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LŪGŠANU ADIEN 
Pasaules

apvieno alianse
 sieviešu aptistub 

 sievietes baptistu 
globāli. Mēs sastāvam no  7  
kontinentu savienībām, kuras 
pārstāv  193 nacionālas baptistu 
sieviešu organizācijas n o 156 
valstīm.  2018.gada programmu 
izveidoja Dienvidrietumu Klusā 
okeāna reģiona Baptistu sieviešu 
savienība  (BDRKORBSS). 

Ap vienojot
personīgi,  ,globāli

 sievietes baptistu 

 lūgšanu. caur  un
 virtuāli 
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 SPĪDI un CELIES !
Viņš ceļamies mēs Kad ,  ībātaisn . un vienotībā mums caur spīd 

Vēstījums Amēlijas no studija Bībeles un  Gavidi) (Amelia Gavidi 

  Saule uzlec Klusā Okeāna reģionā un tad 
pārvietojas tālāk apkārt pasaulei. . Vēl viena 
diena, jauna diena sākas, bet pasaule visapkārt 
mums joprojām sauc: ''Tais nība! Taisnība! Kur ir 
taisnība? Vai tā jel kad iestāsies? 

    Šī

Masu

 esamību. konfliktu vai stabilitāti nedz
 bagātību, vai nabadzību nedz stāvokli, ekonomisko
 sociāli vecumu, to uz neskatoties bērni, un sievietes

 ir visbiežāk kuri upurus, to pasargā nedz respektē,
 nedz kas nevienlīdzību, dzimuma un vardarbību

 par vēsta dienu katru līdzekļi saziņas 
 dēļ. trūkuma

 vienotības un netaisnības iznīcinātas tiek dzīvību
 cilvēku Miljoniem pasaule. netaisnības ir 

  izmantošana,
 izraisījusi ir traumas 

 un 
psihaloģiskas

emocionālas fiziskas, Šaušminošas

invaliditāte un nāve. Daudzas paliek nenosauktas. . Likumsikā sistēma, kas ir 
radīta, lai aizsargātu cilvēku un uzturētu taisnīgumu,  bieži mēdz pievilt. 

, traumas fiziskas pagrimums, uzmākšanās, terors,iebiedēšana,

Valdības  cenšas atklāt ceļus kā novērst netaisnību, kuru rada daudz un 

 
dažādi faktori. Pasaule redz taisnību kā likuma pārvaldi, kas nosaka to, kas ir 
un kas nav balstīts uz vienlīdzības principiem, un attiecīgi atlīdzina. 

Mozus  ka atgādina, mums 

5.Mozus patiess.
 un taisns ir Viņš viltus, bez un uzticams ir Dievs tiesa; ir ceļi Viņa visi jo

 darbs, Viņa ir pilnīgs un klintskalns, ir “Viņš

”  32:4 
Dievam, Dievam TAISNĪGAM kalpojam Mēs ! Viņš taisnīgs ir vienmēr kurš .

Vienīgi lēmumu. pareizo izdara vienmēr
 

katram VIENOTĪBU
 unSTAI NĪBU  atnest  varViņš 

ģimenei, cilvēkam , Mēs tautai un sabiedrībai .
 nemainās. Dievs pilnais žēlastības

 bet maināmies, 

Kāda haosam un netaisnībai esošajai aculiecinieki esam mēs kristieši, Kā .
nevarmMēs to pret ?rekacija mūsu ir

 
Jā, neredzam to izlikties  .

samazina
vardarbības

 kuri projekti, un uzmanību, tam pievērš kuras valdību, un organizāciju
 daudz ir pasaulē 

  skaitu gadījumu 
 

pret
 netaisnību.

 veidavisa  un bērniem, un sievietēm

       Kā Kopā loma. svarīga  jāuzņemas ārkārtīgiir mums ticīgajiem, 
 JĀSPĪD. un JĀCEĻAS

 ir mums 
 

Psalm rokas! bezdievju
 no viņus atsvabiniet nabagus, un ļaudis mazosGlābiet  trūcīgajiem!
 un vārgajiem taisnību gādājiet bāriem, un nabagam tiesuSpriediet  “

” s .  un spēkāsavā  nespējam to Mēs82:3-4
 mums gudrībā,    ceļi kura'' palīdzība,  varenā Dievamūsu vajadzīga 

 taisnība''.
 ir 

.

Turpinājums  2.lapā 
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Amēlija Gavidi 
BDRKORBSS    Prezidente
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Prātā
4.Mozus dēla. Jāzepa cilts, Manases no

 meitām  Celofehadapiecām par stāsts nāk 

zemi.    Apsolīto Kānāna sasniedzot pirms pat
 upi, Jordānas šķērsojušas bija viņas pirms tuksnesī,

 nomira tēvs viņu kad netaisnību, pieredzēja Viņas
 27:1-11. 

autasSākās 
Šīm zemi. Apsolīto zemi,

 Kānāna sadalītu lai skaitīšana, t 

sievietes.
 bija viņas ka tāpēc, tikai daļu zemes uz tiesības
 nebija meitām piecām 

TRĪS

Kā sievietēm
 drosmīgajām jaunajām, šīm no guvu kuras līdzdalīt,

 jums arvēlos  MĀCĪBAS SVARĪGAS 

.
 pasaulē. un blakus  mumsir kuri tiem, taisnību nesot

 viņām, no mācīties varam kristietes 

1. Viņas Viņas vienotībā: un ticībā pastāvēja 
un Kānānu par apsolījumiem Dieva ticēja

Telti
Kopā

  Saiešanas uz ietu lai apturēt, negrasījās viņas
  mantojumu ģimenes katras par apsolījumiem

 Dieva par 
Nekas.

.

 klātbūtnē. Dieva darīja to viņas
 un mantojumu tēva sava lai ticība, bija viņām 

2. Viņas Viņas dēļ problēmas savas gāja :

 
 problēmu. savu

 atklātu lai priekšā, Mozus un Dieva gāja viņas Kopā
 mantinieka. kārtas vīrieša bez tuksnesī nomira tēvs

 viņu ka tāpēc mantojumu, zemes saņemt pilnvarotas
 nebija 

3. Viņas drosmi: iecasp  ar gāja 
pieņemt  palīdzējameitas Celofehada

 drosmīgās 

 taisnīgs. ir kurš priekšā, Dieva problēmu savu
 to izteiktu  lai drosmi, ar gāja Viņas daļu. zemes

 saņemt tiesīgas bija brāļu, nav kurām sievietes, ak
 likumu, jaunu 

Kāpēc  
  ienaDLūgšanu  ?

Pasaules

demonstrācija  pasaulē.visā   
 īgasvētsieviešu  

kopības
Baptistu ir Diena

 Lūgšanu Sieviešu Baptistu 

Ir    svarīgas  sastāvdaļas  aktīvi divas 
lūgšana Dienai Lūgšanu katrai :

Kad došana.
 un 

 notiek lietas
 varenas un lielas tad ka zinam, katāpēc 

 lūgšanās, otru viena atbalstīt un pacelt
 apņemamies mēs pasaulē, visā māsām
 Baptistu ar apvienojamies 

Mēs 
 vienotībā. stāvēt varam mēs

 tā kopā, būtu lai radītas, esam 

CELIES,  SPĪDI 
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Dieva
 neiespējamo. paveica viņas sperot, To ticībā.

 soli spert drosmi viņām deva taisnīgums 

Ticībā avotam ticības mūsu jābūt Dievam .

 " Viņu.
 ar sadarbojamies kad pusē, mūsu vienmēr ir Viņš
 kavēkļus uzliktos pasaules salauzt vara ir

ierobežojumiem.
Dievam 

  mūsu pāri skatīties vajadzētu
 mums 

Psalms  aprūpēdams"
 nemitīgi tos postā, neatstāj ticīgos

 Savus un tiesu taisnu mīl KungsTas

 37:28.

   un Klints Taisnības
 mūsu ir Dievs ka ticot, ticību, un drosmi  tālāk arejot

VIENOTĪBĀ,   un TAISNĪBĀ SPĪDĒSIM un CELSIMIES

Galvenais

Atcerēsimies 
       pusē.

 mūsu ir kuršKaravadonis,

Apciemosim ienā.DūgšanuL  
       ieviešuS aptistuBPasaules 

 upuri vardarbības katru

 upuriem.vardarbības  parlūgsim
un

 
       pastāvēsimrunāsimies,

,
  

       

 priekšu! uz Ej
Ļauj  spīdēt! gaismai savai 

aiL
lai  vētīs isasv sūj seviD 

 un avsla isav ameviD 

 idivaG eliaAm -
 Prezidente BKORBSS : 2014–2019

  1
Saturs

Vēstījums
 Gavidi Amēlijas  no

studija  Bībeles un

 2 Kāpēc Diena? Lūgšanu 

 3 pārdomas Prezidentes Sieviešu VBA 

 4 Vienotība rozosG 

 6  Stāsts Dienvidrietumu  no 
 Semi Norma Reģiona

Okeāna  Klusā

 7 Ko  Taisnīgumu par saka Bībele 

 8   Stāsts
 Tidre Vani Reģiona Okeāna

 Klusā Dienvidrietumu no

10 Lūgšan  ievietēmS isāmV par 

11 Lūgšanu  Projekts Dienas 

12 Paldies Ziedojumu par !
Turpinājums  3.lapā 
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VBA  pārdomas Prezidentes Sieviešu 
Kā ndividuālisms

Kā atrasties. kuros
istāvokļ ,  ibīstam ir izolācija un
 i m,tietisrik 

draudzes.  
 kristiešu centrētu sevis 

unnenobriedušu    no 
    

daļai
būtnekā  sevi, par šap aibūt 

 labāk bija man kapārliecināta, 
 biju es studente,skolasBībeles   

 jauna 

Bet

 u!tro mienav gajav
 Mums s!aībnstaišap
 aklai saībnuja sanam

 iep srētieut utāinprut
 laius,tāstsseīvdz  

 dzuda ākrpā
 iusdzirdēj smue 

   Esmu

 kā 
 nepatiesām tādām ar nomāktas ir jo pamestas,
 jūtas sievietes daudzas ka to, atklājusi 

domām : tu“  laba pietiekami neesi ,” tu“
 vērtīga

 neesi 
,” tu“  stulba esi ,” izglītībaavat“
un laiks

 izmests vējā ir  
,” Daudzas tālāk tā .

Jūtoties garīgi
 un emocionāli fiziski, izmantotas ir un izmantošanu

 ļaunprātīgu pieredz 

.

 ņām.iv kšriep ištie saredzētp ir mavieD
 sak ā,t cēp stieīdz staīkszdrune saņiv nu sēna

 savas on šāmap ailb tkļūs ņāmiV s.alas sauļientv
 kā sjažoeobrno viņas pamestas, 

No  ri sepus strao ,
 .lēontrko suiv saņiv ak ,ietŠķ .musjaoērvie ākumusanp 

 niedzsas sraku s,dakā 

 staīdzolsie ir saņiv ,anašlēontrko asiv āvāiedp
 ko ,aiošībdr usiltv ļakap stieozenD ām.als uļāmientv

 arp tkļūs sieteviesošās''arsu viērTom v   '' īar 

.
saņiV ožusrg tsatlai ējspne saņiV .

  ļš.ec sanaīvošizdz saiīgienv kā iusitšķ ir āsanmšeņzu
 sleontrko nu u,ijācloiz saušieredzējp ir nu ām,ijuācits

 āmajmējaspneie seīvdz ar āalg utkti lai s,ienav
 staātsat saušijb ir 

.

.
 piederēt uzībvajad ar mūs

 jisīrad ir Dievs emtņas īar un dotvaram  ,pieaugam
 kopā kad ,uībvērt savu saprast ,asemtņpie justies
 varam mēs āībkop giīVien .asgīvesel patiesi same
 mēs āībkop giīVien .otru ar viens un uņvi ar āībkop

 ūtub lai  ,tiīradDieva esam ,ilvēkic kāomērT mēs  

,

 .emtņpie
 asinātcai esam kuru ,imeniģ un izdraud ,ietuv

 sagādājis ir šņVi ctāpē

Jā,

Bet pilnībā. citiem
 neuzticēties nekad un sargāt sevi iemācījušās

 esam  Mēssāpinātas. bijušas esam mēs
 ciešanas, pieredzējušas esam visas mēs 

 ticībā. soli speru
 un pieceļos es kad strādā, Dievs atņemt! to nespēj

 man nekas un Neviens vietu. man radījis ir Viņš
 radīt .gribēja mani iņšV kādu tādu, tieši radīja mani
 Dievska  tāpēc vērtīga, esmu   ka apzinos,

 
sestūKri

Es .uļda nojamākoīrbvisap ascībti par uvusiļk irīš  
 anM Kristum. ticību caur citādi, ir 

 

Dievs                          ir apdāvinājis mani  ar īpašībām, 
kuras ir vajadzīgas cilvēkiem manā apkārtnē. Es esmu 
daļa no Viņa miesas. Es esmu daļa no risinājuma vietai, 
kur atrodos, un pasaulei, kurā dzīvoju.  

Jesajas 60:1 Dievs saka: “Celies un spīdi”, tas var 
notikt vienīgi caur mums kā Jēzus miesu. Jēzus 
sniedzas pasaulē, caur šo miesu. Visi locekļi Viņa 
miesā ir vajadzīgi. Katrs neredzamais, iekšējais orgāns 
un katrs ārējais loceklis kā rokas un kājas ir vajadzīgas. 

Jēzū ir neiespējamais. Izkaisītās ķermeņa daļas ir 
savienotas, saliktas atkal kopā, lai kalpotu kā liecība 
pasaulei, ka neviens nav atstāts viens un ka viss ir 
iespējamas tajā, kurš mira par mums. Ja tu esi bijusi 
atstāta un izmisusi, vai gluži pretēji, sasniegumu 
augšgalā, bet viena savās cīņās vai panākumos- celies, 
Jēzus Vārdā sniedzies pie Viņa miesas. Un ieraugi Viņa 
spožo gaismu, spīdam caur mums! 

Ksenija Magda
VBA  Prezidente Sieviešu 

(2015–2020)
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.
sē

Kad utkjeorp sienaD sanaLūgš īar
 toaitskie ibībadars ,saībienvSa āslāntinentoK

nu   saībienApv šuievSieABV   kalpošanām,
 līdzekļusvajadzīgos  nodrošina tie jo būtiski, ļoti

 ir ziedojumi dotie laikā Dienas Lūgšanas

  u.dgo arp aiībtsalV
 avieD rtnēpkāa vāas ,saņaimiz utīrad lai

 ,iīgajadzv ņāmiv riku  īkus,arbdarņāmiv todod
 māsām, mūsu ar siemjaboadars m m,jaozied

 sēm 

aiļākziD
 pā:lasjamā āajš tsīla aratv u,ijsim

  olobālgsaībtkus arp ratneipiz 
 

www.facebook.com/BWAWomensDepartment/
išaīp

 
 ās.t cēp nu kālai sienaD uanLūgš 

 umsj sieosienviep
 srakum,ietēvies   saiāktoērmiespiv utbū sak

 o,t sēlatievzI  s.ammraogrptakjeorp šīs on sēlētieviz
 aratv usrku ,liāaterim iākairv rI .aliogn saļnedē suiv

tktino   īra aiv arag unduts tbū arv āsankšti Jūsu

.
tīatkS  www.bwawd.org/extra-resources , 

 s.aībinsv sienaD sanaLūgš
 jūsu tojonālp ,ieredzip šķīguniīrb utīrad lai

 s,ieejap  sitac nu saošradoidev ,riutsēv sienaD
 uanLūgš arp ijamācrfoin s,ideja saīgajadzv
 ja 

LūgšanuKāpēc  Diena? 
Turpinājums  2.lapas no 

pālasja       Mā

 .aipla āst toienviep sēlatiev
 ja s,ijaāfrogtfo savas īar tītsūie aratV .ieredzēp
 aiš ušāsjīiedalp būs sraku šu,ievies mieoštūkst
 on sdakā redzēt msējaspie būs 

http://www.facebook.com/BWAWomensDepartment/


Whiria te 
tangata

Weave the people together
kopā  tžoSaau  cilvēkus
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Sievietes ,

oeidv slieteātrusa 
 grozus. formas un izmēra dažāda tiem

 no austu lai tos, lieto un rokai, pa atrast var ko materiālus,
  kurusjeb ņem ReģionamOkeāna  Klusā viscaur 

āsatnējmirP
dzuaD šos.neukst usosas stasatra sraku m,lēāz on

 uszorg usrptis nu ustsaisk 

no  inaošdron u,lāaterimar 
 samalp utksriekokos āsals naoiģRē naāekO usāKl āsdžāda

 nu 

nzēlandēuaJ  m.ieumjīadg
 mlieāicesp stātoizr īar aiv ,anaiošlietsdienak  i šrkāienv tiļo

 tbūarv   sak  tsītai arv āmrku kat ,o

ri  kete  on tasītai harakeke  m).(linie 

var Kete

 mantas visdārgākās aizsargātu lai dekorēta,
 un austa smalki būt var  krāsns   uz ēdienu

 nestu vai dārza, no ēdienu nēstu lai taisīts, būt 
hangi zemespa( tā,)

. Vanuatu sauctās par   
baaask’t, un  Papua and Papua Jaungvinejā viņas  taisa billums.
B

 
lencesasom illum  un pieri pār nēsēta tiek  billum

gumsasm
 somas 

,tiukdorisiV urmugu rpā sjaāark .

 .iuļazm ņuiv ir ,ētisnē kiet
 dišā sak ,igumrād ieākilielvs etb āeidv ,ādšā ētisnē ktie igumrād
 dižāda nu iknieīvdz p 

Kopīgs

 
 vērtīgs.

 vai vajadzīgs ir kas to, noturētu lai, somu aiv uzorg īguruizt
 rada pavedieniem, citiemarusts   kopā , aas saībruizt sliela nav

 sevipar  mapaš mraku pavediens, viens ka tas, ir 

sliutApus  :taksra silāvP mēs“
  mums. no ne un Dieva no būtu pārpilnība

 spēka lai traukos, māla mantu šo glabājam 
” miešrintieoK2.( etb 4:7 )

 sictei  utbūmsējaspie ņšiv ānoiģRe
 naāekO usāKl 

: sēm“
 m.ieumruac laāaterim ātusa ruac amredza ktie aībdgo avieD nu ,igumrād

 tibālag ktie osrku ,ziorg muals kā mase 
”

 :lēuasap mietēvies tādinulsap
 marav sēm ībā,toienv urku ruac
 ā,zorg ātsaisk sietevies 

 
utstipaB

kopā užaas aībienvSa šuievieS

 brīvību
 pilnīgu saistītiem un atsvabināšanu

 apcietinātiem pasludināt
 sirdis, sagrauztas dziedināt sūtījis

 mani vēsti, prieka nelaimīgajiem
 sludināt svaidījis mani Kungs Tas jo

 mani, pār ir Gars Kunga TāDieva “

”
sajaseJ(  61:1 .)

šulieātrAus  szorg 

New Zealand Kete

Paupa New Guinea Buillum

Paupa New Guinea Buillum Noken

Fijian Woven szorg 

uzorG  anauša Turpinājums  5.lapā 



 saībienvSa āslāntinentoK nu sdzeudra mūsu
 kā atāpt ,taāincai ir ietevies utstipBa atraK

:

  nu .ākaidrskāklāt dzuda
ībutslemī   agnuK tīdāarp marav  sēmtioienv kopā 

sēM
ā

šuievieS
 sēīmzpaāaltb   nu saībienvSa āslāntinentoK

saņtipes   lizēmbois  ārku āsām,rk oņāmtsa
 on āvtsaāsj aiT umu.jādingāat 
  

āsanmšepņa
saībtoienvoējptarvsas mūsu k ,iīmatzāmrg

 seleībB tpīzu  kopāivte āmincai 

aSīkāk .ībuienvSa 
 umājīdalon saplasjamā

 ijamācrfoin 
 Day of Prayer: 2018 DOP 

Extras.

Bildes šajā lapā var tikt izmantotas PowerPoint prezentācijās 
“Weave the People Together” jeb "Saaužot kopā cilvēkus"  
Bildes varat atrast: www.bwawd.org under DOP Extras.)

Vanuatubag
Aužot Kete

Whiria te 
tangata

Weave the people togethe
  tužoSaa  cilvēkus kopā

r

Turpinājums  4.lapas no 
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Stāsts  Reģiona Okeāna Klusā no 

Dievu  vienotība iepriecina 
Mums

 svētības. un labvēlību Dieva saņemtu lai
  savā starpā pastāvīgi ir jāuztur vienotība, 

Redzi,“

  mūžīgi! dzīvību un svētību apsolījis ir Kungs Tas
 tur jo kalniem, Ciānas uz nokrīt kas rasa, Hermona

 kā irTas vīlēm. drēbju viņa uz notek un bārdā,
 Ārona bārdā, galvas no pil kas eļļa, dārga kā irTas 

 vienprātīgi! dzīvo kopā brāļi kad mīļi, cik un jauki
 cik 

”
salmsP  133 

manaM

 ( majiemS
 maRūben majtāīācm
 nu maīrv 

Reuben Sem )i

osjaŠ
 .casmnīsli on ļatpaka nu prtu

 seimadod iežib ēsM .iszvē
 tētsestnko ikat ļatpaka usdag

 srīt 

vseiD
 .smeēkl srdsi asgams tik

 ne ivasdnu  agams aenvi otiļ 
 ,smelēk srdsi srīt asšujib
 ri maņvi osdag srīt 

suMūm.ānaūgšl  
 seicotiepat mampos

 miš ircau isedvzi ri uņvi 

 āijsbreMo rtoP dzeaudr nu
 idar ,irnēb 

 ās.anūgšl āsjoienv
 tijsalv mūsu  rtpkāasivikēvilc

 nu

ājaŠ

asT .tuevi akstur
 selBībe nu alstabat siālananif

 ,amujānišoedri dzuda
 māmēņsa ēsm laikā 

 .spēku odzīgajvaimeneiģ  
 sumū vade 

Galvenais Indijas. no komanda
 ķirurgu atbrauca mums pie 2.aprīlī 2017.gada

 ārsts Ani sl

 pat.”tūliņ  jāoperē
 ir Viņš mēnešus. 6 pat neidzīvos Viņš reiz. pagājušo

 apmeklēju viņu kopš sliktāk, daudz ir tēvam “Jūsu
 teica: mums nopietni ļoti dēlu.Viņš vecāko mūsu un mani
 ar runār vēlējās 

 

 .srag nu elevēsd ,srdsi aenvi kā rokāssadevāmies  āībotenvi
 un to par Dievu slavējām Mēs gatavs. ir ka un mieru jūt ka

 teica,  Viņšsagatavojis. to uz viņu bija jau Dievs un Rūbenam
 to pateicām Mēs Dievu! slavēju es to Par vajadzīgs.
 brīdī tai bija kurš mieru, mums deva Dievs Mūsu

 mvaeiD Slava .uerim ra
 tidīpilepi ajib rīa irku ,āsām nu
 emiļābr ajoņizpa to ēlsd suMū

.
aktiNo

ijaācerOp s.anaūgšl mūsu
 dzirdēja vsieD u.anīvošrbat

 nu uanāšdziedin arp
 āsanūgšl tioienv āmējāvts isiv

 sēM .ijaācerop 

anM !aksmīgeiv ijab
 

sartērija   srtaoa
 nu uļutsrvā vudi s,artērija
 sirds šorīskātr jaīvodzrpā

 srvī 

.uijācerop Tā 

 s.aļnedē īstr
 aikti āmjīadvap sēm īcānmlis

 ak s,trā kti ijab sseocrp
 sanabštlaA gs.ruirķ 

 
ijab

āadrkaiz satp vsieD m!avieD
  avlasasiv etb ,ijaācerop
 agasm ijab 

. ņšiV tnēgāap mībulis sirds ar sacīņ  iīvdz unuja
 tīduabiz arējav nu īlīrpa26. stītksizra akti ņšiV     

sasiV.

 m!japoalk sēm mavieD marenav
 ang kim.Cdēuabrpā zu sdaod nu sleāz oliet āmjoropj
 

lai grupā citā kādā vai draudzē grupiņā, mājas
 ģimenē, apstākļos:jebkurosvajadzībām,   tad  fiziskajām

 gan garīgajām,  par gan lūgšanas atbildētas svētības— un
 brīnumus saņemt vēlies tu jaVēlos  šo: līdzdalīt jums ar 

,
 lai prāts, un un dvēsele gars,,  viens kā sirdīs savās vienoti

 esat jūs 

lai“ Viņš svētības savas dāvina Kungs Tas “.
 lūdzat. ko to, par vairāk

 pat darīt var 

 Dievam.
 smagu par nav situācija Neviena notika. tā Un griba.

 Viņa notiek lai Kungam ,lūdzot vienotībā, stāvējapa
 ģimene Mana dzīvē. vīra mana svētībai atbrīvošanas

 un dziedināšanas Dieva liecinieki bijuši esam
 Mēs pieredzējusi. ir ģimene mana ko tas, ir Šis

Vienotībā

 vienotībā.
 dzīvojam mēs kad visu, un jebko atraisa Viņš

 un Dievu iepriecina kas kas, kaut ir 

gods slava Visa ,
 Āmen Radītājam. zemes

 un debess pieder pateicība un 

 Semi Norma
JaungvinejaPapua  

amrNo  eneģim nu 



ievsD
 taisnību amjvairo

 mēs ail ,aslvē 

sēdzienJ  tīard‘ āsdāarp iīgnstai ’
Tā s.reize 100

 zīandrg elēībB 

satieskaP iīgnstai ostīkor tie lai m,iekēvilc
 on jasīrap vsie.Damlēobrp azam vna 

.
 tiesu taisnu mīl Kungs  m.eitanp

 mieš zu 
Tas“ ” Psal sm  37:28. 

Tā“

   asinis! nenoziedzīgas
 vietā šinī neizlejiet atraitni, un bāreni svešinieku,

 neapspiediet rokas, varmākas no apspiesto izglābiet
 taisnību, un tiesu uzturiet Kungs: Tas saka 

” Jerem saji 22:3
Tā aībnstai ir sak ,tadTā ?

 .anaīšdar etb
 ,anaāšnur vna Tā ''.tābūj mta kā'' ot s,nstai ,areizp

 ri sak o,t tīdar ēīmzon 

.

ievaD  sgtaisnī ir sturskra 
 raksturā Dieva "ķiegeļis"centra  kā ir Taisnīgums ,

jo Es''  saka Dievs ,  taisnības pēc avis ganīšu ”  
cēhiēlaE  34:16.

 rakstīja Psalmists : “

Tas laikā. bēdu tversme
 apspiests, kas tam, patvērums ir Kungs Tas

 

.

patiesības. pēc tautām par lems Viņš taisnības,
 pēc pasauli tiesāsViņš 

 taisnības savas
 pēc zināms ir Kungs 

.”  Psalm 9: 9 , 10 , 17   .
Taisnība  raksturo Sevi Dievs kā tas ir Es,“

Jesajas taisnību mīlu Kungs,
 Tas 

”
 

  61:8.
Un“

 drīz.
 visai izlems lietu viņu Viņš saku: jumsEs  vilcinās?

 Viņš gan kaut piesauc, viņu nakti un dienu kas
 izredzētiem, Saviem tiesu nedotu lai Dievs 

” Luke 18:7–8.   
taisni“   Ķēniņ! tautu ceļi, Tavi patiesi un ”

Revelation 15:3.

ievaD  taisnības kvairā :ir isķmēr 
 plānā Dieva šo Ievēro : Klausaities“

Jesajas  palīdzību. gaida tās
 rokas Manas no un salas, jūras cerībā raugās Mani uz tautas, tiesās
 rokas Manas tuvojas. palīdzība Mana tuvu, ir taisnībaMana  gaismu.
 par tautām padarīt gribu Es taisnību Savu Manis, no nāks pamācība

 un likumiJo  Mani.. uz 

.”   51:4 –5.
Mums

  
 saka:  dzīvības. glābtu lai centies, vajadzētu Bībele

Glāb“
 pam.Salamana  nožņaugt.“ un nomākt paredz kurus

 tiem, no neatraujies un nonāvēt, taisās nevainīgus kurus tos, 
24:11.

Salamana  atstāti! ir kas labā, lietas to visu un nespēj, runāt labā
 savā un mēmi kā it ir paši kas tiem, labu par muti savu 

 
Atdari“

.”
 pam.

 
31:8. 

       Dievs  rīcību. taisnīgu atalgo “

 .–19 33:18 laēiEcēh  dzīvos. tas tad
 taisnību, un patiesību ievēro un bezdievības savas no atgriežas

 bezdievis kadBet,  jāmirst. tam tad ļaunu, dara un taisnības savas
 no nogriežas taisnais Kad 

”

naaM  imķmēr ievaD atsaucība 
miekēvilC

 s.eīctrsemze nu usdūlp u,adb ietac riku ,tiene  ,aļda
 saībiedrbas lamāron ijab ikēvilc n iīgēlbvelaelēībB

 aībnstai .ostoairv lai m,ieākdrmo tābūj 

 istēmaS“ ” daudziemar 

 citiem. par
 iestāties sāktu tie lai atgādināt, vajadzēja labi, ir ka

 domāja, kuri 
taisnīgi,

Cilvēkiem, jāpamana. bija tas kādam un
  neapgājās cilvēkiem  

      Ir tie,  cilvēki: veidu trīs ir ka novērots, 

 .dienšo īar
 ,tītsēvap īguarsv ko arv riku ,elēībB ērimiep ir mieņiv
 etb ,azam ir auprg āPēdēj .utktion patiesi pārmaiņas
 lai dara, kuri tie, un pārmaiņas vajadzīgas ka to, par

 runā kuri tie, visapkārt viņiem notikt lietām sliktām
 atļauj kuri

,

Ko  taisnībupar   saka bībele 
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Bībeles  studija 



Taisnība  laikā nepieciešamības 

dienvidu pieredzēts
 ir jebkad kāds ciklons

 tropiskais 
 bija kurš pieredze

''naolkic '' sVinston     Postošā

visspēcīgākais
,

bija
  puslodē,

 pieredzējusi. jebkad esmu
 ko visbriesmīgākais, 

Tas 
Tā 20.februāris

 2016.gada bija 
.

Apmēram diena.
dzimšanas  pirmāmazmeitiņas 
manas  bija 

   
   

 aizlido. un paceļas
 izgāju, tikko kuras no virtuvē,

 mana visa kā redzēju kūku,
 dienas dzimšanas izcepto tikko

 ar mājā iegāju k tad, Tieši
 

ad
šim. gatava nebiju bet ciklonus,

 pieredzējusi iepriekš arī
 Biju celties.  sākciemā vējš ka

 sajust, varēja
 vakarā piecos 

Ar

 m.avisap  umsāt audazpsta
 iņkšēp nu seiētmroefd ēļd ajēv asāk jums saājM ugām.rasp
 jāmadušra iruac aidojzli eit etb,mualp  meizar  ar tikl tāpīzlia

 āensi umusruac seāmientc ību,zīdalp kueindira 

 ošībā.rd ot tsevzia
 kā saj ,ēspei majlēkem sēm mums, on aīgarkat

 ri eneimģ mūsu ak ,toniz mību,ņēpa ar ēromt etb dīm,rsi mūsu
 rpā tdīalv asāk sleiBa .aājnillpdua mūs aņask ajēv cīgāēpS

sMē

āsjvila

Ganmā.na   szeudrad dāsatra
 šrku ,atrak on sanaūgšl saļask nu ienucias  miadrizd

 
uļiab

abij ā,ceļ vāas visu tonīcizni nu seitoeļc vmajraipt  majēS
 !mseci viss dāsatra jāta m,ekiēvlci ar tadīlpirpā abijzeudra      D

.meietkšmeirp
 

  majieošjolid onsienvne  
 uartskne mūs lai ,todzūl kšueirpzu    eneimģ mūsu ītkna

 jāamtaīsb jā,aumšT .artaskne ikusialp ri āt ak jām,zēdre jo
 s,eitod urku zu etaviošākārd   ri aīcaznb ak mām,zlēi 

 s.aībzdarpsa aveDi cēp zaūdl nu itmrņepā usmuašaijb   jiēgājne
 īcāaznb ang s,ajes māstaīsazp 

Vani Tidre
 Fidži no Atraitne

Fidži  postījumi ciklona 
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Stāsts no Klusā Okeāna Reģiona 

    Vējš un lietus nepārstāja visu nakti. Gulēt nebija 
iespējams, jo bijām nosaluši, izsalkuši un un izslāpuši Mēs 
bijām aculiecinieka Dieva varai un spēkam, un tajā pašā 
laikā piedzīvojām Dieva žēlastību. 
    Nākamajā rītā, mēs izgājām no draudzes nama 
patvertuves. Skats, ko redzējām, būs uz mūžiem iespiedies 
manā atmiņā. Naboutolu ciems izskatījās pēc tukša zemes 
gabala- nevienas mājas, izmētāti gruveši, nopļauta un kaila 
ainava. Mēs, izdzīvojušie, bijām izglābti Dieva žēlastības dēļ. 
Pateicoties Dievam par Viņa žēlastību pret manu   ģ  imeni 
un visu ciemu, es nometos ceļos un raudāju.     
    Neviena bojāgājušā! Tikai divi jauni vīri bija ievainoti, bet 
ne smagi. Nākamjās dienās mēs vācām ēdienu, drēbes un 
ēdiena atlikumus, lai varētu paēst. No netīras gtavas mēs 
ņēmām ūdeni, tajā arī gatavojām, un pārsteidzoši, ka 
neviens nesaslima. Dievs ir labs! 
    Dažas nedēļas vēlāk ieradās palīdzība, kuru sūtīja 
valdība, draudzes, ārzemju un privātās organizācijas: 
būvmateriāli, ēdiens, drēbes un kas arī citām vajadzībām- 
pat garīgām. Mēs turpinām piedzīvot Dieva svētības. Katrai 
ģimenei mājās tagad ir arī jauns gludeklis. 
    Katrā no mums atgriežas atmiņas par briesmīgo nakti, kad 
redzam lietu vai dzirdam vēju. Mēs visi ejam cauri šai 
briesmīgajai pieredzei, kas var paņemt zināmu laiku, lai tiktu 
dziedināti, bet Viņa spēkā mēs to varam. 
     2017.gada sākumā mēs kā Naboutolu Ra, Fidži salu, 
ciema iemītnieki, slavējot Dievu, svinējām Viņa žēlastību un 
labestību, jo Viņš izglāba mūsu dzīvības ciklona       
''Vinstons'' laikā. 
     Kopš tā laika, daudzas dzīves ir izmainītas, bet es 
joprojām turpinu iedrošināt mana ciema iedzīvotājus, lai tie 
nožēlo grēkus, ir nodevušies Kristum un ir iesiastīti Dieva 
Valstības darbā. Dievs ir "otro iespēju" Dievs. 

     Pēc visas šīs neiedomājamās, šausminošās un 
brīnumainās pieredzes, es joprojām to pasludinu un saku: 

Dievs ir joprojām labs! Āmen



Sievietes  Lūgšana 
I Jiova noqu Kalou 
Allah maha basar 
Wairua Tapu 
Papa God

Pravietis kas
darīt

mīlēt un
 

 pazemīgi staigāt  žēlastību, 
 taisnību,  mums: nosagaidīts 
 tiek  atgādina, mums 

 Dievs. mūsu priekšā,Tavā

dzirdot

 teuR

 teuR

 adfehaoCel
asījrap  ību.nista amaņēs nu saībnista cēp 

 kopā itoenvi sraku m,etēviesi ar auprg āt abij staiem
m,etēviesi   udīm.ļa mevias ībunista asrapepi sak 

 arp utūļk nu ībutruak vuas utātsat sēm īarila  
 s,emze savas on agājzi osmīgird nu sialb vuaT ajēdrizd

 .amzālb taīr kā szēdrmiat aismag dta mūsu 
  ,auvākt avas on seusimineatra nu bsimģērpa ost

 nu osliak dak simzēdre  mā,na vāasmsimzņeu   s,tejumap ezbsak  
 gus,abna numakušalsz   īsimzula iziamvuas   sēmja 

 apsolījumu, Tavu par nagādiat mums

 os.Rakst pieredzi sieviešu citu caur balsi Tavu 
, uzticamas vienmēr bijušas neesm esam ka atzīstam, Mēs

dizīdalP ka  s.auācijtsi snaisneta mzadre sēm  s,ņaiamzi tsne mums 
ādi,Par

 ījuši.''ard
 Man atse jūs ot m,eiļārb mejiaākazvism meiMan meši on menavi ījušiard atse jūs ko" iciste sie Tu

 .aībzīdalp aīgzdajav meirku kādus ām,niz dak ,tīard marav sēm ko 
izīdPal

dak  ību.nista maņesne sraku ,seteviesi āstilsiānanif   tītsalbat nu tūgl ajēspei ri mums 
 m,eientumtrsni uņiamzi kā tbū nu seitukasat mums 

 oJ

gs,nuK
uT

aīb .nisamekiēvlci

 s.ziarep risak    ānālp o,tvāaT  ilnpieņci nu tīardmīgiņēpa mums 
 u.ērmepi ang ājumu,nicizai ang mums dod ut 

 t saākenpi   ak mevisio,t arp  ostātseisēm ila o,arvlnpi mūsuT  
 u.anšēāvtszia saībnista kuēvlci īgoēlbvnela nu šueviesi arp

 seitātsei m,aājumnicia mavaT dāmēp ap tkoes s,taiem savas kā mūs iniciaTu 
 ibu.rg vuaT m,eiērnb meviaT mums, u,tmācī ila u,tāsts šo ījitāsts 

 vās...edapne raku i,tniatra arp utāsts ījitāsts ut 

gs,nuK
izīdPal

Kungs,
kuras  apstākļos. strīdīgos un nelaimīgos kopā būt piespiestas bija 

 Lea, un Rāheli par domājam mēs 

utu.
No  Kristus. Jēzus  un GlābējsungsK mūsu cēlās tautas šīs 

 ta iradīj situāciju, netaisno šo  caurTu Kungs, 
 dzīves, viņu ietekmēja kuri lēmumiem, pār kontroles nebija Viņām

,tomēr

Kungs,
Viņām  cerības. ne varas, ne nav 

 manipulē. kurām ar un pieviltas ir kuras sieviešu, daudz ir pasaulē šajā 

Lai
 labumu.nesīs  rokas Tavās ļaunu, nodarīt viņām plānojakas 

 tas, ka apsola, kura balsi, Tavu dzird viņas 
.

Lai

 pelnījušas. ir kuru taisnību, saņemtu viņaslai 
 to, par cīnītos un mieru, nestu viņām lai rokās, TavāsīdziPal meinstrumenti   būt 

 bērniem. viņu un viņām par parūpēsies Tu ka zina, bet nebaidās, viņas 

Lai
 

 Anna: kā dziedam mēs 
Mana“

  Dievs. mūsu vien kā klints, citas nav un Tu, vienīgi neviens,
 Kungs, Tas vien kā svēts, navNeviens  pestīšanu. Tavu par priecājos
 es jo ienaidniekiem, maniem pret atvērta ir mute mana spēkā; Kunga

 Tā pacelts augstu ir rags mans Kungu, To par līksma ir sirds

”

 Olīvija Jaunzēlande  Diksone,
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   Lūgšanu Dienas Projekts

PROJEKTA NOSAUKUMS: Lidijas Šušanas Projekts
ORGANIZĀCIJA: Fidži Baptistu Sieviešu Sadraudzība
ATBILDĪG Ā PERSONA: Nun ia Tupou  

Pateicoties 1993.gada Lūgšanu Dienas  atbalsta ziedojumiem, 1994.gadā bija 
iespējams nodibināt Lidijas šūšanas projektu. 2012.gadā projekts tomēr pārstāja 
savu darbību finanšu nepietiekamības dēļ.  Draudzes vada tuvējā sieviešu cietuma 
apciemošanas programmu, kura ietvaros aizsākas jaunas draudzības. Atbrīvošanas 
laikā Lidijas komanda sievietēm piedāvā šūšnas apmācības. Daudz sieviešu ir savas 
ģimenes atraidītas ieslodzījuma dēļ, un Lidijas projekta palīdzība un sadraudzība, 
ko šīs sievietes saņem, ir vienīgais atbalsts, kas šīm sievietēm ir.  Šī projekta ievaros, 
arī vietējās Baptistu draudzes sievietēm ir iespēja iegūt prasmes un zināšanas, lai 
varētu būt pašnodarbinātas. Pašlaik projekts tiek atjaunots, tiek renovēta ēka un 
pārkārtota. Finanses tiks izlietotas audumu iegādei un citiem materiāliem, lai 
veiksmīgi uzturētu šo projektu. 

PROJEKTA NOSAUKUMS: Zemesriekstu sviesta dzirnaviņas mazuļiem
ORGANIZĀCIJA: Papua Jaungvinejas Baptistu Sieviešu Apvienība (PBSA)
ATBILDĪGĀ PERSONA:  Norma Semi 

Amēlija cietuma tērpā

  Zemesriekstu dzirnaviņas

Papua vadītājas

Papua tirgus
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     Papua Jaungvinejas kalnu apgabalos, ar proteīniem bagāti 
ēdieni ir ierobežotā daudzumā. Arī no dzīvnieku valsts 
iegūstamais proteīns ir niecīgā daudzumā, bet zemesrieksti ir 
lielisks proteīna avots, un tos var dot arī maziem bērniem. 
Zemesriekstu alerģijas izplatība pie mums nav tāda kā 
Rietumos.
     Pirms vairākiem gadiem sievietes no PBSA uzsāka 
projektu, kura ietvaros, katras reģiona apgabals tika nodrošinātas ar zemesriekstu sviesta 
dzirnaviņām.  Zemesriekstus ir viegli nogādāt uz kalnu ciematiņiem, kuros sievietes varēja 
tos audzēt blakus dārzeņiem. Sievietes ievāc zemesriekstu ražu un ar dzirnaviņām pagatavo 
zemesriekstu sviestu, kuru smērē uz kakau (batātes, saldais kartupelis) sviestmaizēm, kuras 
dod maziem bērniem.
Vēlme ir palielināt dzirnaviņu apjomu un apmācīt mātes, kā taisīt un lietot zemesriekstu 
sviestu. Jebkurš pārpalikums tiek ziedots sieviešu grupām, lai iegādātos vairāk dzirnaviņu. 
Mūsu sapnis ir apgādāt katru ciemu ar vienām dzirnaviņām. Vienu dzirnaviņu maksa ir 88$.

PROJEKTA NOSAUKUMS: Vadītāju Attīstība
VALSTS: Papua Indonēzija
ORGANIZĀCIJA: Baptistu Draudzes Papua Indonēzijā

Papua Baptistu Sieviešu Apvienība sastāv no trīs dažādām organizācijām. Papua 
Jaungvinejas Baptistu Sieviešu Apvienību vada Velena Venda, Papua Indonēzijas Žēlastības 
draudzes Sadraudzību vada Lidija Karetī, un Papua Baptistu Draudžu Sieviešu Apvienības 
sadraudzību vada Amēlija Jigibaloma. Šīs grupas vienoti strādā, lai realizētu Vadītāju 
Attīstības projektu. Lauku rajonos izglītības iespējas ir ierobežotas, skolas ir nepietiekami 
aprīkotas ar līdzekļiem, tāpēc pārceļojošās sievietes nav pietiekami sagatavotas, lai spētu 
apmierināt pilsētu vajadzības to izaicinājumos. Nabadzības līmenis lauku reģionos ir divreiz 
augstāks nekā pilsētās.

Vadītāju Attīstības projekts ir vajadzīgs, lai sievietes spētu veiksmīgi pielāgoties, 
pārceļojot no lauku reģiona ekonomikas  uz augsti attīstīto pilsētas sabiedrību. Katra 
apvienība, ņemot vērā reģiona specifiskās vajadzības, izstrādās savu projektu, lai vienotībā 
spētu risināt reģionu problēmas.



 Apvienojot
globāli,     

un   lūgšanu. caur
 virtuāli personīgi,

 sievietes baptistu 

Dievs  Vārdā! Jēzus kopā nāk sievietes Baptistu kad visiem, (mieru) shalom dod 
 Skatīt   www.bwawd.org  !garumā gada visa vajadzībaslūgšanu  māsu jūsu redzētu lai 

  Mēs  pasaulē! visā māsām Baptistu savām ar vienotībā esat ka pateicamies,

Visi  printētas. un kopētas tikt   lapaslūgšanu drīkstun materiāli programmas 

PROJEKTA NOSAUKUMS: Jauns Horizonts Meitenēm
VALSTS: Kostarika
ORGANIZĀCIJA: Desamparados Pirmā Batistu Draudze

     Sabiedrībā ar tādām sociālajām problēmām kā šķirtas ģimenes, narkotiku atkarības, 
vardarbība ģimenē, sieviešu diskriminācija, šis projekts ir domāts kā izglītības process, 
psihosociāla profilakse un jaunu meiteņu motivēšana Kostarikas ziemeļu apgabalā.

Projekta mērķis ir veicināt viņu garīgo dzīvi un personīgo mērķu sasniegšanas 
prasmes, lai nodrošinātu viņām un viņu ģimenēm labāku ekonomisko nākotni. Vēlamies 
veidot izpratni, palīdzēt pieņemt pareizus lēmumus, un attīstīt veselīgu dzīvesveidu, 
izmantojot starpdisciplinārus pētījumus, darba seminārus, sadraudzību reizi divos mēnešos 
un citas aktivitātes. 

Kopībā ar citām sievietēm, meitenes redzēs pozitīvus dzīves piemērus, kuriem sekot 
gan kristīgajā, gan personīgajā dzīvē. Mūsu vēlme ir iedrošināt un dot sievietēm tiesības, 
atrast savu patieso vērtību kā Dieva meitām. Jauns Horizonts Meitenēm
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Paldies par ziedojumiem!
Lūdzu sūtat ziedojumus uz
sava kontinenta apvienību.

Āzijas Baptistu Sieviešu Apvienība
Name of Bank: BDO (Banco de Oro)
Bank Address: Buendia–Taft Branch
Pasay City, Metro Manil
1306 Philippines
Account Name: PRECIOSA T. CARONONGAN
Account Number: 1003701941956
Swift Code: BNORPHMM

Āfrikas Baptistu Sieviešu Apvienība

Name of Bank: UBA
Account Name: Baptist Women’s Union of Africa
Swift Code: UNAFCMCX
Country Code: CM21
Bank Code: 10033
Branch Code: 05207
Account Number: 07031000281–31
IBAN: CM21 10033 05207 07031000281 31

Correspondent Bank:

Operations en Dollars:
Citibank, N.A, New York
CSIFT CODE: CITIUS33
Account No: 36327646

Operations en GBP:
Citibank, N.A, London
SWIFT CODE: CITIGB2L
Account No: 13695654

Operations en Euro:
Citibank, N.A, London
SWIFT CODE: CITIGB2L
Account No: 13695646

Latīņamerikas 
Baptistu Sieviešu 
Apvienība
BANK OF AMERICA
Account Number: 8980 9072 6467 
ACH Routing Number: 063100277 
Title on Account: UNION FEMENIL 
BAUTISTA DE AMERICA LATINA INC 
Address: 7760 West Flagler Street 
Miami FL 33144
USA

Ziemeļamerikas Baptistu 
Sieviešu Apvienība
BWNA (new name for NABWU)
Attention: Corinne Skerritt
22351 LeRhone, #712
Southfield, MI 48075-4060
The checks need to be made out to  
BWNA or NABWU
Note: Canadians can give through your  
denominational Women’s Department.  
Please see www.nabwu.org for the addresses.

Dienvidrietumu Klusā 
Okeāna Reģiona Baptistu 
Sieviešu Apvienība
For more information on how to send
In your offering please contact BWUSWP 
Treasurer, Fran Benfell at
fran_benfell@xtra.co.nz
Or admin@bwuswp.com

Karībijas Baptistu
Sieviešu Apvienība
Mrs. Marjorie Fletcher
Treasurer, CBWU
Duncans P.O.
Trelawny, Jamaica

Eiropas Baptistu Sieviešu 
Apvienība
Konta Numurs: 272728
Banka: Spar-und Kreditbank Evangelisch-
Freikirchlicher
Gemeinden eG
BIC: GENODE51BH2
Postgach 1262
61282 Bad Homburg
TEL: 06172/9806-0

Lūgšanu Dienas ziedojumu 
sadalījums

50% Pasaules Baptistu Sieviešu 
Alianses Departamentam
Izlietoti:

• Pasaules Baptistu Sieviešu Lūgšanas
dienas programmai (grafiskais dizains,
printēšana, sūtīšana)

• Speciāli projekti, lai palīdzētu
apmierināt bsieviešu vajadzības
visapkārt pasaulei

• Vadības Konference, ieskaitot
stipendijas

• Mājaslapas un e-ziņu uzturēšana
• Vadītāju ceļošanai un Izpilddirektorei,

lai iedrošinātu, atbalstītu Kontinentālās
Apvienības.

• Pasaules ofisa uzturēšana
(administratīvas izmaksas)

50% katrai Kontinenta Apvienībai
 Izlietoti lai:

• Palīdzētu Kontinentu Apvienības
vadītājai officers form new organizations of
Baptist women

• Speciālas programmas: apmācības un
konferences

•  Kontinentu Lūgšanu Dienu projekti
• Kontinentu Savienības desmitgades

konferencei un stipendijām

•

•

Kontinenta Savienības vadītājas
ceļošanai, lai iedrošinātu Baptistu
sieviešu grupas
Kontinentālās Savienības
administratīvās darbības izmaksas
(Visas vadītājas ir brīvprātīgās)
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2018
Lūgšanu Dienas

Programma

...caur Lūgšanu

Pasaules Baptistu Sieviešu Alianses  
Departaments un PBA

Lūdzat par PBA 
Sieviešu vadību:
Prezidenti Kseniju Magdu;
kases sekretāri Ketiju Džeimsu; 
Pagaidu izpilddirekori 
Morīnu Šarpu; un pārējo kontinen-
tu prezidentēm. Mūsu mērķis ir globāli 
apvienot Baptistu sievietes pasaulē. Lūdzat, lai 
mums vienmēr ir gudrība, kā to paveikt 
vislabākajā veidā.

  Lūdzat pēc vadības  prioritātēs un līdzsvara 
mūsu prezeidentes un kases sekretātes dzīvēs, 
viņām abām strādājot pilnā laikā, un nesot PBA 
Sieviešu vadītāju statusa atbildību.

Lūdzat par labu veselības stāvokli Ksenijai 
Magdai un Morīnai Šarpai un labu sadarbību, 
ceļojot uz dāžādām valstīm, lai apvienotu 
Baptistu sievietes.

Lūdzat par 
Meklēšanas 
komitejas darbu,  
meklējot jaunās 
izpildvaras līderes.

Lūdzat par 
sagatavošanos un 

lēmumu pieņemšanu saistībā ar PBA 
Sieviešu Globālo Vadības Konferenci, 
kura tiek plānota Riodežaneiro 
2020.gadā, Ir vajadzīga gudrība! 

It īpaši lūdzat, lai tiek sasniegts mērķis, 
savest kopā 2000 Baptistu sieviešu.

Lūdzat par izdošanos plānojot PBA 
2020.gada Svinības, kuras sekos pēc 
Riodežaneiro konferences.

Lūdzat gudrību, vadību un spēku PBA 
Prezidentam Paulam Msizam un 
ģenereālsekretāram Ēlijam Braunam.
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Pasaules Baptistu Sieviešu Lūgšanu Dienas 
Programmu Publicē: 

BWA Women
405 N. Washington Street

Falls Church, VA 22046 USA
Tel: +1 (703) 790-8980 Ext. 148

Fax: +1 (703) 893-5160
(Ievadot pārbaudiet numurus, kad zvanat  

VBA Sievietēm)
E-pasts womenbwa@bwawd.org

Mājaslapa: www.bwawd.org
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1. Lūdzat par Dienvidamerikas Baptistu Sieviešu Apvienības
pārvaldes komandu. izpildvaras valdi,  lai
tā vadot saņemtu Dieva redzējumu, gudrību un izšķiršanu.

2. Lūdzat par tiem, kuri ir neaizsargāti, nelabvēlīgi, atstumti
un ievainotimūsu sabiedrībā, lai Dievs stiprinātu un
pasargātu tos, kuri šiem cilvēkiem kalpo. and

3. Lūdzat, lai mēs uzskatāmi parādītu kā mūsu dzīvēs būt
apģērbtām ar līdzjūtību, laipnību, pazemību, maigumu un
Kristus pacietību.

4. Lūdzat, lai mūsun acis tiktu atvērtas ieraudzīt netaisnību
mums apkārt un pacelties, lai dotu balsis mēmajiem un
nespēcīgajiem.

5. Lūdzat par labvēlību pret tiem, kuri cietuši ugunsgrēkos,
plūdos, vētrās un citās dabaskatastrofās.

6. Lūdzat par visa veida valdībām un autoritātēm, kuras ir
pār mums, lai Dievs dotu viņām gudrību, izmantot Dieva
doto varu gudri.

1. Lūdzat, lai Dievs spēcīgi lietotu jauno Latīnamerikas Baptistu
Sieviešu Izpildvaras  komiteju, lai viņas
joprojām strādātu ar nodošanos Latīņamerikas
Baptistu sieviešu un Teksas Spāņu Sieviešu
Asociācijas un Ņujorkas-Ņūdžersijas izauksmes labā

2.  lLūdzat, lai katras valsts vietējās Sieviešu Apvienības
paceltos un caur darbu, ko dara, tiktu atbalstīts un stiprināts
misionāru darbs un evanģelizācija vietējajās draudzēs.

3. Lūdzat, lai Dievs paceļ jaunas sievietes, kuras pārņemtu
projektus, lai visi, kuri ir iesaistīti, spēcīgi piedzīvotu Kristus
gaismu un mīlestību.

4. Mēs lūdzam To Kungu, lai šīs dienas dotie ziedojumi, tiktu
sadalīti ar mīlestību un gudrību, un tiek izlietoti, lai svētītu un
atjaunotu daudzu dzīves.
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  Dienvidrietumu Klusā
      Okeāna Reģions

SLAVĒJAM par draudžu sieviešu nodošanos, 
rādot Kristus mīlestību savās kopienās.

Lūdzat par vardarbības problēmu pret 
sievietēm un bērniem. Tas visbiežāk ir sekas 
narkotiku atkarībai, bezdarbam un 
pieaugošās paaudžu atkarības no pabalstiem.

Lūdzat par sievietēm, kurām jānes papildus pienākumu smagums, saskaroties ar 
laikapstākļu izaicinājumiem- zemestrīcēm, cumani, cikloniem un plūdiem. Lai Tas 
Kungs turpina dot spēku, lai apmierinātu neaisargāto cilvēku vajadzības, cīnoties ar 
pēc-katastrofas postījumiem.

Lūdzat par Baptistu sievietēm šajā reģionā, īpaši Austrālijā un Jaunzēlandē, lai ar 
Lūgšanu Dienas palīdzību, atjaunotos sievietēm globālas rūpes un līdzdalība.

Lūdzat par Klusā Okeāna Reģiona valdību, lai tā būtu stabila un strādātu vienotībā, 
savu cilvēku attīsttības labā.

Organizējot mūsu Kontineta Savienības tikšanos Fidži 2019.gadā, lūdzat par sievietēm 
Baptistu Savienībā, kuras meklē piederību pie Baptistu Savienības (BDRKOBSS ).
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Dienvidamerika

Latīņamerika



Karībija
Lūdzat, lai mūsu tautas bērnu seksuālā 
izmantošana beigtos, īpaši Grenadā, Jamaikā, 
Trinidadā, Tabago un citās salās.

Lūdzat par vienotību visās Baptistu draudzēs 
Barbadosā un Gajanā. 

Lūdziet pret vadarbību San Adresā, Jamaikā un 
citās salās.

Lūdzat par Karībijas salām, kuras ir viesuļvētru 
izpostītas, it īpaši par Bahamām, Tērksu, 
Kaikosas salām, Barbudu un Dominiku. Arī par tiem, kuri cieš no smagām plūdu 
lietavām, kā Montego Līcis un Jamaika. Lūdzat par māju, baznīcu, skolu un citu 
infrastruktūru atjaunošanām, lai cilvēki šajās vietās var atgriesties normālos dzīves 
apstākļos pēc iespējas ātrāk. 
Lūdzat, lai Tas Kungs lieto mūsu draudzes, lai cīnītos pret noziedzību, edzot 
jauniešus, kuri pieķerti interneta tīmekļa vardarbībā, tāpat arī fiziskā vardarbībā un 
kaitīgo vielu lietošanā, kas negatīvi ietekmē viņu dzīves.

Lūdzat, lai Dieva Gars darbojas varenā veidā un glābj viņus, un atļauno mīlestību un 
labklājību mūsu salās. 

Lūdzat par mūsu vecākā gājuma sievietēm draudzē, lai ir stipra viņu nodošanās un 
veltīšanās, lai labāk spētu apmācīt jaunās sievietes kalpošanai draudzē, dievbijīgai 
mājas dzīves vadīšanai, un iedrošināt viņas kalpot sabiedrībai.
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2. Lūdzat par jauno EBS Komiteju, kura sāka savu darbu 2018.gada septembrī.
Lūdzat, lai komitejas pārstāves vienmēr meklē visa Avotu, Jēzu Kristu, un lai
izdarītu pareizos lēmumus un izvirzītu pareizos kalpošanas mērķus, savā
kalpošanā Eiropas sievietēm.

3. Eiropa piedzīvo sociālus un marālus izaicinājumus. Lūdzat par ģimenēm, lai
nostājas stingri par to, ka laulība ir tikai starp vienu vīrieti un vienu sievieti.
Lūdzat, lai pāri uzņemas atbildību par saviem pēcnācējiem. Lūdzat, lai Eiropa
saka "NĒ" vardarbībai pret bērniem un cilvēku tirzniecībai.

4.  Lūdzat par cilvēkiem, kuri ir jebkāda veida atkarībās (depresija, narkotikas,
alkohols sekss, u.c.). Lūgsim par ģimenēm, kuras ir atvērtas būt par
audžuģimenēm bērniem, kuri ir savu vecāku atstāti, viņu atkarību dēļ vai ārzemju
darba meklēšanas dēļ.

5. Ekonomika un garīgās cīņas izraisa spēcīgas nekontrolētas emocijas.
Lūdzat par mieru ģimenēs, kurās vardarbība iznīcina attiecības un iesaistīto
dzīves.

6. Lūdzat par labāku sociālo tīklu un darba tirgu visapkārt Eiropai, pat kristiešu
starpā, jo daudzi zaudē darbu. Cilvēki viegli var noslīdēt līdz sabiedrības
zemākajam slānim un nevar vairs pacelties, vai arī ir grūti atrast darbu vecuma
dēļ. Kādi no profesināļu amatiem ir novecojuši un cilvēkiem ir grūti panākt
pašreizējā darba tirgus vajadzības.

7. Lūgsim par labākām kristiešu izklaides iespējām, it īpaši par jauniešu, jo
datorspēles, pie kurām viņi pavada ilgas stundas, un filmas ir pilnas ar
vardarbību, okultismu, nekontrolētu pornogrāfiju, nepatiesiem
dzimumu vēstījumiem,  kuri sabojā jauniešu veselīgu garīgo
izaugsmi. Tas viss var pat izraisīt funkcionālo analfabētismu, kas
aizkavē pareizu rakstiskās literatūras izpratni, tostarp arī Bībeles,
un kavē skaidru komunikāciju, kas padziļina plaisu starp paaudzēm.

Eiropa
Turpinājums no 5.lapas
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Lūdzat par mūsu politiskajiem vadītājiem, kuriem ir jāpieņem 
likumi un politika, kura ietekmē šis salas. Mēs lūdzam, lai
šī politika un likumi dod labumu visiem mūsu salu pilsoņiem.

Lūdzat, lai bezdarba situācija, kura ietekmē Karību salas, tiktu 
atrisināta tā, ka ģimenes spētu labāk parūpēties par savām 
vajadzībām.

Lūdzat, lai tiktu pievērsta nopietna uzmanība, īpaši sieviešu 
hroniskajām dzīvesveida slimībām.



Āfrika
Paldies Dievam par Vadības Komiteju. 

Lūdzat, lai Dievs dod viņām noturīgu vīziju, 
uzticību, spēku un veselību, lai piepildītu to, ko 
Dievs aicinājis viņām darīt.

Lūdzat, lai Baptistu sievietes piedzīvo Dieva 
piedošanu, piedodot viena otrai. Lai Tas Kungs 
aizskar viņu sirdis, tā ka viņas būtu pārmaiņu 
aģenetes, lai ietekmētu pasauli priekš Kristus.

Lūdzat par mieru Āfrikā. Lūdzat par pārdabisku apsardzību no nedrošības, terorisma, 
politiskiem nemieriem, kara, kas skar daudzas valstis.

Lūdzat par ekonomiskas uzlabošanos Āfrikā. Lai Dievs piešķir āfrikāņu valdībām 
gudrību, lai tās spētu radīt darbavietas, kurās āfrikāņi tiktu pienācīgi atalgoti. Tas 
palīdzētu pacelties pašapziņai un pašcieņai, kas novērstu jaunu cilvēku izbraukšanu 
un nodrošinātu stabilu sabiedrību. 

Lūdzat par kristiešu sievietēm vadībā, viņām ar sagatavošanu un padomdošanu 
attiecībās, aizsniedzot jaunākās paaudzes un neglābtos. 

Lūdzat par visu Āfrikas Baptistu Sadraudzības (AABF) Vadību, viņām meklējot Dieva 
gudrību, vadot Baptistu ģimeni Āfrikā. 
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Āzija
Lūdzat par kopīgu redzējumu un harmoniskām 
darba attiecībām jauni ievēlētajām Āzijas Baptistu 
Sieviešu Apvienības (ĀBSA) pārstāvēm, ņemot 
vērā nesen grozīto Konstitūciju.

Lūdzat par Lūgšanu Dienas Projekta ievērošanas 
veicināšanu, lai vairāk un vairāk sieviešu grupu 
iesaistītos. Lūdzat, lai sievietes ieraudzīto šo kā 
veidu, kā iesaistīties un atbalstīt pasaules misijas 
darbu un būtu izaicinātas dot vairāk atbalsta.

Lūdzat pēc gudrības, kā iesaistīt vairāk jaunu 
sieviešu ĀBSA programās, kas palīdzētu viņām 
uzzināt vairāk par šo sieviešu organizāciju un 
piedāvātu viņām vadītāju apmacības iespējas. 

Lūdzat par biedru līdzdalību, lai stiprinātu un 
iedrošinātu viena otru kalpošanā.

Lūdzat par jaunu ĀBSA biedru pievienošanos, 
īpaši Vjetnamā, Kambodžā un Butānā.

Lūdzat par dalības paplašināšanos valstīm, kuras 
vēl nav pievienojušās ĀBSA, un lai esošie biedri 
uztur sadraudzību ar ABWU ģimeni. 

Eiropa
1. Eirpoas Baptistu sievietes nesen noturēja

konferenci ar tēmu "Mīliet viens otru" (Jāņa ev.15).
Šajā kontinentā dzīvo daudz dažādu tautību ar
dažādām kultūrām. Eiropa saskaras ar grūtībām
izrādīt pieņemšanu, iecietību un sadraudzību,
it īpaši šajā cilvēku migrācijas laikā. Eiropai
aizliedzot savu kultūras pamatu- kristietību, mīlēt 
vienam otru ir kļuvis par īpaši lielu izaicinājumu.

  Lūdzat par atmodu Eiropā un atgriešanos pie 
Dieva vārda ievērošanas, kas iedrošinātu mūs mīlēt 
vienam otru un svešiniekus, vairotu uzticību, ticību 
un cerību attiecībās ar kaimiņiem, citām tautībām 
un pat ticīgo starpā.
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