemo, bet arī apsien priekšautu un pievienojas mūsu darbīgajai 
komandai. 
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Mūsu maltītes un programmas ir pilnīgi bez maksas. Esmu pētījusi Rakstus, un nekur 
nevarēju atrast, ka Jēzus būtu prasījis maksu par Savu kalpošanu. Kā Viņa sūtņi, arī mēs 
nolēmām neprasīt maksu, bet pilnīgi paļauties, ka Dievs bagātīgi gādās par mūsu 
vajadzībām. Esam ļoti priecīgas, ka izvēlējāmies tādu ceļu, jo mums ir privilēģija un 
prieks katru dienu piedzīvot Dieva darbus. 

Lai Dieva gaisma arī turpmāk spīd šajā namā, pieskaroties katram, kas ienāk, un dāvājot 
Viņa mūžīgo dzīvību, cerību un mieru! Draudzības namā Dieva mīlestība ir redzama 
darbos. 

Mājaslapa: www.friendshiphousebrant.com
Carol Owen – Brantforda, Ontario, Kanāda

2016. gada Lūgšanu dienas projekti

1. Projekta nosaukums: Zirgu terapija meitenēm. Tiesību un iespēju paplašināšanas 
programma. 
Projekta pieteicējs: Farmtown Canada aka Funny Farm Ministries
Atbildīgā persona: Kelly Franklin, izpilddirektore. 
Projekta apraksts.Tas būtu kristīgs zirgu terapijas un ikdienas prasmju pilnveidošanas 
kurss. Programma tiek īstenota nedēļu garos posmos vasaras un rudens mēnešos. 
Programmas mērķis ir radīt mīlošu un gādīgu kristīgo vidi, kurā tiek mācīti Bībeles 
principi par cieņu, pareizu izvēļu izdarīšanu, vienaudžu ietekmi, pašapziņu un personisko 
izaugsmi, kā arī nostiprinātas sociālās iemaņas, tādas kā prasme sadarboties, komandas 
veidošana un domstarpību risināšana. Papildus šī programma piedāvā arī zirgu terapiju, 
kas balstīta uz kristīgās mācības principiem. 

2. Projekta nosaukums: Oāzes sieviešu padomdošanas programma. 
Projekta pieteicējs: Oasis Dufferin Community Center
Atbildīgā persona: Erika Abele, Sieviešu programmu direktore
Projekta apraksts. Viena no svarīgajām programmām, ko pašlaik piedāvā „Oāze”, ir 
iespēja trūcīgajiem reizi nedēļā saņemt bezmaksas produktus. „Oāzes pārtikas banka” 
palīdz daudziem latīņamerikāņiem. „Oāzes” kopienas programmas piedāvā darba 
prasmju apguvi, angļu valodas nodarbības, kasieru un grāmatvežu kursus un senioru 
programmu. Pēdējos gados „Oāze” ir uzsākusi programmas, kas iesaista jauniešus 
sporta aktivitātēs, sadarbībā ar vietējām skolām un jaunu draudžu veidošanā. „Oāzes” 
programmu mērķis ir palīdzēt klientu garīgajās, emocionālajās un fiziskajās vajadzībās, 
lai veicinātu apkārtējo cilvēku ikdienas dzīves labklājību un drošību.   

3. Projekta nosaukums: Pārtikas furgons izglītojošiem mērķiem.
Projekta iesniedzējs: Mary Magdalene Ministry Gateway Baptist Church Victoria, BC, 
Canada
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Atbildīgā persona: Donna Foster, draudzes locekle
Projekta apraksts. Pārtikas furgons kā mācību projekts, lai mācītu darba ētiku 
sabiedrības zemāko slāņu cilvēkiem, kuri grib atrast darbu un uzlabot savu dzīvi. Galvenā 
mērķa grupa ir sievietes, kuras grib izrauties no seksa tirdzniecības. Projekta iesniedzēji 
cer radīt darba vietas daudzās jomās: pakalpojumu industrijā, uzņēmuma vadībā, 
budžeta veidošanā, mācīt, kā pareizi darboties un pārvaldīt uzņēmumu šī budžeta 
ietvaros. Visi ieņēmumi no pārtikas furgona tiks ieguldīti izglītības fondā, lai atbalstītu 
tos, kuri grib mācīties koledžā, apgūt profesiju vai papildināt zināšanas, kas vajadzīgas 
iecerētā mērķa sasniegšanai. 

4. Projekta nosaukums: Sievietes vāc līdzekļus brīvībai no nabadzības 
Projekta iesniedzējs: Christian Women’s Job Corps (CWJC) of Middle Tennessee, USA
Atbildīgās personas: Rebekah K. Sumrall (izpilddirektore) un Tracey Gholson (kalpošanas 
vadītāja)
Projekta apraksts. CWJC piedāvā cilvēkiem iespēju pārvarēt nabadzības radītos šķēršļus, 
organizējot mācības, konsultācijas un Bībeles studijas un nodrošinot līdzekļus. Tas 
piedāvā mācību programmu, lai palīdzētu sievietēm iegūt vidusskolas līmenim atbilstošu 
izglītību. Tāpat ir iespēja iemācīties darboties ar datoru, apgūt darba prasmes, mācīties 
angļu un spāņu valodu, apgūt lasītprasmi. Katrs students, kurš piesakās uz kādu no 
programmām, un katrs bērns, kurš tiek uzticēts bērnu aprūpē, tiek iesaistīts regulārās 
Bībeles mācību nodarbībās.  

5. Projekta nosaukums: Kontinentālās apvienības Speciālā projekta fonds.
Atbildīgā persona: PBA Sieviešu nodaļas valde.
Projekta apraksts. No fonda līdzekļiem varētu atbalstīt jebkuras kontinentālās 
apvienības īpašu projektu vai pasākumu Kontinentālās apvienības līmenī. 

Aizlūgšanu vajadzības

Klusā okeāna dienvidrietumu Baptistu sieviešu apvienība (BWUSWP)

1. Lūdziet Dieva vadību Austrālijas sieviešu kalpošanas vadības komandām, meklējot 
iespējas, kā apmācīt un nodrošināt nepārtrauktu atbalstu sieviešu kalpošanām viņu 
valstī un reģionā. 

2. Lūdziet par valsts un vietējiem vadītājiem Papua Jaungvinejā, lai viņiem rastos jauns 
redzējums, kā īstenot konstruktīvas programmas un virzīt sieviešu darbu jaunā līmenī. 
Lūdziet par visām strādājošām baptistu sievietēm Papua Jaungvinejā, lai viņas būtu par 
gaismas nesējām savās ģimenēs, darba vietās, kopienā un valstī.

3. Lūdziet un saistiet pašnāvības garu, kas pārņem Fidži bērnus! Lai tiktu ieviesti 
pasākumi, kas varētu ierobežot šo problēmu, - kristīgi padomdevēji skolās, un lielāka 
uzmanība no vecāku puses, lai viņi pievērš uzmanību tam, ko dara viņu bērni.
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4. Lūdziet par iedarbīgāku valsts politiku Jaunzēlandē, lai tiktu mazināta vardarbība 
ģimenēs, kuras cēlonis bieži ir narkotiku un alkohola lietošana. Lūdziet par atjaunotu 
interesi un atbalstu vietējām un starptautiskajām baptistu sieviešu kalpošanām. 

5. Lūdziet par Rietumu Papua baptistu sievietēm, lai viņas arī turpmāk paliktu vienotas 
un būtu drosmīgas, sastopoties ar politiskajiem un reliģiskajiem draudiem savā valstī. 
Lūdziet par dievbijīgiem Rietumu Papua valsts un draudžu vadītājiem.

6. Lūdziet, lai vadītājas kļūtu drosmīgākas un neatlaidīgākas lūgšanās un būtu vienotas 
garā par to, kā efektīvāk organizēt un vadīt Klusā okeāna valstu sieviešu kalpošanu. 

Āfrikas Baptistu sieviešu apvienība (BWUA)

1. Lūdziet par BWUA valdi, tai gatavojoties BWUA Kontinentālajai konferencei, kurai 
jānotiek 2017. gada 24.-25. augustā. 

2. Lūdziet, lai Āfrikas baptistu sievietes spētu izstrādāt projektus, ar kuru palīdzību 
mazināt badu un nabadzību.

3. Lūdziet, lai baptistu sievietes kļūtu labprātīgas devējas un atsaucīgi atbalstītu plānotās 
aktivitātes. 

4. Lūdziet, lai iznīkst tādas slimības kā Ebola vīruss, vēzis un HIV/AIDS, kas plosās 
lielākajā daļā Āfrikas valstu.

5. Lūdziet par mieru Ziemeļnigērijā un Ziemeļkamerūnā, kur teroristu grupējums „Boko 
Haram” rada lielus nemierus. 

6. Lūdziet, lai Dievs dod dievbijīgus vadītājus Āfrikas baptistu draudzēs. 

7. Lūdziet par vienlīdzīgu resursu sadali, nešķirojot pēc reģioniem, ciltīm vai rases. 

Ziemeļamerikas Baptistu sieviešu apvienība (NABWU)

1. Lūdziet par NABWU 17 sieviešu organizāciju vadītājām, lai viņām būtu vajadzīgais 
redzējums, gudrība un atziņas gars.
2. Lūdziet, lai kalpošanas, kas saņems NABWU 2016. gada Lūgšanas dienas ziedojumus 
saviem projektiem, tiktu iedrošinātas, stiprinātas un vareni lietotas Dieva godam. 

3. Lūdziet, lai Ziemeļamerikas sievietes, kas piedalījās vadītāju konferencē Dienvidāfrikā, 
iegūto pieredzi liktu lietā un paplašinātu savu darbības lauku, iesaistoties Dieva pasaules 
glābšanas plānā. 
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4. Lūdziet, lai baptistu sievietes iesaistītos NABWU cilvēku tirdzniecības apkarošanā, 
izglītojot cietušās sievietes kā sevi pasargāt un aizstāvēt pret atkārtotu izmantošanu. 

5. Lūdziet par NABWU piektā gada asamblejas „Kopā mēs esam stiprākas” organizēšanu 
un programmu. Tā notiks 2017. gada oktobrī. 

6. Lūdziet, lai Ziemeļamerikā aizvien vairāk sieviešu piedalītos Lūgšanu dienā un būtu 
gatavas labprāt ziedot dāsnu upuri. 

Āzijas Baptistu sieviešu apvienība (ABWU)

1. Lūdziet, lai Āzijas sievietes būtu vērīgākas un atsaucīgākas pret savas kopienas 
vajadzībām, uzņemoties vadību un iniciatīvu, lai šīs vajadzības apmierinātu. 

2. Lūdziet pēc radošām idejām, kā palīdzēt kopienas bērniem, sievietēm un vecajiem 
ļaudīm viņu vajadzībās. 

3. Lūdziet par sieviešu iesaistīšanos savas kopienas ļaužu veselības uzlabošanā, 
sadarbojoties ar veselības aprūpes institūcijām programmās, kuru mērķis ir samazināt 
saslimšanu ar AIDS un citām venēriskajām slimībām, ierobežot infekciju izplatīšanos un 
sekmēt bērnu vakcinēšanu. 

4. Lūdziet, lai baptistu sievietes būtu par svētību līdzcilvēkiem, satuvinoties ar ģimenēm, 
kas pārceļas uz dzīvi viņu kopienā. 

5. Lūdziet, lai Āzijas sievietes būtu miera veicinātājas savās kopienās. 

6. Lūdziet, lai sievietes apzinātos savu svarīgo un ietekmīgo uzdevumu apkārtējā 
sabiedrībā un aktīvāk iesaistītos tās notikumos.

7. Lūdziet, lai sievietes iesaistās apkārtējās vides sargāšanā, pareizi atbrīvojoties no 
atkritumiem, šķirojot atkritumus otrreizējai pārstrādei, stādot kokus un audzējot 
dārzeņus, kur tas iespējams. 

Latīņamerikas Baptistu sieviešu apvienība (UFBAL)

1. Lūdziet, lai baptistu sievietēm Latīņamerikā būtu lielākas kopienas īpašumtiesības.

2. Lūdziet par Latīņamerikas baptistu sievietēm, lai viņas palīdz grūtībās nonākušajiem 
līdzcilvēkiem savā valstī, kad viņi cieš no vardarbības un ļaunprātīgas izmantošanas. 
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3. Lūdziet par Latīņamerikas sievietēm, kuras ieņem vadošus amatus politikas, sociālajās 
un ekonomikas jomās. Lai tas Kungs viņas paceļ un dod drosmi apliecināt patiesību un 
iestāties par taisnību un mieru, kas nāk caur Jēzus Kristu. 

4. Lūdziet, lai tas Kungs lieto Latīņamerikas plašsaziņu līdzekļus: radio, televīziju, 
žurnālus, laikrakstus, māceklības materiālus, lūgšanu grāmatas, grāmatas u.c., lai tie 
nestu Kristus gaismu visās latīņamerikāņu un spāniski runājošajās kopienās. 

5. Lūdziet par Latīņamerikas baptistu sievietēm, kas iesaistītas valsts, reģionālajās un 
vietējās baptistu sieviešu apvienībās un kurām ir konkrēti kalpošanas pienākumi: par 
misionārēm, mācītāju sievām, mācītājām, projektu vadītājām, brīvprātīgajām u.c. Lai 
mūsu Kungs piepilda viņas ar Savu žēlastību, spēku un gudrību, lai Evaņģēlija gaisma 
atspīd visur, kur šīs sievietes kalpo! 

6. Lūdziet par drosmi baptistu sievietēm būt par gaismu jaunajām sievietēm, kuras 
strādā, lai sekmētu pārmaiņas un uzlabojumus Latīņamerikas un citu pasaules reģionu 
sabiedrībā. 

Karību reģiona Baptistu sieviešu apvienība (CBWU)

1. Lūdziet par Dominikānas Republikas iedzīvotājiem, kas cietuši no viesuļvētras „Ērika”, 
- lai Dievs palīdz sagādāt visu vajadzīgo normālas dzīves atjaunošanai.

2. Lūdziet par Karību ģimenēm, kuras šajā laikā sastopas ar amoralitāti, bezdarbu, 
spiedienu no vienaudžu puses bērnu un jauniešu vidū, dzīves dārdzību un kristīgo 
vērtību trūkumu. 

3. Lūdziet par mūsu jauniešiem, kuri piedzīvo lielas ekonomiskās grūtības, kuru dēļ viņi 
nespēj samaksāt par studijām universitātē un citās augstskolās.

4. Lūdziet par ciešāku vienotību starp Karību salu sievietēm, lai viņas atbalstītu cita citu 
centienos mantot Kristum salu iedzīvotājus. 

5. Lūdziet, lai Karību salu kristīgās sievietes ceļas un spīd tā Kunga Vārdā un dara, ko tas 
Kungs ir aicinājis darīt! Lai viņu kalpošanas centrā ir Kristus un tā, būtu atvērta visiem 
cilvēkiem. 

6. Lūdziet, lai sievietes „nostiprina savu telšu mietiņus”, aizsniedzot savus neglābtos 
tuviniekus, un tad „pagarina savu telšu saites”, lai aizsniegtu vairāk cilvēku. 

Eiropas Baptistu sieviešu apvienība (EBWU)
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1. Eiropai ir sena un bagāta kristietības vēsture. Lūdziet, lai kristieši dzīvo kristiešu 
cienīgu dzīvi un ir sāls un gaisma visā Eiropā!

2. Lūdziet par kristīgajām sievietēm, lai viņas, būdamas sabiedrībā, draudzēs un 
ģimenēs, parāda mīlestību, žēlsirdību un pieņemšanu un ir pretimnākošas līdzcilvēkiem 
viņu vajadzībās. 

3. Lūdziet par cilvēkiem Eiropas valstīs, lai spētu veiksmīgi sadzīvot ar atšķirīgajām 
kultūrām un dzīvesveidu, ko Eiropā ienes iebraucēji no citiem pasaules reģioniem; lai 
viņi varētu izveidot tiltus starp kultūrām Kristus Vārdā un mīlestībā. 

4. Lūdziet par bērniem un jauniešiem, lai viņi mācītos nedomāt tikai par sevi, bet 
saprastu, cik svētīgi ir dalīties un dot, un vairāk rūpēties par citiem. 

5. Lūdziet, lai jaunākās un vecākās sievietes pieņemtu cita citu, sadarbotos un mācītos 
cita no citas, daloties pieredzē. 

Vispārējas lūgšanu vajadzības

1. Lūdziet par Paulu Msiza (Paul Msiza), PBA prezidentu.
2. Lūdziet par Nevilu Kalamu (Neville Callam), PBA ģenerālsekretāru. 

Pasaules Baptistu apvienības   Sieviešu nodaļas valde 

1. Lūdziet par Kseniju Magdu (Ksenija Magda), Pasaules Baptistu sieviešu prezidenti.
2. Lūdziet par Keiti Džeims (Kathy James), PBA SN sekretāri/kasieri.
3. Lūdziet par PBA SN viceprezidentēm: 
Āfrika: Joina Dhlula
Āzija: Precy Caronongan
Karību salas: Yvonne Pitter
Eiropa: Aniko Ujvari
Latīņamerika: Sara de Barrios
Ziemeļamerika: Moreen Sharp
Klusā okeāna dienvidrietumu reģions: Amelia Gavidi


