
Brāļi un māsas Kristū! 
 
12:00 zvanīs Baznīcas zvani. 
Apstājieties uz piecām minūtēm.  
Nolieciet malā visus ikdienas darbus. 
Un lūdziet… 
 
Par Ukrainu, tās tautu, vadītājiem un armiju. 
Par Krieviju, tās tautu, vadītājiem un armiju. 
Par Latviju, tās tautu, vadītājiem un armiju. 
Lai notiek Dieva prāts. 
Šīs lūgšanas ir mazākais un vienlaikus lielākais, ko mēs varam darīt. 
Un lai Dievs ir mums grēciniekiem žēlīgs! 
 
Mūsu Kungs un Dievs! 
Mēs, Tavi bērni, nākam Tavā priekšā ar aizlūgšanām par mūsu brāļiem 
un māsām Ukrainā un Krievijā. 
Kungs apžēlojies! 
 
Mēs lūdzam pēc Tava mierinājuma tiem, kuri ir zaudējuši kādu sev tuvu 
cilvēku, par tiem, kuri ir palikuši bez pajumtes, par tiem, kuri ir apjukuši, 
noguruši un nezina ko darīt. 
Kungs apžēlojies! 
 
Mēs Tevi lūdzam par Ukrainas un Krievijas karavīriem. 
Kungs apžēlojies! 
 
Mēs lūdzam par Ukrainas un Krievijas karavīru mammām un tēviem, 
sievām un bērniem. 
Kungs apžēlojies! 
 
Mēs lūdzam par tiem, kuriem ir jāpieņem smagi, grūti un neiespējami 
lēmumi. 
Kungs apžēlojies! 
 
Mēs lūdzam pēc miera Ukrainā. 
Kungs apžēlojies! 
 

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! 
 
Vēl kāds lūgšanas piemērs: 
Sirdsžēlīgais Debesu Tēvs, Kungs Jēzu Kristu, dzīvā Dieva Dēls,  
lūdzam par mieru visā Eiropā un Ukrainā, par kara un asins izliešanas 
apturēšanu. 
Mēs Tavās uzticamajās rokās liekam Ukrainas aizstāvjus un visu tautu. 
Dievs, Tevi no sirds lūdzam, esi Tu vienmēr viņu vadonis un sargātājs, lai 
Svētā Gara aizsardzība un stiprinājums viņiem šai karā.  
Lūdzam par visiem kritušajiem,  pieņem viņus Debesu Valstībā, kur vairs 
nav ne šāvieni, ne sāpes, ne ciešanas, bet nebeidzama dzīvošana kopā ar 
Tevi Dievs. 
Lūdzam par ievainotajiem palīdzi tiem atgūt veselību un dziedē 
ievainojumus gan miesā, gan garā, gan dvēselē. 
Lūdzam par visiem bēgļiem, kas glābjot savu dzīvību bēg no kara 
šausmām. 
Kungs šajā liktenīgajā laikā palīdzi mums apvienoties un saprast cik 
trausls ir miers un cilvēku dzīvība, un to nevar pasargāt ne gudrība, ne 
ēkas, ne robežas, bet tikai Dievs, Tava žēlastība un rūpes. 
 
Jēzu Kristu Tu Kungs un Dievs paklausi ko mēs lūdzamies! Āmen. 
 


