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Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva 

milestība un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar 

jums visiem! (2Kor 13:13) 



 

 

 

 

Jau trīs mēneši pagājuši…mēs lūdzam. 

 

 

Dievs, Tu, Kam viena diena ir kā tūkstoš gadi 

un tūkšos gadi kā viena diena, Mūžīgais Dievs, 

neskaitāmiem Taviem bērniem katra diena 

liekas kā mūžība.  Viņi jau trīs mēnešus 

Ukrainā cieš ienaidnieka uzbrukumu un postu, 

Kungs, mēs lūdzam, savā žēlastībā, saīsini laiku, kamēr iestāsies miers. 

 

Jēzu, Tu zini, kā miers izlaužas caur sienām, ko ceļ bailēs un neziņā. Tu zini, kā Tavs miers 

dāvina atjaunotu spēku, laiku domāt, lūgt, cerēt.  Kungs, piešķir mieru un žēlastību tiem, kuŗi 

slēpjas tumšos pazemes stūros vai cieš moku kambaros. Pasargā viņus.  Dodies blakus 

bēgļiem, un jo sevišķi bērniņiem,  kuŗi ir ceļā vai tālu no dzimtenes. Piestājies tuvu tiem, kuŗus 

žņaudz pamestības briesmas.  Dod nenogurt tiem, kas žēlsirdībā dodas palīgā. Atbildi viņu 

lūgšanām, lai viņi jūt, ka arī Tu esi klāt un  paliksi,  kad vēl viena diena būs pagājusi un iestāsies 

grūtās, tumšās, ar sirēnām un bumbām skaļās nakts stundas. No sirds mēs lūdzam, dāvini 

mieram iestāties dvēselēs, jo Tu esi tuvumā. 

 

Svētais Gars, dod drosmi izturēt tiem, kuŗi nespēj atkāpties, jo saprot, ko nedrīkst pazaudēt. 

Dod spēku smaidīt mātēm, tēviem, piederīgiem, kuŗu sejās raugās maziņie, meklējot pēc 

zīmēm, ka viss būs labi. Dod, mēs lūdzam no sirds, ka drīz, drīz būtu labi. 

 

Debestēvs, trīs mēneši pagājuši.  Neļauj mums vai pasaulei aizmirst tos, kuŗi cīnās un cieš, 

vienalga, kur viņi dzīvotu vai meklētu patvērumu.  Tu sevī nes visas mūsu ilgas un izproti mūs 

visos sīkumos. Palīdzi mums saprast to, kas notiek ap mums un kā dzīvot, lai varētu notikt Tavs 

prāts Ukrainā un ārpus tās.  Dienu pēc dienas dod drosmi Tev uzticēties un paļāvībā lūgt, un 

meklēt kā  kalpot mīlestībā.  

 

Dievs Tēvs, Dēls, Svētais Gars, mēs lūdzam, kaut nepaietu vairs trīs mēneši, pirms miers 

iestātos sirdīs un taisnības uzvaras klusumā atspirgtu dvēseles, un Ukrainā un pasaulē iestātos 

dziedināšanas laiks. Āmen. 

 

+Lauma 



Mīļās draudzes, garīdznieki – māsas un brāļi Kristū! 

“Pasaulē jums būs bēdas, bet turiet drošu prātu – es pasauli esmu  uzvarējis!” Jn 16:33 

Tā saka Kristus, lai mēs rastu mieru Viņā –  

jo pasaulē ir un būs bēdas un sēras, pārbaudījumi un izaicinājumi. 

Tā saka Kristus, lai mēs rastu mieru Viņā –  

kad pasaulē atkārtoti piedzīvojam neiedomājamas traģēdijas, neaptveramus zaudējumus, 

neatgriezeniskas traumas, neatbildētus jautājumus un neapmierināmas dusmas.   

Tā saka Kristus, lai mēs rastu mieru Viņā – 

šonedēļ, kad noslepkavoti deviņpadsmit pamatskolnieki un divas viņu skolotājas; kad ļaunums 

ielauzies vietā, kurai vajadzēja būt visdrošākai, un atņēmis dzīvības tiem, kas tikko bija sākuši 

sapņot par savu nākotni. 

Turēsim drošu prātu!  Kā Baznīcā visi kopā uzticēsim savas lūgšanas Tam, kuŗš pasauli uzvarējis:  

 Kungs Kristu, kas pazīsti pasaules bēdas – 

 Mēs Tavā priekšā pieminam apšaudē mirušos.  Savā neizmērojamā mīlestībā  mielo 

viņu dvēseles! 

 Mēs Tevi lūdzam, dziedini ievainotos un traumatizētos bērnus un jauniešus, 

 ģimenes, skolas un Uvaldes iedzīvotājus.  

 Vadi šīs valsts vadītājus un sabiedrību meklēt visas iespējas mazināt  nevainīgo 

 slepkavības un nodrošināt fizisku un garīgu labklājību visiem, bet īpaši  vismazākajiem 

mūsu vidū. 

 Ar Savu dzīvības devēju Garu stiprini mūs, ka esam patiesi Tava miera nesēji,  kas pēc 

Tava prāta meklē atrisinājumus šī laika izaicinājumiem. 

 Āmen! 

Lai Kristū rastais miers jūs svētī un vada un iedrošina!  Lai Dieva sirsnīgā žēlastība atspīd mūsos, 

kas mītam tumsībā un nāves ēnā, un atgriež mūsu soļus uz miera ceļu! 

 Lk 1:79  

prāv. Anita Vārsberga-Pāža 

LELBA Pārvaldes prieksniece 

2022. gada 28. maijā 



 

Pavasaris ātri aizskrēja, un vasara ir klāt.  Drīz dziedāsim un dejosim Mineapolē Dziesmu 

svētkos, un bērni priecāsies Gaŗezerā.  Vasarā mūsu draudzes darbība palēninās bet 

neapstājas.  Turpināsim sarunāt viesu mācītājus cik vien iespējams, lai varam arī vasarā 

noturēt dievkalpojumus.  Diemžēl, daudzi mācītāji tagad ceļo un bauda atvaļinājumus, 

tātad vasarā ir gŗūtāk viņus sadabūt. 

 

Paldies visiem, kas palīdzēja pie Ģimenes dienas dievkalpojuma un pusdienām.  Bija 

skaista diena!   

 

Maijā pie mums viesojās mācītājs Ivo Roderts ar kundzi Dagniju.  Mācītājs Ivo novadīja 

trīs dievkalpojumus un piedalījās vairākos sarīkojumos.  Paldies visiem, kuŗi apmeklēja 

šos dievkalpojumus un iepazinās ar mācītāju Ivo un Dagniju.  Viņi bija ļoti pateicīgi par 

mūsu viesmīlību un baudīja savu laiku kopā ar mums šeit Indianapolē.  Viņi tagad ir 

atgriezušies savās mājās Londonā. 

 

Atsaucība par šo viesošanos ir bijusi pozitīva.  Paldies prāvestam Lazdiņam, kuŗš 

sadarbojās ar mācītāju Ivo.  Daži man ir jautājuši, ko draudzes valde plāno darīt ar māc. 

Ivo, tā kā viņš ir kandidāts.  Mēs nezinām, kā viss izdosies, bet ja sarunas ies uz priekšu 

apmierinoši, tad sasauksim ārkārtējo pilnsapulci, kur draudzes locekļi varēs izteikties un 

balsot.  Daudz kam vēl jānotiek pirms mēs tiekam pie šī punkta.  Lūdzam jūsu pacietību 

un atbalstu šinī pārmaiņu laika. 

 

Lūdzu turpiniet lūgt par mūsu draudzi un tās locekļiem!  Redzu, ka Dievs mūs uzklausa 

un atbild mūsu lūgšanām.  

 

Ja ir citi jautājumi, lūdzu dariet man tos zināmus, 317-414-4535 vai 

Dreday517@aol.com. 

 

Andrejs Kancs, draudzes priekšnieks 

 

“Lūdziet, un jums dos; meklējiet, un jūs atradīsiet; klaudziniet, un jums atvērs.”(Mateja 

ev. 7:7) 

 

Gunārs Vanags 

Jautra Ķelpis 

Ērika Jansons Vītoliņš 

John Lubavs 

„Bet es, Kungs paļaujos uz Tevi, jo Tavā rokā stāv mani laiki.” 

Ps.31: 15,16 
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Mācaities līdzību no vīģes koka. Kad viņa zaros jau pumpuri metas un lapas plaukst, tad 

jūs zināt, ka vasara ir tuvu klāt. Matēja Ev. 24:32 

Slava Dievam, vasara ir klāt! Liels paldies kafijas grupas vadītājiem:  Jeanne Indriksons, 

Linda Grendze, Gunta Beard, Lilija Pūtele, un Andrejs Kancs.  Jūsu lielais darbs katru 

svtēdienu ir tiešām svētība mūsu draudzei! 

Paldies Jeanne un Andrim Indriksoniem par garšīgām pusdienām Pūpolu svetdienā, kā ari 

visiem palīgiem!  Arī pēc Lieldienas dievkalpojuma, draudze baudīja kopīgas brokastis.  

Paldies visiem kas pielika roku arī šim kafijas galdam!  Mēs Lieldienās arī izdalījām 

mūsu zelta paaudzei dāvanu groziņus  Paldies visiem, kas vienmer palīdz ar šo projektu 

atbalstot mūsu vecāko paaudzi! 

Ģimenes dienas/Mātes dienas dievkalpojumam sekoja siltas, garšīgas pusdienas, kuras 

gatavoja mūsu draudzes vīrieši!  Sirsnīgs paldies! 

Pēc 14. jūnija dievkalpojuma (12. jūnijā) būs kafijas galds. Pēc tam, kafijas grupām būs 

vasaras atpūta!  Mes atgriezisimies pie parastiem kafijas galdiem augustā! 

Lai Dievs jūs svetī šovasar! 

Kristus mīlestībā, 

Andra 

>>>>>>>>><<<<<<<<< 

“Now learn this lesson from the fig tree: As soon as its twigs get tender and its leaves come out, 

you know that summer is near.” Matthew 24:32  

Praise the Lord, summer is here! Thank you to our coffee group leaders Jeanne Indriksons, Linda 

Grendze, Gunta Beard, Lillija Putelis and Andrejs Kancs for a wonderful year!  Your hard work 

makes the coffee hour for our congregation after each service a true blessing!   

Thank you to Jeanne and Andris Indriksons for preparing the Palm Sunday meal, as well as to 

everyone who helped out in the kitchen and with decorations!  Easter service this year was 

followed by breakfast.  Thanks to all who made this celebration special!  For Easter, we also put 

together small care packages for our seniors.  These gifts are truly appreciated by our seniors!  A 

heartfelt thank you to all who donate to these gifts! 

Mother’s Day service was followed by a lunch that was once again prepared by the men of our 

congregation!  It was a wonderful meal and a lovely day to celebrate our families!   

On June 12th, we will have coffee social after service.  After that date, we will take the summer 

off.  Coffee groups will resume in August! 

May the Lord bless you all this summer! 

In Christ´s love,                                                                                                                        Andra 
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