
(oktobris, 2020) 
 
Lai slavēts Jēzus Kristus! 
 

 
 
”Stāstiet tautām par Viņa godību, visām tautām par Viņa brīnuma darbiem!” 
(96.psalms 3) 
  
Daudzi jautā, kā būt misionāram šajā ierobežojumu laikā? Vai var doties pie tautām? 
Kādi ir izaicinājumi? Kāda ir dzīve, atgriežoties Latvijā?  
 
Iepriekšējo "Jaunumu-vēstuli" rakstīju no Skotijas, taču no jūlija vidus esmu jau 
Latvijā.  
 
Paldies Dievam esmu dzīvs, top jaunas dziesmas, kalpoju dažādās vietās Latvijā un 
ir tik ļoti daudz, par ko pateikties.  
 
Tik tiešām sirds ir pateicības un prieka pilna par piedzīvoto. Paldies katram, kas 
kādā veidā atbalstījis - ar lūgšanām un arī praktiski.  
 
Jau iepriekš esmu daudz dalījies par laiku, ko pavadīju Skotijā no marta vidus līdz 
jūlijam.  
Tā bija pirmā 3 mēnešu Pielūgsmes Kalpošanas Skola (School of Worship) 
Jaunatnē ar Misiju, kuru vadījām caur internetu, jo situācijas pasaulē dēļ to nevarēja 
noturēt klātienē. Tik daudz mācījāmies, ieguvām, dalījāmies, lūdzām, slavējām un 
jūlija sākumā svinējām izlaidumu. Patiess prieks par studentiem, kuri iepazina vairāk 
Kristu un mācījās par to, ko Dieva Vārds māca par pielūgsmi un misiju. 
 
Braucot uz Latviju, man bija iespēja viesoties jaukā ģimenē Skotijas ziemeļos, kur 
mani ļoti jauki uzņēma. Ģimeni biju iepazinis kādā no braucieniem uz Izraēlu un 
tagad varēju apciemot, lai stiprinātu viens otru ticībā.  
 
Es Latvijā atgriezos 15.jūlijā. Es tiešām biju ļoti pateicīgs Dievam par iespēju 
atgriezties savā zemē. Latvija ir skaista, radoša, ļoti mīļa, un šeit ir daudz misijas 
vajadzību un iespēju. 
Turpinu vadīt radio raidījumus, esot tiešraidē radio studijā. Esot Skotijā, es uzsāku 
jaunu raidījumu Latvijas Kristīgajā Radio "Lūgšanu Nams", kas skan katru otrdienu 
plkst. 17:10. Tas ir veids, kā varu uzrunāt un kalpot daudziem klausītājiem.  
Otrdienas man ir izveidojušās par aktīvām kalpošanas dienām Rīgā. No 12:00 - 
16:00 kalpoju Latvijas Lūgšanu namā, tad dodos uz Latvijas Kristīgo Radio un pēc 
raidījuma dodos vadīt pielūgsmi kādā kopienā Vecrīgā. Trešdienas vēlās vakara 
stundas pavadu Radio Marija, kur klausītājiem stāstu par to, cik labs ir Dievs un kas 
ir slavēšana. Mēs arī bieži ar draugiem kopā slavējam Dievu dzīvajā ēterā. Abās 
radio stacijās tā ir kalpošana un atbildīgs uzdevums, kā stiprināt klausītājus ticībā un 
pastāstīt par Jēzu.  
 
 
 
 
 



 
 
"Latvijas Lūgšanu Nams"  
  
“Esiet pastāvīgi lūgšanās, esiet ar tām nomodā ar pateicību.” (Kol. 4:2) 
 
Latvijas Lūgšanu Nama atklāšana notika šā gada 25. Janvārī, bet vēl 
neizremontētās telpās sākām pulcēties novembra sākumā. Tā ir liela svētība Latvijai. 
Mēs lūdzam par Latviju un citām tautām. Esot Skotijā, man bija aicinājums vadīt 
apmācību kalpotājiem par Lūgšanu Nama kalpošanu, kā arī veidot un saliedēt 
kalpotāju komandu.  
Atgriežoties Latvijā esmu uzsācis regulāri vadīt Pielūgsmi ar Vārdu (Worship with 
The Word). Izdziedam psalmus, dzīvo Dieva Vārdu. Dieva Vārds maina mūsu sirdis. 
Mēs iemīlam vairāk Dieva Vārdu, atceramies un radam jaunas melodijas, dziedot 
Psalmus. Redzu augļus pie tiem, kuri kalpo, kā arī esmu dzirdējis liecības no tiem, 
kuri klausās tiešsaistē. Gandrīz katru dienu notiek tiešraides no Latvijas Lūgšanu 
Nama caur Facebook un YouTube. Citreiz 2 stundas, citreiz 4 stundas vai vairāk. Ne 
visu mēs pārraidām tiešraidēs, jo vēlamies, ka ļaudis var nākt kopā vienkāršībā, lūgt, 
aizlūgt ar pateicībām un slavas dziesmām. Tomēr vēlamies arī noturēt tiešraides, jo 
regulāri ir cilvēki, kuri skatās, klausās un saņem stiprinājumu. Ir saņemtas 
liecības no latviešiem, kuri dzīvo ārpus Latvijas, ka tā viņiem ir vienīgā iespēja 
regulāri būt lūgšanās kopā ar citiem latviešiem. Ik pa laikam uzrīkoju satikšanos 
Lūgšanu Nama komandai/ģimenei, lai varētu stiprināt viens otru. Vēl ir kāda laba 
liecība, ka Lūgšanu namā ir sākuši kalpot kādi jaunieši, kuri atklājuši savus talantus 
un dāvanas, ar kurām var kalpot Dievam un cilvēkiem par svētību. 
  
“Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos: pamācait un paskubinait cits citu visā gudrībā 
ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlastībā dziedādami savās sirdīs 
Dievam! Un visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, to visu darait Kunga Jēzus 
Vārdā, pateikdamies Dievam Tēvam caur Viņu.” (Kolos 3:16;17) 
  
 
Misija Latvijā. 
 
Esmu ļoti pateicīgs Dievam, ka Latvijai ir ļoti laba situācija pasaulē. Ierobežojumus 
pašreiz nemaz nevar just, un arī saslimstība ir viszemākā no Eiropas valstīm. Tā ir 
liela Dieva žēlastība, un mēs lūdzam par valstīm, kur ir liegts pulcēties un brīvi tikties 
uz dievkalpojumiem.  
Esmu pateicīgs Dievam par skaisto Latviju, par jaukiem cilvēkiem, kurus varu satikt. 
Nometnes, slavēšanas vakari, dievkalpojumi, evaņģelizācijas telts, semināri, misijas 
izbraukumi - tie visi šajā vasarā un arī rudenī turpinās.  
Es tiešām novērtēju šo žēlastības laiku, ko Dievs mums ir devis. Saprotu, cik ļoti ar 
pateicības pilnu sirdi vēlos to izmantot.  
 
Draugu kāzas.  
 
Šajā vasarā man bija iespēja būt man divu tuvu draugu kāzās un vadīt arī slavēšanu. 
Ar abiem draugiem esmu bijis vairāk kā 12 valstīs misijas braucienos un kalpojis šeit 
Latvijā. Abiem no viņiem esmu daudz stāstījis par misiju, slavēšanu, kalpošanu un 
devis iespēju izdzīvot misiju, esot kādos misijas braucienos un kopā kalpojot. Patiess 



prieks redzēt, ka viņi ir laimīgi apprecējušies.  
Šīm abām ģimenēm bija Dieva svētība baudīt saulaino dienu kāzu svinībās. 
Aizvadītās kāzās, kuras notika septembra beigās, bija saulaina diena, tik silts kā 
vasarā, skaista daba un laulības notika brīvdabā pie ezera. Tā bija liecība tiem, kuri 
vēl netic Dievam. Tā bija iespēja mums visiem piedzīvot Dieva godību, Viņu 
slavējot.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dziesmas un ieraksti.  
 
Reizēm tas notiek lēnām, jo tas viss prasa daudz finanses un laika. Tomēr pamazām 
to daru. Tūlīt izlaižam ilgi gaidīto dziesmu ar 8.psalmu, kuru sarakstījām pirms gada 
Pielūgsmes Kalpošana Skolā.  
Arī šajā pavasarī, esot Pielūgsmes Kalpošanas Skolā Skotijā, iesāku rakstīt 
dziesmas. Ceru, ka pienāks brīdis, kad arī tās ierakstīšu studijā.  
 
Misija ārpus Latvijas un pie citām tautām. 
 
Ceļot vairs īsti nevar, jo atgriežoties no citām valstīm Latvijā būtu jāiet pašizolācijā. 
Pašreiz Latvija un Vatikāns ir vienīgās valstis no Eiropas, kuras nav sarakstā. Tātad 
vienīgais, kur varētu ceļot, ir Vatikāns, bet tad jau arī tikai ar helikopteru, jo nevar 
taču citu valstu robežas šķērsot. ;) 
Tas ietekmē braucienus uz Izraēlu un citām valstīm.  
Kad biju Skotijā, tad vadīju slavēšanu, seminārus dažādās valstīs caur ZOOM un 
citām platformām. Tagad to daru daudz mazāk, jo izmantoju iespēju tikties ar 
cilvēkiem klātienē.  
Joprojām uzturu saikni ar citām tautām, īpaši ar tiem, kuriem ir lieli satikšanās 
ierobežojumi.  
Turpinu domāt, atbalstīt un lūgt par Indiju. Arī Latvijā tagad ir iespēja satikt daudzus 
indiešus, aizejot uz kebabnīcām. Tur arī cenšos uzsākt kādu sarunu ar viņiem.  
Indija ir īpaša tauta manā sirdī. Jau iepriekš esmu rakstījis par misijas braucienu uz 
Indiju, kurš notika pagājušā gada nogalē.  
Pirms dažām nedēļām man bija prieks mācīt par pielūgsmi krievvalodīgiem 
jauniešiem Rīgā ROOTS kursā. Šis kurss ir kā mazā misijas skola, ko rīko Jaunatne 
ar misiju.  
  
Šajā augustā bija iespēja kalpot evaņģelizācijas teltī Valkā, kas ir dvīņu pilsēta ar 
Igaunijas Valgu. Kamēr Igaunija vēl nebija tajā sarakstā, pēc kuras apmeklēšanas ir 
jādodas pašizolācijā, izmantojām iespēju brīvajā laikā pastaigāt pa Igauniju, lūdzot 
par to. 
 
 
 
 



Lūgšanu vajadzības  
  
Vispirms vēlos pateikties Dievam par Viņa gādību un iespēju šajā laikā nest cerības 
vēsti. Vēlos teikt paldies Dievam par cilvēkiem, kurus ir iespēja satikt un būt kopā un 
ar kuriem ir iespēja kopā kalpot un slavēt Dievu. Mana lūgšana ir, lai es tiešām varu 
būt par iedrošinājumu un stiprinājumu viņiem. 
  
Pašreiz ir tāds laiks, ka lūdzu izprast un saprast, kāds ir Dieva prāts, kas ir tās lietas 
kuras man ir jāmaina un kuras man ir jāatlaiž, un kurās man ir jāpieaug. Pāri visam 
es vēlos pieaugt Kristū un lai vienmēr varu paklausīt Viņa aicinājumam. Viņš ir 
uzticams! 
  
Šī ir sezona, kad neplānoju daudz lietas uz priekšu, bet ar prieku kalpoju tur, kur 
tieku aicināts. Citreiz ir daudz pārdomu un skumju dzīvē, ka rodas jautājumi un 
liekas esmu viens un nesaprasts, bet Dievs ļoti iepriecina caur katru kalpošanas 
iespēju, vadot slavēšanu vai sludinot Viņa Vārdu. Cik labi ir sekot Kristum un 
piedzīvot Viņa pārdabisko mieru pat situācijās, kur nav atbilžu. Kristus ir mans 
ieguvums, mans spēks un cerība. Un Viņam es varu teikt ar pateicības pilnu 
sirdi: “Tavas liecības ir mans mūžīgs ieguvums, jo tās ir mans sirdsprieks.” 
(109.psalms 111) 
  
Esmu pateicīgs Dievam par finansiālu atbalstu misijai, pielūgsmes kalpošanai, 
mūzikas ierakstīšanai un citiem izdevumiem. Paldies katram, kurš individuāli 
atbalstījis un arī draudzēm, kopienām, kuras uzņēmušas un atbalstījušas. Liels 
prieks ir dzirdēt daudzas liecības, ka kādiem ir par svētību šī misija. Paldies katram, 
kurš mani patur lūgšanā! Paldies, paldies, paldies! 
Ja kādu esmu aizmirsis, neesmu atbildējis kādam vai izdarījis ne tā kā vajadzētu 
savā vājumā, tad piedodiet - lai Kristus mīlestība starp mums!  
  
Esiet svētīti un par visu pateicieties Dievam! 
 
 
Sirsnībā, 
Kaspars Ezeriņš 
(šoreiz bez bildēm)  
 
 
 
 
 
SPOTIFY : https://ej.uz/Kaspars_Spotify  
Deezer : https://www.deezer.com/artist/10090466 
www.kaspars.in  
 
 
p.s. 
esot Skotijā rakstīju ari kādas dziesmas. Piedāvāju noklausīties vienu angliski un otru latviski. 
Misionāre Korine no ASV, kura vel  nav bijusi Latvijā, dzied pirmo reizi latviski. Prieks, ka latviešu 
valoda var iziet pasaulē.  
https://www.youtube.com/watch?v=aZxH9Bw4zlk 
https://www.youtube.com/watch?v=-__kLxur__4 


