
INDIJA- TILTS NO MAZAS 
SIRDS UZ LIELU TAUTU 
 

Šā gada decembrī, es vadīšu misijas 
braucienu uz Indiju. Šis brauciens ir 
daļa no KMS skolas, kurā kalpoju, kā 
darbinieks. Joprojām kalpoju skolā, 
jo ikreiz esmu pārsteigta par to, kā 
Dievs veic izmaiņas studentos un kā 
tās tiek nestas caur viņiem citu 
dzīvēs. Komandā būsim 5 meitenes 
no dažādām valstīm. Mēs ceram 
ieguldīt Indijas cilvēkos caur Dieva 
mīlestību, dažāda veida apmācību, 
aizlūgšanām un tādējādi redzēt 
izmaiņas šajā tautā. 

 

Sākumā mēs dosimies kalpot uz kādu pilsētu dienvidos, bet pārējo prakses daļu pavadīsm Indijas 
ziemeļos. Dažādos veidos Dievs rādījis un apstiprinājis, ka caur mūsu komandu tiks veidoti tādi kā garīgi 
tilti caur Dievu  uz cilvēkiem, kalpošanām un mūsu valstīm.   
 

Viņš mūs ir apbruņojis ar degsmi nest patiesību un skaidrību cilvēkiem, kas dzīvo džungļu ciematos. 

Viena no galvenajām kalpošanām būs Bībeles studijas ar vietējiem iedzīvotājiem. Ciematos lielākā daļa 

cilvēku neprot lasīt un rakstīt un tādēļ paši nespēj lasīt vai studēt Bībeli. To darot uzsvaru liksim uz 

mācību par žēlastību- ka Jēzus ir vienīgais tilts, kas ved uz pestīšanu un savieno mūs ar Debesu Tēvu. 

Daudzos ciematos kristieši joprojām pamato savu ticību Vecajā Derībā, ticot, ka Dievs vienmēr ir dusmīgs 

un tāpēc ar labiem darbiem ir jācenšas Viņam izpatikt. 

 

Otra pamatkalpošana būs dažādās bērnu nometnēs un konferencēs, kur palīdzēsim vietējām draudzēm 

to vadīšanā un organizēšanā.  Indija ir pasaulē otra lielākā valsts pēc iedzīvotāju skaita, tādēļ aizsniedzot 

šīs valsts mazākos iedzīvotājus, mēs ceram redzēt labas izmaiņas nākošajās paaudzēs. 

 

Mēs arī lūdzam, lai caur mūsu komandu indieši varētu piedzīvot Svētā Gara darbu caur lūgšanām, 

dziedināšanu un dažādiem brīnumiem, kas veidotu tiltus no prāta zināšanām par Dievu uz dziļāku ticību 

cilvēku sirdīs. 

 

 

Vai tu vēlies būt daļa no tā, kā mazas sirdis aizsniedz lielu tautu?  Ar tavu atbalstu lūgšanās un finansiāli, 

mēs varam to darīt iespējamu. Šis misijas brauciens ir liels izaicinājums dažādos veidos. Un mēs zinam, 

ka šī  “tilta” celšanai uz Indiju, vajadzīga arī citu iesaistīšanās.  

 

Līdz šim man vēl nepieciešami 1390 € (vienam cilvēkam komandā 1600 €, kas iekļauj lidmašīnas biļetes, 

vīzu, apdrošināšanu, potes, dalības maksas nometnēs un visu dzīvošanai Indijā). Un kā komandai  mums 

kopā vēl nepieciešami 4500 €.  

Ja tu vēlies mūs atbalstīt finansiāli, tad vari to darīt, sūtot uz manu bankas kontu: 
LV83UNLA0050002055951 (mērķis: lūdzu, norādi, ka finanses ir paredzētas komandai vai konkrēti man). 
Mēs novērtēsim jebkādu atbalstu.  

pateicībā jau iepriekš, ARTA IVANOVA                                         
 Vairāk info par KMS skolu un organizāciju vari atrast šeit :  
www.ywamlatvia.org vai  www.ywam.com 

No kreisās: EVIJA, es, DIĀNA (Latvija) SANDRA (Igaunija) un Gabrielle (ASV) 

http://www.ywamlatvia.org/
http://www.ywam.com/

