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Patiesi es jums saku:  
ja jūs neatgriežaties  
un netopat kā bērni,  

tad jūs nenāksit Debesu valstībā.

MT. 18:3

Laidiet bērniņus un  
neliedziet tiem pie manis nākt,  

jo tādiem pieder Debesu valstība.

MT. 19:14
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tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Āmen.

SākuMa lūgšana
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Dievs, esi man, grēciniekam, žēlīgs.

MuiTnieka lūgšana /lk. 18:13/
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Kungs, jēzu Kristu, Dieva Dēls,  
Savas visšķīstās Mātes un visu svēto lūgšanu dēļ, 

apžēlojies par mums. Āmen.

lūgšana kungaM JēzuM
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Slava tev, mūsu Dievs, slava tev.

SlavēšanaS lūgšana kungaM DievaM
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Debesu Ķēniņ, iepriecinātāj, patiesības Gars,  
Kas visur esi un visu piepildi. tu visa labā Saturētāj  

un dzīvības Devēj, nāc un mājo mūsos,  
un šķīstī mūs no visas nešķīstības, un,  

Žēlīgais, atpestī mūsu dvēseles.

lūgšana SvēTaJaM garaM
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Svētais Dievs, Svētais Spēcīgais,  
Svētais Nemirstīgais, apžēlojies par mums. /trīsreiz/

eņģeļu TrīSSvēTā DzieSMa
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Slava tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam  
tagad, vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen.

viSSvēTāS TriJāDībaS Slavēšana
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vissvētā trijādība, apžēlojies par mums;  
Kungs, šķīstī mūs no grēkiem;  

valdītāj, piedod mūsu noziegumus;  
Svētais, apmeklē un dziedini mūsu vājības  

tava vārda dēļ.

lūgšana viSSvēTaJai TriJāDībai
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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 ļaunā.

Tā kunga lūgšana /MT. 6:9–13/
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rīta Lūgšanas
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Nāciet, paklanīsimies Ķēniņam, mūsu Dievam.  
 

Nāciet, paklanīsimies un zemē metīsimies Kristus, 
Ķēniņa un mūsu Dieva, priekšā.

Nāciet, paklanīsimies un zemē metīsimies  
Paša Kristus, Ķēniņa un mūsu Dieva, priekšā.

lūgšana JēzuM kriSTuM
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Pie tevis, valdniek Cilvēkumīļotāj, no miega cēlies,  
es steidzos, un tavā žēlastībā es tiecos darīt to,  
kas tev tīkams, un tevi lūdzu: palīdzi man vienmēr  
un katrā darbā, pasargi mani no visa pasaules 
ļaunuma un velna darbības, atpestī mani un ieved 
Savā mūžīgajā valstībā. jo tu esi mans Radītājs un 
visa labā Gādātājs un Devējs, un es pilnībā uz tevi 
paļaujos un tevi godinu tagad, vienmēr un mūžīgi 
mūžos. Āmen.

lūgšana – SvēTā MakāriJa lielā
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Priecājies, Dievadzemdētāja jaunava,  
Dieva apžēlotā Marija, tas Kungs ir ar tevi;  
tu esi augsti teicama starp sievām un augsti  

teicams ir tavas miesas auglis, jo mūsu  
dvēseļu Pestītāju esi dzemdējusi.

viSSvēTāS DievaDzeMDēTāJaS DzieSMa
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vissvētā Dievadzemdētāja, glāb mūs.

īSa lūgšana DievMāTei
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Dieva Eņģeli, mans svētais sargs,  
no debesīm man Dieva dotais aizstāvi,  

no sirds tevi lūdzu: apgaismo mani,  
no visāda ļaunuma pasargi,  

labos darbos nostiprini  
un vadi pestīšanas ceļā. Āmen.

lūgšana SargeņģeliM
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Lūdz Dievu par mani, svētais /vārds/,  
jo es sirsnīgi pie tevis steidzos kā pie ātra  

palīga un lūdzēja par manu dvēseli.

lūgšana SvēTaJaM,  
kura vārDS Tev ir DoTS
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atpestī, Kungs, Savus ļaudis un svētī  
Savu mantojumu, ļauj uzvarēt pretiniekus un  

ar Savu Krustu sargā Savu draudzi.

TropārS kruSTaM  un  
lūgšana par TēvzeMi
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Glāb, Kungs, un apžēlojies par Saviem kalpiem:  
par manu garīgo tēvu /saki viņa vārdu un pēc tam nosauc savu vecāku  

un citu radinieku, kā arī skolotāju, priekšnieku un labdaru vārdus/ un visiem 
pareizticīgajiem kristiešiem, un dāvini viņiem  

laicīgus un mūžīgus labumus.

lūgšana par DzīvaJieM
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Piemini, Kungs, Savu aizmigušo  
kalpu /nosauc mirušo radinieku un labdaru vārdus/ un visu  

aizmigušo pareizticīgo ļaužu dvēseles:  
piedod viņiem visus tīšus un netīšus grēkus  

un dāvini viņiem Debesu valstību.

lūgšana par MirušaJieM
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Patiesi pienākas svētīgu teikt tevi,  
Dievadzemdētāju, Mūžamsvētīgo un visšķīsto,  
un mūsu Dieva Māti. Mēs augsti teicam tevi,  

īsteno Dievadzemdētāju, Kas esi cienījama  
augstāk par ķerubiem un slavējama  

daudz augstāk par serafiem, Kas jaunavībā  
Dievu vārdu esi dzemdējusi.

lūgšana DievaDzeMDēTāJai





47

Slava tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam tagad, 
vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen.

Kungs, apžēlojies. /trīsreiz/

Kungs, jēzu Kristu, Dieva Dēls, Savas visšķīstās 
Mātes, mūsu sirdsskaidro un dievanesēju tēvu  
un visu svēto lūgšanu dēļ apžēlojies par mums. Āmen.

nobeiguMa lūgšanaS
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Vakara Lūgšanas
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tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Āmen.

Kungs, jēzu Kristu, Dieva Dēls, Savas  
visšķīstās Mātes un visu svēto lūgšanu dēļ,  
apžēlojies par mums. Āmen.

Slava tev, mūsu Dievs, slava tev.

Debesu Ķēniņ, iepriecinātāj, patiesības Gars,  
Kas visur esi un visu piepildi. tu visa labā  
Saturētāj un dzīvības Devēj, nāc un mājo mūsos,  
un šķīstī mūs no visas nešķīstības, un,  
Žēlīgais, atpestī mūsu dvēseles.
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Svētais Dievs, Svētais Spēcīgais, Svētais Nemirstīgais, 
apžēlojies par mums. /trīsreiz/

Slava tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam tagad, 
vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen.

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 ļaunā. Āmen.
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Mūžīgais Dievs un visas radības Ķēniņ, tu esi mani 
darījis cienīgu piedzīvot šo stundu, piedod man, ko 
šajā dienā esmu grēkojis darbos, vārdos un domās, 
un šķīstī, Kungs, manu pazemīgo dvēseli no visas 
miesas un gara nešķīstības, un dod, Kungs, lai šīs 
nakts miegs man paietu mierā un lai es, uzcēlies no 
savas necilās guļvietas, visās manas dzīves dienās 
darītu to, kas tīkams tavam vissvētajam vārdam,  
un uzvarētu miesīgos un garīgos ienaidniekus,  
kas cīnās pret mani. Un izglāb mani, Kungs, no 
nīcīgam domām un ļaunām iekārēm, kas mani 
sagāna. jo tev pieder valstība, spēks un gods,  
tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam tagad,  
vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen.

lūgšana DievaM TēvaM,  
SvēTā MakāriJa lielā
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Kungs, mūsu Dievs, kā labais un Cilvēkumīļotājs 
piedod man, ko šodien esmu grēkojis vārdos, darbos 
un domās. Dod man mierīgu un klusu miegu, sūti 
man Savu Sargeņģeli, kas lai sedz mani un pasargā  
no visāda ļaunuma, jo tu esi mūsu dvēseles un  
miesas sargs, un tevi mēs godinām – tēvu un Dēlu,  
un Svēto Garu tagad, vienmēr un mūžīgi mūžos. 
Āmen.

vakara lūgšana
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Kungs, ar Sava godājamā un Dzīvudarošā Krusta 
spēku patver un pasargā mani no visa ļaunā.

īSa lūgšana goDāJaMaM kruSTaM
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tavās rokās, Kungs jēzu Kristu, mans Dievs,  
es nododu savu garu: tu mani svētī,  

tu mani apžēlo un mūžīgo dzīvību man dāvā.  
Āmen.

lūgšana pirMS Miega,  
apzīMēJoT Sevi ar kruSTa zīMi
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Kungs, apžēlojies.

Kungs, palīdzi.

Kungs, svētī.

īSaS lūgšanaS DienaS gaiTā  
un DažāDāS vaJaDzībāS
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visužēlīgais Kungs, sūti mums  
Sava Svētā Gara žēlastību, kas stiprina  

mūsu dvēseles spēkus, lai mēs, ņemdami vērā  
mums pasniegtās mācības, pieaugtu par godu,  

tev, mūsu Radītājam, par iepriecinājumu mūsu 
vecākiem un par svētību Baznīcai un tēvijai.

lūgšana pirMS MācīšanāS
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Mēs pateicamies tev, Radītāj,  
ka tu Savā žēlastībā esi darījis mūs cienīgus mācīties. 

Svētī mūsu vadītājus, vecākus un skolotājus,  
kas māca mums atzīt to, kas labs, un dāvini mums  

arī turpmāk spēku uzcītīgi mācīties.

lūgšana pēc MācīšanāS
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visu acis gaida uz tevi, Kungs,  
un tu dod viņiem barību savā laikā.  
tu atver Savu dāsno roku un paēdini  

visus dzīvos Savā labvēlībā.

lūgšana pirMS azaiDa
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Mēs pateicamies tev, Kristu, mūsu Dievs,  
ka esi mūs paēdinājis ar saviem laicīgajiem labumiem; 

neatņem mums arī Savu Debesu valstību, bet,  
kā tu esi nācis savu mācekļu vidū, Pestītāj, dodams 

tiem mieru, tā nāc arī pie mums un atpestī mūs.

lūgšana pēc azaiDa
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Mana vislabā Ķēniņiene, mana cerība 
Dievadzemdētāja, bāreņu patvērums un ceļinieku 
aizstāve, noskumušo prieks un apspiesto aizbildne! 
tu redzi manas bēdas, tu redzi manas ciešanas, 
palīdzi man, nevarīgajam, un vadi mani kā ceļinieku. 
tu zini, kas man nodarīts pāri, – izšķir to pēc Sava 
prāta, jo bez tevis man nav citas palīdzības, nedz arī 
citas aizstāvības, ne laba iepriecinājuma, – vienīgi tu, 
Dievmāte, pasargā un aizstāvi mūžīgi mūžos. Āmen.

lūgšana DievaDzeMDēTāJai SliMībā,  
grūTībāS un aizvainoJuMā
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Kungs, liec man ar mierpilnu sirdi pieņemt visu,  
ko nesīs šī austošā diena. Liec man pilnīgi paļauties 
uz tavu svēto gribu. jebkurā šīs dienas brīdī, jebkurā 
lietā pamāci mani un uzturi mani. Lai arī kādas ziņas 
es saņemtu dienas gaitā, pamāci man tās saņemt 
mierīgā garā un ciešā pārliecībā, ka viss notiek pēc 
tavas svētās gribas. visos manos vārdos un darbos 
vadi manas domas un jūtas. visos neparedzētos 
gadījumos liec man neaizmirst, ka visu esi sūtījis tu.  
iemāci man iejūtīgi un saprātīgi izturēties pret 
katru manas ģimenes locekli, nevienu neieļaunot un 
nesarūgtināt. Kungs, dod man spēku panest austošās 
dienas spaidus un visus notikumus dienas gaitā.  
vadi manu gribu un māci man lūgšanu, ticību,  
cerību, pacietību, piedošanu un mīlestību. Āmen.

opTinaS kloSTera pēDēJo STarecu lūgšana
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Lūgšanas Pirms 
sVētā VakarēDiena
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Es ticu, Kungs, un apliecinu, ka tu patiesi esi 
Kristus, Dzīvā Dieva Dēls, Kas nācis pasaulē glābt 
grēciniekus, no kuriem pirmais esmu es. vēl ticu,  
ka šī ir pati tava visšķīstā Miesa un šīs ir pašas  
tavas cienījamās asinis, tādēļ tevi lūdzu:  
apžēlojies par mani un piedod man manus tīšos  
un netīšos grēkus, ko esmu darījis darbos,  
vārdos un domās, apzināti un neapzināti, un  
dari mani par cienīgu nesodīti dalību ņemt pie  
taviem visšķīstajiem Noslēpumiem grēku  
piedošanai un mūžīgai dzīvošanai. Āmen.

SvēTā Jāņa zelTaMuTeS lūgšana 
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Cilvēkumīļotāj valdniek, Kungs jēzu Kristu,  
mans Dievs, lai šie Svētumi nav man par sodu  
manas necienības dēļ, bet lai tie šķīstī un svētī  
manu dvēseli un miesu, un lai ir par nākamās 
dzīvošanas un valstības ķīlu. Mans labums ir  
pie Dieva turēties un savu pestīšanas cerību  
likt uz to Kungu.
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Dieva Dēls, pieņem mani šodien par līdzdalībnieku 
pie tava Noslēpumu pilnā vakariņa, jo taviem 
ienaidniekiem es neizpaudīšu noslēpumu,  
nedz tevi skūpstīšu kā jūda, bet kā ļaundaris  
es tevi apliecinu: Kungs, piemini mani Savā valstībā.
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PateicīBas Lūgšanas 
Pēc sVētā VakarēDiena
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Slava tev, Dievs.  
Slava tev, Dievs.  
Slava tev, Dievs.
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Pateicos tev, Kungs, mans Dievs, ka neesi mani, grēcinieku, 
atraidījis, bet esi mani darījis par cienīgu saņemt tavus 
Svētumus. Pateicos tev, ka mani, necienīgo, esi darījis 
par cienīgu saņemt tavas visšķīstās un Debešķīgās 
Dāvanas. Bet, Cilvēkumīļotāj valdniek, Kas mūsu dēļ esi 
miris un augšāmcēlies un mums dāvājis šos bijājamos 
un dzīvudarošos Noslēpumus mūsu dvēseles un miesas 
iesvētīšanai un labumam, ikkatra pretinieka aizdzīšanai, 
manas sirds acu apgaismošanai, manas dvēseles spēku 
nomierināšanai, nepeļamai ticībai, neviltotai mīlestībai, 
gudrības pilnībai, tavu baušļu pildīšanai, tavas Dievišķās 
žēlastības vairošanai un tavas valstības mantošanai, 
lai, ar tiem tavā svētumā pasargāts, vienmēr pieminu 
tavu žēlastību un nedzīvoju vairs sev, bet tev – mūsu 
valdniekam un Labdarim, un lai, aizejot no šīs pasaules 
cerībā uz mūžīgo dzīvību, sasniegtu mūžīgu mieru, kur 
nerimst svinētāju balsis un kur bezgalīgu labumu bauda tie, 
kas redz tava vaiga neizsakāmo skaistumu. jo tu, Kristu, 
mūsu Dievs, esi patiesā vēlēšanās un neizsakāmā līksmībā 
tiem, kas tevi mīl, un visa radība teic tevi mūžīgi. Āmen.
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Kungs jēzu Kristu, mūsu Dievs, lai tava svētā  
Miesa ir man par mūžīgo dzīvību un tavas godājamās 

asinis par grēku piedošanu. Lai šīs svētās Dāvanas 
man ir priekam, veselībai un līksmībai, bet tavā 

Lielajā otrajā atnākšanā dari mani, grēcinieku, par 
cienīgu nostāties godībā pie tavas labās rokas  

tavas visšķīstās Mātes un visu svēto lūgšanu dēļ.
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vissvētā valdniece, Dievadzemdētāja, manas 
aptumšotās dvēseles Gaisma, mana cerība, 
patvērums, pajumte, iepriecinājums un līksme, 
pateicos tev, ka mani, necienīgo, tu esi darījusi 
par cienīgu saņemt tava Dēla visšķīsto Miesu un 
godājamās asinis. tu, Kas esi dzemdējusi patieso 
Gaismu, apgaismo manas sirds garīgās acis. 
Dzemdējusi nemirstības avotu, atdzīvini mani,  
grēkā mirušo. Žēlīgā Dieva žēlsirdīgā Māte, apžēlojies 
par mani un dāvā man pazemīgu nožēlu un satriektu 
sirdi, un pazemīgas domas, un atsvabini sagūstītās 
domas, un dari mani par cienīgu līdz pēdējai elpai 
nesodīti saņemt visšķīsto Noslēpumu svētību 
dvēseles un miesas dziedināšanai. Dāvā man nožēlas 
un pateicības asaras, lai tevi teicu un godāju visas 
savas dzīves dienas, jo tu esi slavēta un  
augsti teicama mūžīgi. Āmen.

lūgšana viSSvēTaJai DievaDzeMDēTāJai
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Cīņās stiprais Brīnumdari un Kristus gribas izcilais 
kalpotāj, no tevis visai pasaulei izplūst visdārgās  
žēlastības mirres un neizsmeļama brīnumu jūra;  

mīlestībā tevi cildinu, Svētītāj Nikolaj,  
jo tev ir uzdrīkstēšanās pie tā Kunga,  

tāpēc atbrīvo no visām nelaimēm, lai tev saucu:  
Priecājies, Nikolaj, dižais Brīnumdari.

lūgšana SvēTaJaM nikolaJaM brīnuMDarīTāJaM





97

Mana cerība ir tēvs,  
mans glābiņš ir Dēls,  

mans patvērums ir Svētais Gars:  
Svētā trijādība, gods tev.

SvēTā JoanīkiJa lūgšana
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tavu augšāmcelšanos, Kristu Pestītāj,  
Eņģeļi teic debesīs, iecieni arī mūs virs zemes  
šķīstām sirdīm tevi slavēt.

STihira

Kristus no mirušiem augšāmcēlies,  
nāvi ar nāvi iznīcinājis un tiem,  
kas kapos dzīvību dāvinājis. /trīsreiz/

kriSTuS augšāMcelšanāS SvēTku TropārS
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Kristus augšāmcelšanos redzējuši,  
klanīsimies Svētajam Kungam jēzum,  
Kas vienīgs ir bez grēka.  
tava Krusta priekšā mēs klanāmies, Kristu,  
un tavu Svēto augšāmcelšanos teicam un slavējam,  
jo tu esi mūsu Dievs; bez tevis mēs cita  
Dieva nezinām, tavu vārdu piesaucam.  
Nāciet, visi ticīgie, godāsim Kristus svēto 
augšāmcelšanos, jo, raugi, caur Krustu  
līksmība nāca visai pasaulei!  
vienmēr slavēdami Kungu, mēs teicam  
viņa augšāmcelšanos, jo viņš krusta mokas  
izcietis, nāvi ar nāvi iznīcinājis.

kriSTuS augšāMcelšanāS SvēTku konDakS
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Un Dievs sacīja visus šos vārdus:
i Es esmu tas Kungs, tavs Dievs, tev nebūs citus dievus 

turēt manā priekšā.
ii tev nebūs tā Kunga, sava Dieva, vārdu nelietīgi valkāt.
iii tev būs svēto dienu svētīt.
iv tev būs savu tēvu un māti godāt, lai tev labi klājas  

un tu ilgi dzīvotu virs zemes.
v tev nebūs nokaut.
vi tev nebūs laulību pārkāpt.
vii tev nebūs zagt.
viii tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāko.
iX tev nebūs iekārot sava tuvākā namu.
X  tev nebūs iekārot sava tuvākā sievu, kalpu, kalponi, 

lopu, nedz ko citu, kas tam pieder.

Kungs jēzus Kristus sacīja: tev būs Dievu,  
savu kungu, mīlēt no visas savas sirds,  
ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku  
un ar visu savu prātu un savu tuvāko  
kā sevi pašu. Šis ir augstākais bauslis. /lk. 10 : 27/

DeSMiT Dieva baušļi /2. Moz. 20 : 1–17/
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i svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder 
Debesu valstība. 

ii svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks 
iepriecināti. 

iii svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemantos zemi. 
iv svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc 

taisnības, jo tie tiks paēdināti. 
v svētīgi žēlsirdīgie, jo tie dabūs 

žēlastību. 
vi svētīgi sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs. 
vii svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti  

par Dieva bērniem. 
viii svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem 

pieder Debesu valstība. 
iX svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā un  

ar meliem par jums runā visu ļaunu 
manis dēļ. 

X esiet priecīgi un līksmi, jo jūsu alga ir 
liela debesīs, jo tā tie vajājuši praviešus, 
kas pirms jums bija.

SvēTībaS baušļi /MT. 5 : 3–12/
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visos cilvēkos kopš pasaules radīšanas Dievs ielicis sirdsap-
ziņu – spēju atšķirt labo no ļaunā. tā mudina pildīt Dieva 
likumus – baušļus un vēstī par mūsu sliktajiem darbiem, vār-
diem un domām. Dusmas, nepaklausība, melošana, iedomība, 
lielība, vienaldzība, skaudība u.c. – tie ir grēki, kas kā akmeņi 
noguļas uz mūsu sirds. Grēku akmeņi ir dažādi – citi lielāki, 
smagāki, citi vieglāki un nemanāmāki. Daudzus mazos ak-
mentiņus saskaitīt un pamanīt ir pat grūtāk, nekā vienu lielu 
akmeni.
vispirms mums jālūdz piedošana vistuvākajiem, pēc tam mēs 
ejam pie grēksūdzes un nožēlojam visus savus grēkus. Brīdī, 
kad priesteris uz mūsu galvas ir uzklājis epitrahilu un saka 
grēku atlaišanas lūgšanu – Dieva Dēls Kristus, neredzami 
klātesot, tur Savu solījumu un piedod, atbrīvojot mūs no no-
žēlotajiem grēkiem.
Dievam vajag mūsu labo gribu, viņš gaida no mums izlēmību 
novērsties no ļaunā un pievērsties labajam, kā darbos, tā vār-
dos un domās. ja no sirds gribēsim būt paklausīgi Dieva bērni, 
viņš dos spēku negrēkot, mīlēt, priecāties un darīt labu. Šī spē-
ka avots ir Svētais vakarēdiens, kuru baudot mēs savienoja-
mies ar Kristu un saņemam trīsvienīgā Dieva svētību dzīvot.

par grēku nožēlu un SvēTo vakarēDienu
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Saņemdams tikumus un mantodams apustuļu troni,  
tu darīji Dieva iedvesmotus darbus, skatīdams ceļu 
uz ausmu, un par taisnības vārdiem un ticības dēļ tu 
lēji asinis, svētmocekli jāni, lūdz Kristu Dievu,  
lai glābj mūsu dvēseles. /tropārs/

Kā svētītājs dievbijīgi dzīvoji un mocekļa ceļu gāji, 
pagānu upurus noraidīji, aizstāvis savām avīm biji. 
tevi godinot, skaņi saucam: ar savām lūgšanām 
aizstāvi mūs nedienās, mūsu tēvs jāni. /Kondaks/

Mēs augsti teicam tevi, svētais svētmocekli tēvs jāni, 
un godājam tavu svēto piemiņu, jo tu par mums lūdz 
Kristu, mūsu Dievu. /augstiteikšana/

lūgšanaS SvēTaJaM rīgaS JāniM
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Mīlestības Dievs, sūti mums Svētā Gara žēlastību, 
stiprini mūsu dvēseles spēkus, uztveri, atmiņu,  
gribu mācīties, lai izaugtu gudri, izprastu 
tavas radītās pasaules noslēpumus, būtu par 
iepriecinājumu un atbalstu saviem tuvākajiem,  
savai tautai, valstij un Baznīcai. Kungs, svētī tos, 
kuriem esi uzticējis varu un pienākumus mūs 
izskolot. Svētī, Kungs šo mācību gadu visiem  
Latvijas skolēniem, skolotājiem un bērnu vecākiem. 
Āmen.

lūgšana pirMS Mācību gaDa SākuMa



apžēlojies par mani, Dievs, Savā lielajā žēlastībā, un 
izdzēs manus pārkāpumus Savā lielajā žēlsirdībā. 
Mazgā mani pavisam tīru no manas noziedzības 
un no mana grēka šķīstī mani. jo es atzīstu savus 
pārkāpumus, un mans grēks vienmēr ir manu acu 
priekšā. vienīgi pret tevi esmu grēkojis un ļaunu 
tavā priekšā darījis, tāpēc tu būsi taisns Savos 
vārdos un uzvarēsi, kad spriedīsi tiesu. Lūk, grēkos 
taču esmu ieņemts, un mana māte grēkos mani 
ir dzemdējusi. Lūk, tu patiesību esi mīlējis, tāpēc 
Savas gudrības neizdibināmo noslēpumu esi man 
atklājis. apslaki mani ar īzapu, un es tapšu šķīsts; 
mazgā mani, un es kļūšu baltāks par sniegu. Dod 
man dzirdēt prieku un līksmību, tad priecāsies 
mani satriektie kauli. Novērs Savu vaigu no maniem 
grēkiem un izdzēs visas manas nelikumības.



Radi manī, Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī 
taisnu garu. Neatstum mani no Sava vaiga un 
neatņem no manis Savu Svēto Garu. Dod man atkal 
Savas pestīšanas prieku un stiprini mani ar Savu 
valdnieka Garu. Es mācīšu pārkāpējiem tavus ceļus, 
un grēcinieki atgriezīsies pie tevis. Glāb mani no 
asinīm, Dievs, manas pestīšanas Dievs; mana mēle 
līksmos par tavu taisnību. Kungs, tu atdari manas 
lūpas, un mana mute teic tavu slavu. ja vien tu 
gribētu upuri, es to dotu, bet sadedzināmo upuri tu 
nevēlies. Upuris Dievam ir satriekts gars; satriektu 
un pazemīgu sirdi Dievs nenicinās. Dari labu, Kungs, 
Ciānai Savā labvēlībā, un lai paceļas jeruzālemes 
mūri. tad tu būsi labvēlīgs taisnības upurim, 
paceļamajam un sadedzināmajam upurim.  
tad pienesīs teļus uz tava altāra.

51. pSalMS
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īsi par lūgšanu grāmatas  
bērnišķīgo mākslinieku Jurīti 

juris /andrejs/ Mihels vai vienkārši jurītis dzimis jelgavā  
1961. gada 31. augustā. No 1990. gada savu dzīvi saistīja ar Krusta 
Skolu. jurītis dzīvo amatas novada Skujenes pagastā, netālu no 
Kosas pareizticīgo dievnama. viņš ļoti mīl savu Baznīcu, priecājas 
gan par dzīvē redzētajiem dievnamiem, gan par tiem, ko redz 
savos sapņos. Dzīve un sapņi jurīša gleznojumos saplūst un kļūst  
par lūgšanu krāsās. /jurīša draugs un brālis Kristū – Elisejs/

ja mēs sastopamies ar mākslas brīnumu, tad dažkārt izskan – 99% 
talanta un 1% darba. jurītim ir Dieva dots talants. viņa mākslas 
spēks ir pilnīgi netradicionāla, bet sava patiesā izjūta. Šī izjūta 
diktē viņam rīkoties ar saviem mākslas līdzekļiem tā un tikai tā, un 
tas pārliecina savā ziņā absolūti un godīgi. /Gleznotāja Džemma Skulme/ 

jura Mihela naivā /šā vārda vislabākā nozīmē/ pasaules uztvere, 
bagātā fantāzija, formu dažādība, spilgtais dekoratīvisms, brīvs no 
jebkādas “skolas”, drošs, liekas pat pārdrošs krāsu salikums – pauž 
līksmi un gaišu, pacilājošu prieku par dabas un arhitektūras skaistumu 
un harmoniju. /Mākslas zinātniece Marija Kačalova/
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Es ticu uz vienīgo Dievu tēvu visavaldītāju, debesu un zemes, 
visu redzamo un neredzamo lietu Radītāju. 
Un uz vienīgo Kungu jēzu Kristu, Dieva Dēlu, vienpiedzimušo, 
Kas no tēva dzemdināts pirms visa mūža; Gaisma no Gaismas, 
īstens Dievs no īstena Dieva, dzemdināts, neradīts, ar tēvu 
vienādas būtības; caur Ko ir visas lietas darītas; Kas mums, 
cilvēkiem, par labu un mūsu pestīšanas labad ir nokāpis no 
debesīm un ieņemts miesā no Svētā Gara un jaunavas Marijas, 
un tapis cilvēks. arī krustā sists mūsu labad, kad valdīja 
Poncijs Pilāts, un cietis, un apbedīts. Un augšāmcēlies trešajā 
dienā pēc Rakstiem; un uzkāpis debesīs, un sēž pie tēva labās 
rokas. Un atkal nāks godībā tiesāt dzīvos un mirušos, un viņa 
valstībai gala nebūs. 
Un uz Svēto Garu, Kungu, Kas dzīvu dara un no tēva iziet, un 
līdz ar tēvu un Dēlu ir pielūdzams un augsti slavējams, Kas 
runājis caur praviešiem. 
Uz vienīgo Svēto, vienoto un apustulisko Baznīcu. Es apliecinu 
vienu vienīgu kristību par grēku piedošanu. Es ceru uz mirušo 
uzmodināšanu un uz nākamā mūža dzīvošanu. Āmen.

TicībaS apliecība
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„Kristus atnāca un atnesa piedošanu, attaisnošanu un dzīvi, 
bet dāvina to nevis tāpat vienkārši, bet caur krustu”, – saka 
svētītājs jānis Zeltamute. Kristus Krustā – visas Pestītāja dzīves 
un darbības jēga. Dievišķā Pestītāja Pazemošanās noslēdzās 
pie Krusta. Pestītājs uzvarēja nāvi, izejot caur krusta mokām. 
Krustā notika cilvēku izpirkšana no pirmdzimtā grēka. tādējādi 
Svētais Krusts it kā iemiesoja, uzņēma sevī visas Pestītāja 
ciešanas un varoņdarbus, darītus cilvēka labā. Krusta nozīme 
tiek iepazīta ar ticību. tam, kurš apguvis tā nozīmes dziļumus 
un ticībā apzīmē sevi ar to, krusts kļūst par nepārvaramu ieroci. 
Krusta zīme savieno ticīgu kristieti ar Dievu, pasargā viņu no 
ļauniem spēkiem un sniedz viņam jebkādu palīdzību.

Kristieši svēti godina Kristus Krustu. Kristietis ar to iesvēta visu 
savu dzīvi, apzīmējot sevi un visu sev dārgo un tuvo ar krusta 
zīmi. No agras bērnības līdz pat pašai nāvei ticīgs kristietis uz 
savām krūtīm nēsā krustu kā Kristus uzvaras, aizstāvības un 
spēka zīmi; katru darbu viņš sāk un beidz ar krusta zīmi, darot 
visu par godu Kristum. ar krusta zīmi kristietis sāk dienu, un 
ar krusta zīmi viņš laižas miegā, dienu beidzot.

  v. TaļinS, TeoloģiJaS kanDiDāTS
„MaSkavaS paTriarhiJaS žurnālS” 1962. # 9
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Dievs mīl visu savu radību, mīl katru no mums. viņš ir 
ne tikai mūsu Radītājs, bet arī mūsu tēvs. tāpat kā pie 
sava tēva vai mātes, mēs varam vērsties pie Dieva caur 
lūgšanu. Mūsu dvēselei lūgšana ir tikpat svarīga, kā  
ēdiens un gaiss miesai. Mums viss ir no Dieva: dzīvība, 
talanti, veselība, pajumte, dienišķā maize – viss ir Dieva 
dots. Kad mums iet labi, mums jābūt pateicīgiem par visu 
un jālūdz, lai viņš pasargā mūs no bēdām un nelaimēm. 
Kad mums iet slikti – mums no sirds un ticībā jālūdz 
Dievam palīdzība, jo viņš, būdams labsirdīgs un žēlsirdīgs, 
atsauksies uz mūsu lūgšanu un palīdzēs. visbēdīgāk 
ir tad, kad nelūdzas nemaz, jo tā mēs attālinamies no  
Dieva. tāpēc ikdienā vingrināsimies neaizmirst Dievu, 
lasot šīs gadu simtiem un pat tūkstošiem lūgtās 
lūgšanas. Kad neesam pie ikonām, vai grāmata nav 
līdzās, atcerēsimies par Dievu, īsi pie sevis sakot: 
„Kungs, apžēlojies.” vai „Kungs, palīdzi.”. tādā veidā mēs 
mācīsimies dzīvot sadraudzībā ar savu Debesu tēvu.




