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Kas vienu no šiem bērniem 
uzņem manā vārdā, 
tas mani uzņem…

(Mk 9, 37)



40 dienas dzīvībai ir starptautiska akcija, kas 
norisinās vismaz 30 valstīs visā pasaulē 
(Latvijā – jau otrreiz). Pirmo astoņu gadu  

laikā tā ir nesusi vērā ņemamus augļus: ir izglābtas 
vairāk nekā 10  000 bērnu dzīvības, 118 darbinieki, 
kuri līdz šim veica abortus, ir attapušies un aizgājuši 
no amata, 60 abortu centri ir aizvēruši savas durvis…

Lūgšana, gavēnis un informācija ir galvenie “ieroči”, 
ar kuriem šīs akcijas iniciatori ir izvēlējušies stāties 
pretī agresoriem, kuri katru gadu brutāli noslepkavo 
40-50  miljonus nevainīgu cilvēku. 20-25 Latvijas ik 
gadu! Vienu Rīgu – nepilnās 6 dienās… Bez jebkādām 
ilūzijām, tas ir reāls karš pret dzīvību, pret patiesību, 
pret Dievu. Pretinieku armija ir skaitliski milzīga, labi 
ekipēta un finansēta, aizsargāta ar valstu likumiem. 

Šī ir Dāvida un Goliāta sadursme, bet mēs labi zinām, 
kurš uzvar, jo, neskatoties uz savu niecīgumu, tomēr 
paļaujas uz Dieva palīdzību un nolemj nepalikt malā.

Izšķirošā cīņa nerisinās vienīgi kaujas laukā, bet gan 
“kalnā“, kur mēs kā Mozus aizbilstam Dieva priekšā 
par saviem ļaudīm. Visas šīs 40 dienu akcijas pamatā 
ir lūgšana, un pirmo 8 gadu augļi (skat. augstāk) ļauj 
secināt, ka lūgšana, kas apvienota ar konkrētu rīcību, 
nes varenas, cilvēku dzīvības glābjošas pārmaiņas. 

Tāpēc rekolekciju pirmais vakars ir pilnībā veltīts tikai 
Dieva pielūgsmei (vispirms klusumā, tad ar apcerēm). 

Savukārt nākošajā dienā pievērsīsimies pārdomām, 
jo informēta lūgšana – tāpat kā rīcība – ir efektīvāka.

Ar svētdienas dievkalpojumiem un agapi rekolekcijas 
gan noslēgsies, bet cīņa par dzīvību vēl tikai sāksies…



• Adorēt Alfa kursa laikā (trešdienās 18:30-21:00)

• Atvest/aizvest 1 personu no Kurzemes prospekta

• Pārbīdīt galdus Draudzes namā (16:00-17:00)

• Mazgāt traukus pēc lekcijas (20:30-21:00)

• Mazgāt grīdas vakarā pēc Alfa kursa (21:30-22:00) 
vai nākamajā rītā

Par iespēju uzņemties kādu no šiem kalpojumiem 
lūdzam informēt Alfas administratoru Ģirtu Zoltu 
(+371 22 33 44 51, 29 61 44 92 / girts.zolts@inbox.lv)

1 Pateicamies par visiem cilvēkiem, kuriem ir dota 
iespēja nākt šajā pasaulē, un lūdzam, lai tie, kuru 
dzīvības ir apdraudētas jau mātes miesās, tiek 
pasargāti no vardarbīgas nāves abortā.

2 Lūdzamies par nākošo Alfa kursu mūsu draudzē:  
Dievs, sapulcini tieši tos, kuriem tajā ir jāpiedalās 
kā viesiem vai komandai, kā arī palīdzi sekmīgi 
atrisināt visas praktiskās vajadzības.

Jautājumi pārdomām:

1) Kāpēc ir svarīgi, ka es iesaistītos cīņā par dzīvību?
2) Vai es ticu, ka mana lūgšana var kaut ko mainīt?

Pr. Ronalds Melkers

NEPIECIEŠAMIE KALPOJUMI

DRAUDZES NEDĒĻAS LŪGŠANA

Vāka attēls: Daniela Edvardsa bronzas skulptūra “Baby Kimye“.
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DIEVKALPOJUMI

AKTUALITĀTES

25.-27. sept. Rekolekcijas par dzīvību

4. okt. Labā Gana katehēze (vecums: no 3 līdz 9+)

7. okt. Alfa kursa ievadlekcija (Draudzes namā)

11. okt. Svētceļnieku salidojums

Svētdiena* Adorācija 9:50–10:50, Sv. Mise 11:00 
Pirmdiena 
Otrdiena 
Trešdiena Sv. Mise 8:15 (Laudes 7:50)
Ceturtdiena 
Piektdiena 
Sestdiena Sv. Mise (ar Laudēm) 9:00

* Adorācijas laikā pastāv iespēja svinēt Izlīgšanas sakramentu. 
Pēc Sv. Mises – agape (groziņus var atstāt Draudzes namā jau 
iepriekš) un katehēze draudzei (jauniešiem un pieaugušajiem).



Piektdiena, 25. septembris

16:00-17:00 Adorācija klusumā
17:00-19:00 Animēta Adorācija (RKĢ 12. klase)  
Adorācijas laikā būs iespējams saņemt Izlīgšanas sakramentu

Sestdiena, 26. septembris

09:00-10:00 Kopīgs dievkalpojums (Sv. Mise ar Laudēm)
10:00-10:30 Konference “Vīrietis un sieviete 
 Bībeles skatījumā” (Pr. Modris)
10:30-11:00 Kafijas pauze
11:00-12:00 Laulība – Dieva dāvana cilvēkam 
 Laulāto attiecības kā modelis Dieva  
 un cilvēka attiecībām (Zanda)
12:15-13:00 Būt par tēvu un māti – ikviena cilvēka 
 aicinājums (Judīte) 
13:00-14:00 Pusdienas  
 Groziņus iepriekš var atstāt Draudzes namā
14:00-15:00 Tēvišķības un mātišķības fiziskais aspekts  
 Kāpēc gaidīt līdz kāzām? (Ulvis) 
15:15-16:00 Cilvēka dzīvība, tās iznīcināšana  
 Bībeles un zinātnes skatījumā (Judīte)
16:00-16:30 Kafijas pauze
16:30-17:30 Īsfilmas “Aborts” noskatīšanās, jautājumi  
 par filmu (mazajās grupās), atbilžu  
 apkopojums (Zanda, Judīte, Ulvis, Jānis)
17:30-18:00 Kopsavilkums (diskusija) 
 Noslēguma svētība (pr. Aivars) 

Svētdiena, 27. septembris

09:50-10:50 Adorācija (pr. Ronalds)
11:00-13:00 Draudzes Sv. Mise Dzīvības nodomā 
 Agape (Draudzes namā)


