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Video formātā 2020. gada 31. maijā

„Sūti, Kungs, savu Garu un atjauno zemes vaigu.
Nāc, Svētais Gars, un piepildi savu ticīgo sirdis ar savas mīlestības uguni!“
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ĒRĢEĻU PRIEKŠSPĒLE

J.S.Bach, Prelūdija BWV 866
Draudzes dziesma

meld.: Jēzu, dzīvība man esi

Liesmas, Kungs, met svētas liesmas, Met no debess augstumiem, Lai
mēs dziedam slavas dziesmas Līdz ar visiem ticīgiem. Lai uz augšu skatus
ceļam, Ticībā sev spēkus smeļam, Tavu Garu uzņemam, Šķīsti, svēti
dzīvojam.
Liesmas, Svētā Gara liesmas Zemes bērnu sirdīs met, Ka ne grēks ne
citas briesmas Nespēj viņas pārvarēt. Lai mēs sargāmies no ļauna
Pasaulē, kas ieved kaunā, Taisnus ceļus staigājam, Brāļus, māsas mīlējam.
Liesmas, Kungs, met jaunas liesmas Pagurušās dvēselēs, Lai kā
debespulku dziesmas Tās uz augšu ceļ un nes. Lai mēs savus skatus
ceļam, Kur redz Dieva draudzi zeļam. Dodi jaunu garu, Dievs: To no sirds
mēs lūdzamies!
/Viktors Kaminskis/
INTROITS (no 1900. gada Aģendas)
Tas Kungs izlies savu Garu. Allelūja!
To žēlastības un lūgšanas garu. Allelūja!
Dievs mums nav devis bailības garu. Allelūja!
Bet spēka un mīlestības un savaldības garu. Allelūja!
Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam!
Kā iesākumā bija, kā tagad ir un būs, no mūžības uz mūžību. Āmen.
Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, Tu sūtīji pār mācekļiem apsolīto
dāvanu – Svēto Garu, aizdedz mūsos tavas mīlestības liesmas un stiprini
mūs kalpošanai tavā valstībā. Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dēlu,
kurš dzīvo un valda, šī paša Svētā Gara vienībā, Dievs no mūžības uz
mūžību. Āmen.
EVAŅĢĒLIJA LASĪJUMS Jāņa ev. 7:37-39
Bet pēdējā lielajā svētku dienā Jēzus nostājās un sauca: “Kam slāpst, tas
lai nāk pie manis un lai dzer, kas man tic. Kā Rakstos sacīts, no tā plūdīs
dzīvā ūdens straumes.” To viņš sacīja par Garu, ko saņems tie, kas viņam

tic. Jo Gars vēl nebija dots, tādēļ ka Jēzus vēl nebija ievests godībā. Āmen.
Allelūja!
IEVADVĀRDI BĒRNIEM
Šodien kristīgā Baznīca visā pasaulē svin savu dzimšanas dienu. Baznīca
piedzima Vasarsvētkos pirms pāris tūkstošu gadiem. Cik liela torte būtu
vajadzīga, lai tajā saliktu tik daudz svecīšu! Bet Baznīcai nevajag vaska
svecītes. Jo mēs paši esam Baznīcas dzimšanas dienas svecītes! Dievs ar
Svēto Garu mums devis Savu gaismu, lai mēs – kā svecītes – spīdētu
pasaulē, rādītu Dieva lielo mīlestību un stāstītu par Dieva varenajiem
darbiem! Kā tas viss notika toreiz, pirmajos Vasarsvētkos, ir interesants
stāsts. Klausieties, kā Bībelē tas aprakstīts!

Remi Grimes, DC draudzes latviešu skolas 6. klases skolniece

DIEVA VĀRDA LASĪJUMS Apustuļu darbi 2:1-14a
Kad pienāca Vasarsvētku diena, visi bija sanākuši kopā. Pēkšņi no
debesīm nāca šņākoņa, tāda kā stipra vēja brāzma, un piepildīja visu
namu, kur viņi sēdēja. Un viņiem parādījās it kā uguns mēles, tās sadalījās
un nolaidās uz ikvienu no tiem. Un visus piepildīja Svētais Gars, un viņi
sāka runāt svešās mēlēs, kā Gars viņiem deva izrunāt. Bet Jeruzālemē
dzīvoja jūdi – dievbijīgi vīri no visām pasaules tautām. Kad šīs skaņas
kļuva dzirdamas, daudz ļaužu pulcējās un visi bija lielā apjukumā, jo katrs
dzirdēja viņus runājam savā valodā. Tie baiļojās un brīnīdamies runāja:
“Vai visi šie, kas runā, nav galilejieši? Un kā gan mēs viņus dzirdam katrs
savā dzimtajā valodā? …mēs visi dzirdam mūsu valodās viņus teicam
Dieva varenos darbus.”

Pēdējais pants atskan dažādās valodās no valstīm, kur dzīvo mūsu
Baznīcas locekļi.

Bet Pēteris, nostājies kopā ar tiem vienpadsmit, skaļā balsī uzrunāja
ļaudis...
PĀRDOMAS
…Un atskan pirmais sprediķis Svētā Gara dibinātā kristīgā baznīcā –
un tas ir varens! Pēteris sāk ar Dieva vārdu! Tas drošs pamats. Pēteris
liecina, ka notiek tas, ko Dievs sen solīja pravietim Joēlam: Es izliešu
savu Garu pār visu miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas pravietos un jūsu
jaunekļi skatīs redzējumus, un jūsu sirmgalvji sapņos sapņus. Un arī pār
maniem kalpiem un manām kalponēm es izliešu savu Garu tajās dienās!
Tā diena klāt – un Svētā Gara svētīti un iedvesmoti top visi! Bez vecuma,
dzimuma, vai ekonomiskā statusa cenzūras. Par katru Dieva Dēls Jēzus
dzimis, dzīvojis, cietis, miris un augšāmcēlies.
Pēteris sludināja savā valodā, kas katram unikāla, jo to nosaka dzīves
pieredze, ticības izaugsme, pārbaudījumi, bet pāri tam - kā katrs spējis
atvērties Svētajam Garam un atļauta Tam to pārvērst, visu sevī izmainīt.
Kā citādāki mēs izskaidrotu Pētera galīgo pārvērtību un drosmi. Kristus
bija solījis, ka sludinot evaņģēlija patiesību, pat pretinieku vidū, pašam
vārdus nebūs jāmeklē, kā Jēzus teica: “…Svētais Gars mācīs tai brīdī, ko
jums būs runāt.” (Lūkas ev. 12:12)
Pirmos Vasarsvētkos Pēteris tik spēcīgi runāja, ka tapa kristīti ap trīs
tūkstoši dvēseļu! Ar Vasarsvētkiem Pēteris bija gatavs pat mirt, lai
Baznīca dzīvotu un turpinātu sludināt evaņģēliju! Un tā ir noticis, un vēl
šodien Dievs rada, Kristus aicina un Svētais Gars darbojās cilvēkos, kam
katram savs stāsts, ko vēstīt savā valodā, kā piederība dzīvai Kristus
miesai, tas ir Baznīcai, devis ne tikai ticību, cerību, mieru un
sadraudzību Kristus mīlestībā, bet dzīves jēgu. Iespēju, sev atrast vietu
starp citiem, draudzē, kur izjust līdzsvaru nedrošā laikā, citu perspektīvu
izmisumā, otra līdzjūtību, kur piedzīvot atjaunotu cerību, kad notikumi
paša dzīves stāstā izceļ bailes par nākotni! Arī Pēteris nestāvēja viens,
bet pirmos Vasarsvētkos nostājās kopā ar vienpadsmit citiem!

Gatavojoties šai dienai, lūdzam trīs mūsu garīdzniekiem dalīties ar to
Bībeles pantu, ko viņi saņēma iesvētības dievkalpojumā, kas bieži mūsu
draudzēs notiek Vasarsvētkos. Prasījām, kā šis Bībeles pants ietekmējis
tālāko dzīves ceļu, vai nē.
Katrs savā valodā atbildēja. . .
***
Ja man jāatcerās sava Iesvētības diena, tad teikšu godīgi, ka man
atmiņā spilgtāk ir palikusi mana Kristību diena. Un tāpēc man šodienas
distancē skatoties uz šo laiku, šķiet īpaši nozīmīgs, tas Bībeles pants, tā
Rakstu vieta Bībelē, kas man ir atstāta manā Kristību apliecībā. Un tur ir
rakstīts Dieva vārds no Mateja evaņģēlija 28. nodaļas: “Ejat un darat par
mācekļiem visus ļaudis, tos kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā,
āmen”.
Ja es tādā laika distancē ieskatos, kas ir noticis pēdējos 20 gadus
manā dzīvē, tad droši varu teikt, kā šī Rakstu vieta ir dziļi saaugusies ar
to, kas ir noticis. Es esmu kalpojusi kā evaņģēliste, kā kapelāne un
pēdējā laikā es kalpoju mūsu baznīcā kā mācītāja.
Bet man Jums šajā svētku reizē ir arī kāda dāvana, kāds apsveikums.
Kādi citi panti - šoreiz ne no Bībeles, bet no mana dzejoļa, kuru es
sarakstīju pēc tam, kad es jau biju kristījusies, iesvētījusies un jutu, ka
manā dzīvē kaut kas īpašs darbojas. Godīgi sakot, ja man paliek vieglāk
iet cauri dzīves grūtībām, un mēs zinām, ka tas ir Svētais Gars. Tā ir
Svētā Gara darbība, Svētā gara vadība. Un tad es uzrakstīju dzejoli par
tām izjūtām, kā es jūtos Svētā Gara vadīta. Un šis dzejolis saucas “Dieva
Gara pieskāriens”:
Kad Gars Tavs aizskar manu vāro miesu
un Tava piedošana dziļi sirdī līst,
Kā pumpurs mazs mans gars Tev pretī riešas
jo spēji visas brūces, visas vainas dzīst.
Tavs Gara spēks tik maigs un reizē varens,
ver dvēseli kā ziedu saules stars,
pār lūpām pārskrien vārdi - varu, atkal varu
no jauna plaukt, jo atplaucis mans gars,
es veros augšup debesīs, nē traki tajās tiecos

jo tās ir tapušas, kas jauns un kaut kas cits.
Te pēkšņi ieraugu, ka apkārt vienos ziedos
ir pļava, sils un pašas debesis.
Es nesaprotu vairs, kur mājas manas
vai šeit uz zemes tās vai augšā tur,
visapkārt man kā avis ziedi ganās un
visus tos pats Dievs ar elpu tur,
nav sapnis tas, es nemeloju, ticiet – šķiet, plaukstot
vērusies man trešā acs.
Un visā tajā, kas vien zemišķs licies, daudz
dziļāk - tālāk ietiecas mans skats.
Ak Dievs, cik viss ir skaists un bezgalīgi priecīgs,
pat sliktais pārvērties un tapis labs, un viss - it viss,
kas acīm licies niecīgs, ir tevī dižens tapis
un vēl dižāks taps.

***
Manā Iesvētību apliecībā ir vēlējums: “Jēzus sacīja, Es esmu Dzīvības
maize”, Jņ6:35. Lasot to pašu Jāņa eveņģēliju tālāk, es izlasu vēl kādas
lietas, ko Jēzus ir teicis: “Es esmu pasaules gaisma, Es esmu durvis,
Kristus saka, Es esmu Labais gans,” Viņš saka.
Lasot Bībeli, man atklājās Kristus raksturs, man atklājās tas, kā Kristus
komunicēja ar saviem laika biedriem, ar saviem tuvākajiem, ar saviem
mācekļiem. Un iepazīstu es arī caur Kristu arī Dieva raksturu, Dieva
labvēlību, Dieva mīlestību. Un katra kristieša uzdevums jau ir kļūt
līdzīgākiem Kristum Viņa raksturā.
Kristus teica: “Es esmu durvis”. Vai mēs esam durvis, vai mēs esam
atvērtas durvis, vai mēs varam parādīt saviem laika biedriem jēgpilnu
piepildītu dzīvi? Rādīt gaismu pasaulē, brīdināt par sēkļiem, brīdināt par
klintīm jūrā un dzīves jūrā, un dzīves okeānos. Būt par labo ganu, vest
savus tuvākos, savus draugus, jebkuru, kurš tajā brīdī tev ir vistuvāk pie
auglīgām atziņām un sapratnes par mūžības vērtību.
Visbeidzot - Dzīvības maize. Pabarot izsalkušos, aizvest to slimajiem,
būt kopā ar tiem, kas ir bēdās, nesaprašanā gan tiešā, gan pārnestā
nozīmē. Kristus saka: “Es esmu Dzīvības maize”. Maize ir vērtīga katru

dienu. Maize ikdienas lietošanai, maize, lai augtu, maize, lai kļūtu
līdzīgāki Kristus raksturam, maize, lai parādītu Dieva raksturu savā dzīvē
šodien un tik ilgi, cik Dievs ļaus dzīvot. Kristus saka: “Es esmu Dzīvības
maize”.
***
Mīļās māsas un brāļi, draugi!
Ar Vasarsvētkiem un iesvētībām man saistās lielas vilšanās. Kā
bērnam no stāsta par Sv. Gara izliešanu, uguns mēlēm un brīnišķīgām
saprašanas spējām, man bija radies iespaids, ka iesvētīšanu piedzīvošu
kā kaut ko brīnišķīgu - ārkārtīgu, līdz tam neiedomātu. Bet nekas no tā
nenotika. Saņēmu gan - ziedus, dāvanas, saņēmu daudz mīļas
uzmanības, bet nenotika nekas ārkārtīgs, nekas aizraujošs. Varbūt arī
tādēļ nav palicis prātā man mans iesvētības pants. Un varbūt tādēļ
gadus vēlāk, turpat Eslingenas dienvidu baznīcā izvēlējos tad kā savu
ordinācijas pantu apustuļa Pāvila vārdus: “Tev pietiek ar manu
žēlastību”. Šis pants nu gan mani ir pavadījis manā dzīvē un manā
kalpošanā. Jo starplaikā biju sapratis - Dieva klātiene neizpaužas ar
visādu “šurum-burum”, ar ārkārtējo vai pārdabisko. Dieva žēlastība ir
pati dzīvība, katra diena, katra laba iespēja. Tas nebūt nenozīmē
samierināšanos ar kaut ko mazāk nekā pie bērna iztēles. Bet tā ir
apziņa, ka man jau ir dots tik daudz, ka vairāk nemaz nav iespējams. Ka
ar Dieva žēlastību esmu jau tas visbagātākais cilvēks. Un dzīves
aicinājums tad ir saredzēt šo Dieva žēlastību atspoguļojamies visapkārt
man. Piemēram, cilvēku labestībā, pasaules skaistumā. Un ar to tad
saistās aicinājums šo žēlastību nekavēt, bet tālāk sniegt - tik dabīgi kā
elpot. Visu, ko neredzu un nesaprotu, to mierīgi tad atstāju Dieva ziņā,
jo man pietiek ne ar mazumiņu, bet tādēļ, jo Viņa klātienē man ir viss.
***
…Un šodien, kad visur notiek neklātienes dievkalpojumi, ar Viņa
klātiene pietiks, netrūks spēka lūgt un paļauties visos apstākļos un
mīlestībā kalpot Viņam un cits citam. Kristus Baznīca ir dzīva – un pēc
vairāk kā divi tūkstošiem gadiem vēl dara Dieva darbu! Un vai arī tas

nav varens, varbūt visspēcīgākais Dieva, Kristus un Svētā Gara
eksistences pierādījums!
Tagad, kad pasaule vienota cīņā pret neredzamiem ienaidniekiem,
pret Covid-19 un visām vīrusa ekonomiskām sekām, Svētais Gars dos
vārdus arī mums, redzamai Latvijas evaņģēliski luteriskai Baznīcai ārpus
Latvijas un Latvijā. Dos vārdus savā valodā liecināt kā caur daudziem un
dažādiem grūtiem pārbaudījumiem, krīzēm, kaŗiem, zaudējumiem,
sērgām, baiļu pilniem laikiem, un par spīti visādu pretinieku un
bezdievīgo mācību centieniem to iznīcināt - Dieva žēlastības spēkā –
Baznīca dzīvo! Un jums būs dzīvot ar! To Kristus solīja!
Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū, No sirds - ar pateicību par jums, un
ar pateicību Dievam par mūsu Baznīcu - novēlu skaistus, Svētā Gara
iedvesmotus un svētītus Vasarsvētkus! Lai Dievs svētī! Āmen.
MŪZIKĀLA MEDITĀCIJA
J.S.Bach, Fūga BWV 866

NĪKAJAS TICĪBAS APLIECĪBA
Mēs ticam uz vienu vienīgu, visuspēcīgu Dievu Tēvu, kas radījis
debesis un zemi, visu, kas redzams un neredzams.
Un uz vienu vienīgu Kungu Jēzu Kristu, Dieva vienīgo Dēlu, kas no Tēva
dzimis pirms pasaules sākuma, Dievs no Dieva, Gaisma no Gaismas,
patiess Dievs no patiesa Dieva, dzimis, ne radīts, ar Tēvu vienāds būtībā,
caur ko viss ir radīts; kas mūsu, cilvēku, un mūsu pestīšanas labad no
debesīm nācis un miesa tapis caur Svēto Garu no Jaunavas Marijas un
cilvēks tapis, kas par mums krustā sists zem Poncija Pilāta, cietis un
aprakts, un trešajā dienā augšāmcēlies pēc Svētajiem Rakstiem, un ir
uzņemts debesīs un sēž pie Tēva labās rokas, un godībā atkal atnāks
tiesāt dzīvos un mirušos; Viņa valstībai nebūs gala.
Un uz Kungu Svēto Garu, kas dzīvu dara, kas no Tēva un Dēla iziet, kas
ar Tēvu un Dēlu vienlīdz pielūdzams un godājams, kas caur praviešiem
runājis, - un uz vienu svētu vispārēju un apustulisku Baznīcu. - Mēs
apliecinām vienu kristību grēku piedošanai un gaidām uz mirušo
augšāmcelšanos un dzīvošanu nākamajā pasaulē. Āmen.

DRAUDZES LŪGŠANA

(Katra lūgšanas daļa noslēdzas: “Dievs Svētais Gars, mēs Tevi lūdzam”,
uz ko draudze atbild: “aizdedz mūsos Tavas mīlestības liesmas.”)
Visspēcīgais, mūžīgais Dievs, Tu, kas Savu Garu ar uguns liesmām sūtīji saviem
mācekļiem, lai tie kļūtu Tavas godības apliecinātājiem tuvumā un tālumā - gods,
slava un pateicība Tev mūžīgi mūžos.
Mēs lūdzam, esi arī ar mums, kas atšķirti un ilgodamies pēc sadraudzības,
pulcējamies nepiedzīvotajos veidos. Dāvā mums Tava Gara spēku, mīlestības un
savaldības Garu! Dievs Svētais Gars, mēs Tevi lūdzam,
aizdedz mūsos Tavas mīlestības liesmas.
Visspēcīgais, mūžīgais Dievs, izlej pār mums sava Gara veldzi, lai spējam Tev
pateikties, par to, ka piederam Tev un esam Tavi bērni. Palīdzi saskatīt to, ka Tu
turpini mūs apveltīt ar savām dzīvdarošām veltēm. Pateicamies par pestīšanas
prieku caur mūsu augšāmcelto Kungu Jēzu Kristu; pateicamies par Svētā Gara
iedvesmu un spēku. Dievs Svētais Gars, mēs Tevi lūdzam,
aizdedz mūsos Tavas mīlestības liesmas.
Mīļais Debesu Tēvs, sūti mums savu Garu un atjauno zemes vaigu. Pasargā mūs
COVID vīrusa laikā. Dziedini slimos. Dāvā māsiņām un ārstiem spēku ārstēt slimos.
Atklāj pētniekiem ceļu pie pareizām zālēm un potēm. Lūdzam par tiem, kuŗi cieš
no vīrusa radītajiem zaudējumiem: kam sēras, kam zudusi iespēja nopelnīt iztiku,
kas cieš. Remdē mūsu, valstu un valdību bailes un neziņu. Uzturi mūs cerībā
gaišākām dienām, un, rādi ceļu uz tām. Mēs paceļam savas sirdis uz Tevi, Dievs
Svētais Gars, un lūdzam,
aizdedz mūsos Tavas mīlestības liesmas.
Svētais Gars, atklāj savu spēku un varenību mūsu draudzēs un Baznīcā. Izproti
mūsu apmulsumu un neizpratni Tavā priekšā. Piedod, ka tieši tādēļ nereti Tevi
nobīdām pabērna lomā Svētajā Trīsvienībā. Pateicoties tieši Tavai iedarbībai,
mēs, neizprazdami sava tuvākā teikto un tā viedokļus, nespēdami pārvarēt
pretišķības savā starpā, tomēr spējam atrast kopīgu valodu. Dievs Svētais Gars!
Mēs Tevi lūdzam:
aizdedz mūsos Tavas mīlestības liesmas.
Almighty and ever living God, look with favor upon your people gathered in
prayer around the world, waiting to receive your Spirit's flame. Burn in our hearts;
heal that which divides, unite us in the bonds of community, that we may be your
church - not only for ourselves, but for others. Grant us the power of your Holy

Spirit, that Pentecost may be a present, ongoing reality amongst us rather that
just a sacred memory. Dievs Svētais Gars! Mēs Tevi lūdzam:
aizdedz mūsos Tavas mīlestības liesmas.
We entrust to you the prayers of our hearts. – Dievs, Tev uzticam savas sirds
ilgas un lūgšanas. . . . Svētais Gars, sūti savu mieru un iedvesmojošo spēku, lai mēs
spētu sekot Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, vēl nepiedzīvotos veidos. To
lūdzam ar Jēzus mācītiem vārdiem:

Tēvreize
Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība. Tavs
prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod
mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam
saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā. Bet atpestī mūs no
ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.
SVĒTĪŠANA
Draudzes dziesma

meld. Dievs ir mūsu cerība

Dod mums spēka garu, Dievs, Savu draudzi stipru dari, Lai tā, laikiem
mainoties, Stāv kā klints, kaut vētras, kaŗi Grib to samalt, izpostīt, Visos
vējos izkaisīt.
Mīlestības garu dod Tiem, kas staigā Kristus pēdās, Lai ikviens sev
gaismu rod Arī dzīves tumsā, bēdās, Zinot: liels ir mantojums, Dots ar
Kristu visiem mums.
Savaldības gars lai mīt Tur, kur mūsu ceļi dalās; Tava saule visiem spīd,
Dažādās kaut zemes malās Tava draudze kopā nāk, Tavu darbu turpināt.
/Arnolds Lūsis/

ĒRĢEĻU PĒCSPĒLE

Korāļprelūdija "Ak tu priecīga"
“AK TU PRIECĪGA!”
Dix ģimenes izpildījumā
>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><><>><><>><><>><><>><><>><><

Dievkalpojumu izveidoja:

mācītājs Rolands Eimanis (Vācija); prāveste Dr. Sarma Eglīte (LELBA Vidienes
apgabals); mācītāja Biruta Puiķe-Wilson (Detroita, A.S.V.);
mācītājs Tālis Rēdmanis (Vācija); mācītājs Igors Safins (Bostona, A.S.V.);
prāveste Anita Vārsberga-Pāža (LELBA Austrumu apgabals)
un archibīskape Lauma Zušēvica (LELBāL).
Ērģeļu priekšspēle, mūzikālā meditācija, pēcspēle un korāļu pavadījumi:
ērģelniece Baiba Rēdmane (Vācija)
Mūzikālā meditācija: Dix ģimene (Bostona, A.S.V.)
Andra Voldiņa-Dix, vijole, Laila Dix, vijole, Augusts Dix, elektroniskās klavieres
un Kaspars Dix, trejdeksnis.
Introitā piedalījās:
mācītājs Igors Safins un Edīte Deksne
Ievada vārdus bērniem sagatavoja
prāveste Anita Vārsberga-Pāža
Baznīcas tortes zīmētāja Remi Grimes
(D.C.draudzes latviešu skolas 6. klase)
Evaņģēlija un Apustuļu darbu grāmatas tekstus lasīja
mācītājs Rolands Eimanis
Lasītāji dažādās valodās:
Linda Melānija Alsvika (latviešu), Andrejs Ozoliņš (zviedru),
Dace Zalmane (portugāļu), Jānis Dūmiņš (vācu),
Guntis Japiņš (latgaliešu), Lauma Reinfelde (angļu),
Uldis Dāboliņš (franču), Jekaterina Homenčuka (krievu),
Rodrigo Zegarra-Briģis (spāņu), Alda Šneidere (īru).
Apustuļu darbu grāmatas lasījumu video salicēja: Kristīne Pāža (Vašingtona, DC)
Pārdomās piedalās:
Archibīskaps emeritus Elmārs Ernsts Rozītis (Vācija), mācītāja Rudīte Losāne
(Latvija), diakons Imants Miezis (Īrijā) un archibīskape Lauma Zušēvica (LELBāL)
Nīkajas ticības apliecību vada
mācītājs Tālis Rēdmanis

Lūgšanā, ar savām lūgšanām, piedalās Baznīcas Virsvaldes locekļi:
Uģis Grīnbergs (Vidienes apgabals), Jānis Krēsliņš (Zviedrijas apgabals),
Tamāra Rūse (Rietumu apgabals) un
mācītāja Biruta Puiķe-Wilson un prāveste Dr. Sarma Eglīte
LELBāL karti gatavojis kartogrāfs Laris Kārklis (Vašingtona, DC)
Liels un sirsnīgs paldies Korijam Avotam par video montāžu. (Mineapole, A.S.V.)
No sirds pateicamies visiem, kas kalpoja!
Pateicamies visiem, kas ziedo un ziedos savām draudzēm vai
LELBāL Misijas fondam.
Atbalstot Dieva darbu aicinām ziedot:
LELBĀL Misijas fondam
Fonda uzdevums ir sniegt Kristus evaņģēliju un garīgu aprūpi tiem, kas dzīvo vietās
ārpus Latvijas, kur iespējams izveidot LELBĀL draudzes, un arī tur, kur kāda LELBĀL
draudze Latvijā uzsākusi savu darbību un lūdz atbalstu, vai kur top jauna LELBĀL
draudze. Ziedojumus lūdzam sūtīt kasierei Baibai Rodiņai, 5820 Mountain Shadow
Lane, Reno, NV 89511. Čeku rakstīt uz LELBĀL vārda ar piezīmi "Misijas Fonds".
vai
Tavai vietējai LELBĀL draudzei.

Dievs lai svētī dāvanas un dāvanu devējus!
Priecīgus Svētā Gara piepildītus Vasarsvētkus!

