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LŪGŠANAS  

 

  

DIEVKALPOJUMU VIDEO IERAKSTI KATEDRĀLĒ 

 

Dievkalpojumu video pārraides Klusajā nedēļā un Lieldienās 
Laikā, kad esam ierobežoti un piesardzīgi gan pārvietojoties, gan apmeklējot dievnamus, tiek 

papildus piedāvātas dievkalpojumu video pārraides, tiešraides interneta vietnēs.  

Bīskapa Hansa Martina Jensona vadīto dievkalpojumu videopārraides no Liepājas 

Sv.Trīsvienības katedrāles Klusās nedēļas un Lieldienu laikā būs pieejamas Liepājas diecēzes 

Facebook lapas kontā LELB Liepājas diecēze  sekojošos laikos (un arī pēc tam):  

 

09.04.2020. pl. 11:00 - Zaļā Ceturtdiena, Krizmas iesvētīšanas un ordinācijas solījuma 

atjaunošanas dievkalpojums (dievkalpojuma kārtība pieejama diecēzes mājaslapā)    

09.04.2020. pl. 18:00 - Zaļās Ceturtdienas,  dievkalpojums /796. lpp. *,  

10.04.2020. pl. 14:30 - Lielā Piektdiena, Mūsu Kumga un Pestītāja Jēzus Kristus 

Ciešanu dievkalpojums/798. un 954. lpp. *,  

11.04.2020. pl. 22:30 - Lieldienu nakts dievkalpojums/958. lpp. *,  

12.04.2020. pl. 10:00 - Lieldienas, Kristus augšāmcelšanās svētki/800. lpp. *  

*Norāde uz dievkalpojuma kārtības lappusi "Dziesmu grāmatā".   

 

Facebook kontā LELB Liepājas diecēze  jau ievietots sekojošs video: 

05.04.2020. pl.10:00 - Pūpolsvētdiena, dievkalpojums/794. lpp. *  

 

Draudžu locekļus aicinām sekot līdzi, kas notiek un tiek piedāvāts savās draudzēs, skatot 

informāciju draudžu mājaslapās un Facebook lapās, vai sazinoties ar amatpersonām.  

Draudžu kontaktinformācija skatāma šeit: http://liepajasdieceze.lv/?page_id=11 
 

BĪSKAPA VĒSTĪJUMS LIELDIENĀS 

09.04.2020. A.D.  

Tuvojas Lieldienas, un Latvijā kā arī daudzviet pasaulē, ir ārkārtējs stāvoklis un ierobežojumi 

sapulcēties. Svinēt Lieldienas šādos apstākļos daudziem no mums ir nepiedzīvota pieredze. 

Baznīca parasti aicina svinēt svētkus kopā, šim iemeslam baznīcas ir celtas. Paldies Dievam 

un cilvēkiem, ka Latvijā un arī Liepājas diecēzē ir daudz dievnamu, jo caur tiem ir dāvāta 

liela svētība no augšienes. Šī svētība jāsaņem individuāli ticībā, tomēr to piedzīvot kopā ir 

īpašs stiprinājums. Dažreiz novērtējam lietas un iespējas vien tad, kad tās mums atņem. 

Piemēram, šī brīža ierobežojums tik vienkāršai un dabiskai lietai kā kopā sanākšana klātienē. 

Lai Dievs dod, ka mēs to drīz atkal piedzīvojam un pēc tam jo vairāk arī novērtējam.  

http://liepajasdieceze.lv/?page_id=11
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Tomēr daudz no Lieldienas svētkiem varam piedzīvot arī jaunajos apstākļos, un varbūt ir pat 

lietas, ko tie ļauj mums vairāk uzsvērt un apzināties. Ar dažām no tām vēlos ar jums dalīties. 

 

Prātā varam ceļot pāri robežām un laikiem. Mūsu iztēle ir svarīga, lai iedziļinātos 

notikumos, kas ir Lieldienu pamatā, proti, Jēzus ciešanas, krustā sišana un augšāmcelšanās no 

miroņiem. Klausīties šos notikumus tā, it kā mēs paši būtu tajos klātesoši, un piedzīvot to 

nozīmi mums arī šodien.  

 

Jēzus ir dzīvs mūžīgi pēc savas augšāmcelšanās no nāves un vairs nevar mirt, tas ļauj dzīvo 

Jēzu piedzīvot arī tagad. Tāpēc Lieldienas nav tikai vēsturisku notikumu atcere, bet 

augšāmceltā Jēzus piedzīvošana. Līdzīgi kā mācekļi bija aiz aizslēgtām durvīm, arī mēs, esot 

pašizolācijā, varam Viņu sastapt, uzņemot Lieldienu vēsti ticībā. Lūgšanās mēs varam ar 

Viņu runāt, uzticēt Viņam visas savas bailes, grēkus, bet arī pateicību un prieku.    

 

Garā varam būt klāt dievkalpojumos, kurus garīdznieki arī šajās dienās notur baznīcās, 

kaut bez draudzes fiziskas klātbūtnes. Viņi redz draudzi garā, šādi viņi nav vieni to darot.  

Ja ir iespēja, aicinu pievienoties dievkalpojumiem internetā, radio vai televīzijā. 

 

Lieldienu svētku kopību arī parastos apstākļos mēs piedzīvojam ar tiem, ar kuriem neesam 

kopā fiziski, jo katrs svinam svētkus savā konkrētā vietā un laikā Latvijā un gandrīz visā 

pasaulē. Šo kopības sajūtas aspektu mums šobrīd īpaši jānovērtē, svinot Lieldienas 

vienlaicīgi, bet atsevišķi. Tādēļ iesaku arī mājas režīmā ievērot dievkalpojumu laiku, 

pieslēgties prātā un garā, lai arī attālināti kopā izdzīvotu Lieldienas notikumus Zaļās 

Ceturtdienas vakara dievkalpojumā, Lielās Piektdienas krusta ceļu un Lieldienu Kristus 

augšāmcelšanās rīta svētku dievkalpojumu (precīzāku laiku meklējiet draudžu informācijā 

internetā). 

 

Uzturēsim ilgas atkal nākt kopā klātienē dievkalpojumos, lai šis laiks kalpotu par 

sagatavošanās posmu pirms atkal varam pulcēties. Jēzus ilgojās un pie Svētā Vakarēdiena 

iedibināšana saka: “Es esmu ļoti ilgojies šo Pashā jēru ar jums ēst….”/Lk. 22:15/, jo tajā Viņš 

ļauj mums tik īpašā veidā piedzīvot Viņa mīlestību. Viņš ne tikai saka: Jņ 15:13 

Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem 

draugiem 

bet Viņš tā arī dara! Jēzus nevainīgi izcieta mūsu vietā nāvessodu pie krusta un ar savu 

augšāmcelšanos pierāda, ka nāvei nav pēdējais vārds un nodrošina mums nākotnē mūžīgo 

dzīvību apskaidrotā miesā. Kristībā mēs tiekam savienoti ar Viņa nāvi un augšāmcelšanos, 

ticībā paliekam savienojumā un Svētajā Vakarēdienā Kristus mūs stiprina un uztur šajā 

savienojumā, lai mēs paliekam Viņam tuvu - ka Kristus dzīve ir manī, un mana dzīve ir Viņš!  

Tā ir mīlestība, dzīvot kādam, ko mīl! Apustulis Pāvils šo dziļo mīlestības piedzīvojumu 

apraksta Vēstulē Galatiešiem:  

“bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus” /Gal.2:20/  

Jēzus dzīvoja, mira un augšāmcēlās mūsu dēļ, tāpēc Viņš tā ilgojas un priecājas par katru, kas 

ņem pretī Viņa mīlestību. 

 

Izvērtēsim sevi, cik esam ilgojušies un novērtējuši iespēju nākt uz dievkalpojumiem, lai 

uzņemot Dieva Vārda pasludināšanu, piedalītos lūgšanās un sadraudzībā, saņemot Kristus 

dārgo miesu un asinis un Viņa svētību. Cik liela ir mūsu katra gatavība ziedot tagad un 

turpmāk draudzei un Baznīcai, lai varētu turpināt sniegt garīgo aprūpi un uzturēt baznīcas? 

Vērsīsimies pie Visuvarenā un Trīsvienīgā Dieva un vienosimies lūgšanās, īpaši par šo laiku, 

lai Dievs mūs sargā un apžēlo un, lai arī tauta pievēršas lūgšanām pēc Dieva palīdzības un 

atbalsta. Iedziļināsimies tajā, ko Dievs saka mums caur Svētajiem Rakstiem. Izmantosim 

savu radošumu, izpaužot tuvākmīlestību šī brīža nosprausto robežu ietvaros.  
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Daudzviet baznīcās, lai arī vienatnē, garīdznieki turpina lūgt un svinēt dievkalpojumu 

pārliecībā, ka tas ir par svētību viņiem pašiem, draudzei un apkārtnei. Pat baznīcas ēkas ar 

savu eksistenci liecina par Dievu, par kaut ko augstāku, par Debesu valstību un to, ko Viņš ir 

mums darījis caur Jēzu Kristu un, ka pie Viņa mēs varam patverties! Šībrīža apstākļos 

garīdznieki pārsvarā nodrošina garīgo aprūpi individuāli – tiem, kas ar viņiem sazinās. 

Neaizmirsīsim, ka ārkārtējai situācijai noslēdzoties, visu gadu esam aicināti ik svētdienu 

klātienē svinēt mazo Lieldienu dievkalpojumu mūsu Liepājas diecēzes skaistajās baznīcās.  
 

Svētīgus Kristus augšāmcelšanās svētkus un svētdienas! 
 

+ Hanss Martins Jensons 

LELB Liepājas diecēzes bīskaps 

 

BĪSKAPA VĒSTULE DIECĒZES DRAUDŽU LOCEKĻIEM 

 21.03.2020. A.D.  

 

Dieva izredzētie, svētie un mīļotie Liepājas diecēzes locekļi! 

 

Gribu uzrunāt jūs šajā epidēmijas laikā ar vārdiem no Ps. 91:1-3  

Kas dzīvo Visuaugstākā patvērumā un mīt Visuvarenā ēnā, tas saka uz To Kungu: 

“Mans patvērums un mana pils, mans Dievs, uz ko es paļaujos!” 
Jo Viņš tevi glābj kā putnu no ķērēja cilpas, pasargā no iznīcinātāja mēra. 

 

Pirmkārt, paļaujamies uz Dievu. Tā mēs vienmēr esam aicināti darīt, arī parastos laikos. 

Nelaimes, slimības, nāve var mūs skart katru dienu. Bet labā vēsts ir, ka pāri visam stāv 

Kristus mīlestība. Neskatoties uz apstākļiem, mēs varam vienmēr piedzīvot Dieva mīlestību, 

paļaujoties uz Kristus uzvaru pār nāvi. Kā apustulis Pāvils raksta vēstulē romiešiem:  

Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas,  

ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi,  

ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības,  

kas atklājusies Kristū Jēzū, mūsu Kungā! /Rom 8:38-39/  

 

Mūsu mērķis ir kas lielāks. Kristus mīlestība nav domāta tikai šeit zemes virsū, bet tā te 

jāpiedzīvo, lai tā apgaismotu mūsu laicīgo dzīvi un nestu mūs pāri nāvei uz mūžību.  

 

Psalma pantā mēs esam aicināti dzīvot “Visuaugstākā patvērumā”. Šeit varam ieraudzīt 

Dieva aizsardzību caur Viņa dotiem baušļiem. Tie ir mums dāvāti, lai mūs sargātu un līdz ar 

to tie kļūst par mūsu patvērumu. Ja tu dzīvo pēc Dieva baušļiem, tu sevi sargā! Tā mēs esam 

aicināti dzīvot priekos un bēdās.  

 

Psalms turpinās “un mīt Visuvarenā ēnā”. Esam aicināti būt Kristus ēnā. Kristus mūs aicina 

Viņam sekot, mēs staigājam Viņa ēnā. Lai mēs būtu Viņa ēnā, mums jābūt Viņa tuvumā. 

Kristus mirst pie Krusta mūsu dēļ, mēs stāvam blakus Viņa ēnā. Mūsu sods bija uzlikts 

Viņam, Viņa brūcēs mēs esam dziedināti. Kristus ir Visuvarenais tā, kā Viņš saka: Man ir 

dota visa vara debesīs un virs zemes. Kad Viņš paceļ savu roku svētīšanai, mēs viņa rokas 

ēnā saņemam svētību.  

 

Otrkārt, aizsardzības noteikumu ievērošana nav pretrunā ar paļaušanos uz Dievu, bet 

taisni no tās izriet. Piemēram, satiksmē mēs paļaujamies uz Dievu, satiksmes noteikumus 

ievērojot, nevis pārkāpjot. Tos ievērojam mīlestībā pret Dievu, sevi un saviem tuvākajiem.  
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Gani un avis.  
Lai palīdzētu Kristum tuvāk sekot, mums ir doti gani. Tas skaisti un simboliski izpaužas 

procesijā dievkalpojuma sākumā. Krusts iet pa priekšu, mēs visi Viņam sekojam un ejam 

krusta ēnā. Garīdznieki iet beigās, lai neviens neaizklīst vai neatpaliek ceļā. Garīdznieka gana 

uzdevums turpinās visu laiku, arī starp dievkalpojumiem. Tā tas ir ikdienā, tā tas ir arī 

ārkārtas laikā. Protams, garīdznieki ilgojas redzēt visas avis katru svētdienu dievkalpojumā. 

Tas būtu dabiski, taču ne vienmēr tā ir. Arī tagad ārējie apstākļi mūs ierobežo. Dieva ziņā ir 

tas, kad atkal brīvi varēsim visi kopā pulcēties dievkalpojumos. Lūgsim Dievu, lai tas būtu 

drīz. Uzturēsim ilgas pēc tā, un, kad atkal varēsim to darīt, novērtēsim to. Starplaikā 

rūpēsimies par savu fizisko un garīgo higiēnu, stiprināsimies garīgi un fiziski.  

 

Šīs nedēļas sākumā redzēju kā viens no mācītājiem, ar kuru daudz esmu bijis kopā, uzrunāja 

savus draudzes locekļus video ierakstā, sev raksturīgajā veidā. Tie, kuri viņu pazīst un 

ikdienā ir ar viņu kopā, pateicoties iepriekšējai saskarei, varēja viņa teikto uztvert labāk un 

precīzāk. Tas nebija daudz, bet pietiekami, lai būtu atkal sasaistē. Lai arī internetā šobrīd 

pieejami daudz labu piedāvājumu, kurus var gan klausīties, gan skatīties, neaizmirstiet arī 

ieklausīties tajā, ko jums saka jūsu mācītājs.  

 

Ir bijuši dažādi laiki Baznīcas vēsturē, bet draudzes kopš sākuma vienmēr ir turējušās kopā:  

 

…tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās  
/Ap.d.2:42/  

 

... apustuļu mācībā…  
Garīdznieki turpinās jūs uzrunāt un arī šajā laikā norādīt uz to, ko Dievs caur Svētiem 

Rakstiem mums šodien grib teikt mierināšanai un stiprināšanai. Mēs visi esam aicināti paši 

papildus iedziļināties Svētajos Rakstos, lai sadzirdētu Dieva balsi runājam uz mums, lasīt 

garīgo literatūru, kas mums palīdz saprast un sadzirdēt.  

 

… sadraudzībā… 

Sadraudzību un kopību ir vieglāk kopt, sanākot kopā klātienē, tomēr daudz no tā var 

piedzīvot arī attālināti. Tie no jums, kas esat pieraduši kopt draudzes kopību klātienē, arī 

tagad neaizmirstiet viens otru, bet izmantojiet savu radošo pieeju, lai viens par otru rūpētos.  

 

… maizes laušanā…  
Maizes laušana, vai kā mēs to parasti devējam - Svētais Vakarēdiens, ir neatņemama 

draudzes dzīves daļa. Tā ir notikusi ar dažādu intensitāti, bet mūsu Baznīcā ir atkal kļuvis 

ierasts to saņemt katru svētdienu, citviet pat biežāk. Par to, ar kādu intensitāti un kā jūs varētu 

saņemt Sv.Vakarēdienu šajā epidēmijas laikā, sazinieties ar savu mācītāju.  

 

... lūgšanās…  
Ir sava īpaša svētība nākt kopā lūgšanā, tomēr var arī vienoties par ko lūgt, kā arī par laiku, 

lai lūgtu attālināti, piemēram, tajā pašā laikā, kad parasti nācāt kopā.  

Garīdznieki turpinās turēt dievkalpojumus savu pienākumu ietvaros, bet nepulcinās uz tiem 

draudzi. Dievkalpojums var notikt baznīcā vai citās telpās, daži to pārraida vai meklē vēl 

kādas izplatīšanas formas. Ziniet, ka to darot, viņi nes savā sirdī un domās jūs, kam viņi 

ikdienā kalpo. Ja dievkalpojumu pārraida, pievienojieties, cik vien varat.  

Garīdznieki par jums turpinās rūpēties, turpiniet arī jūs rūpēties par viņiem ar aizlūgumiem 

un ziedojumiem savai draudzei.  

 

Aizlūgšanas  
Jau vairāk nekā gadu, ik mēnesi diecēzes mājaslapā ievietojam aicinājumu katrā diecēzes 

draudzē svētdienās aizlūgt par konkrētu garīdznieku un draudzēm, kurās viņš kalpo. Katrā  
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mēnesī ir arī noteikta aizlūgšanu tēma, kura īpaši tiek minēta. 

http://liepajasdieceze.lv/?page_id=41 Februāra beigās, kad bija jāizlemj par marta mēneša 

aizlūgšanu tēmu, epidēmija vēl nebija sasniegusi Latviju, bet bija jau citviet pasaulē. Man 

nāca prātā vārdi no Mārtiņa Lutera litānijas, kurus atceros no bērnības, toreiz īsti nesaprotot 

to nozīmi: .. no sērgām un grūtiem laikiem…pasargi mūs, mīļais Kungs un Dievs! Lai gavēņa 

laikā nebūtu uzsvars tikai uz šo epidēmiju, izvelējos ielikt ne tikai šo teikumu, bet to daļu no 

Litānijas, kuras sākas ar lūgšanu pasargāt no grēkiem un beidzas ar lūgšanu pasargāt …no 

mūžīgas nāves.  

 

Šo Litānijas lūgšanu visā pilnībā vairākkārt esmu vadījis un lūdzis ar daudziem no jums kopā, 

svinot dievkalpojumu katedrālē un dažādās diecēzes baznīcās. Tagad to daru vienatnē vai 

šaurākā lokā, bet dzirdu jūsu atbildi savās domās. Jūsu līdzdalība lūgšanās, kad esam bijuši 

kopā, ir spilgti iesēdusies manī. Kaut arī jūs neesat klāt, jūsu atbilde skan manā prātā.  

 

Es arī par jums domāju un aizlūdzu. Ilgojos, lai mēs atkal varam brīvi tikties dievkalpojumos 

un pasākumos.  

 

Tas Kungs tevi svēti un pasargā!  

Tas Kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs!  

Tas Kungs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru!  

Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā!  

 

Jūsu bīskaps, 

+Hanss Martins 

 

LŪGŠANAS 

 

Mēneša lūgšana un iknedēļas lūgšanas pieejamas diecēzes mājaslapas sadaļā “Noderīgi 

draudzēm/ Aizlūgumi”.  

 

Aizlūgšana saistībā ar vīrusa COVID-19 izplatību 

1.Kā varam lūgt COVID-19 izplatības laikā (publicēts Arhibīskapa Jāņa Vanaga Facebook 

lapā) 

 

Savās lūgšanās: 

Saudzē savus ļaudis, ak Kungs! Pasargā mūs no šīs un no visām slimībām. Dod dziedināšanu 

tiem kas ir slimi, pasargā tos, kas par viņiem rūpējas un baiļu priekšā dod mums drošu prātu 

un rāmu sirdi.. Cilvēka miesā būdams, Tu esi nesis mūsu sērgas un izpircis mūs ar savām 

paša asinīm. Uzturi mūs tādā ticībā un iedrošini mīlestībā – caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. 

Āmen. 

 

Kopā ar citiem: 

Kungs Dievs, mūsu dziedinātāj, parādi līdzjūtību savai cilvēku saimei, kuru nospiež 

pārbaudījumu, slimību un baiļu nasta! Mēs Tevi lūdzam, 

Kungs, uzklausi mūs!Nāc mums palīgā, kad sērga pārņem pasauli. Dziedini slimos, atbalsti 

un aizstāvi viņu ģimenes un draugus, lai arī viņi netiek aplipināti. Par viņiem un īpaši par 

kristiešiem slimības skartajās zemēs mēs Tevi lūdzam, 

Kungs, uzklausi mūs! 

Piešķir mums mīlestības un savaldības garu, lai varam kopīgām pūlēm savaldīt vīrusa 

izplatību. Mēs Tevi lūdzam, 

Kungs, uzklausi mūs! 

Dari mūs modrus, uzmanīgus un darbīgus, lai spējam cīnīties arī pret citām slimībām un 

sērgām, kas nes ciešanas un nāvi daudziem cilvēkiem. Mēs Tevi lūdzam, 

http://liepajasdieceze.lv/?page_id=41
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Kungs, uzklausi mūs! 

Dziedini mūs no bezatbildības un patmīlības, kas liek mums raizēties tikai par to, lai slimība 

neskar mūs pašus. Palīdzi iet tālāk par mazdūšību un bailēm, kas pārāk viegli liek mums 

neievērot savu tuvāko. Mēs Tevi lūdzam, 

Kungs, uzklausi mūs! 

Stiprini un sargā visus, kas kalpo sabiedrības veselības aizsardzībā – ārstus, medmāsas, 

frmaceitus un citus palīdzības darbiniekus, kas ristkē ar sevi, lai rūpētos pas slimniekiem un 

viņu ģimenēm. Mēs Tevi lūdzam, 

Kungs, uzklausi mūs! 

Iedvesmo, dod atziņu un cerību pētniekiem, kas strādā pie vakcīnas radīšanas. Mēs Tevi 

lūdzam, 

Kungs, uzklausi mūs! 

 

Uzturi visus uzņēmējus un strādniekus, kuru iztiku apdraud atcelti pasākumi, slēgtas robežas, 

karantīnas un citi ierobežojumi. Sargā un glāb tos, kuri ir spiesti ceļot. Mēs Tevi lūdzam, 

Kungs, uzklausi mūs! 

Vadi tautu vadītājus, lai viņi runā patiesību, attur dezinformāciju un rīkojas taisnīgi, lai visa 

kopiena varētu piedzīvot dziedināšanu. Mēs Tevi lūdzam, 

Kungs, uzklausi mūs! 

Dziedini mūsu pasauli, dziedini mūsu miesu, stiprini mūsu sirdis un prātus. Visos 

satricinājumos dod mums cerību un mieru. Mēs Tevi lūdzam, 

Kungs, uzklausi mūs! 

Paturi savā maigajā apskāvienā visus, kas miruši un šodien mirs. Mierini viņu tuviniekus 

bēdās un neļauj viņiem nogrimt izmisumā. Mēs Tevi lūdzam, 

Kungs, uzklausi mūs! 

Savā mīlestībā piemini visu savu ģimeni – visu cilvēci un pārējo radību. 

Āmen! 

 

2. Bīskaps Hanss Martins Jensons pievienojas bīskapa Eināra Alpes aicinājumam un rosina 

katru vakaru pl.19:00 vienoties kopējā lūgšanā, katram atrodoties savā vietā, bet vienā 

laikā lūdzoties. 

 

Visas Latvijas 24 stundu lūgšana no Zaļās ceturtdienas līdz Lielajai piektdienai 

 

Latvijas kristīgo konfesiju vadītāji aicina katru labas gribas cilvēku un visu Latvijas tautu 

piedalīties kopīgā 24 stundu lūgšanā no 9. aprīļa Zaļās ceturtdienas 15.00 līdz 10. aprīļa 

Lielās piektdienas pulksten 15.00. 

 

Lūgšana notiks 24 stundas nepārtraukti. Katrs dalībnieks ir aicināts izvēlēties savu lūgšanas 

laiku un reģistrēt to PIETEIKUMA FORMĀ   

(https://cdn.jotfor.ms/latvijas.lugsana24/LugsimVienoti24). 

  

Lūgums tajā norādīt savu izvēlēto lūgšanas laiku un novadu - Latgale, Vidzeme, Sēlija, 

Zemgale, Kurzeme vai galvaspilsēta Rīga. Paredzēta arī iespēja atzīmēt, ja lūgšana notiks 

ārpus Latvijas. 

 

Katrs savās mājās uzticēsim Dievam kopīgās lūgšanās mūsu tautu un valsti Latviju, Eiropu 

un pasauli šajā pārbaudījumu laikā, kad citādos apstākļos, nekā gadiem ierasts izdzīvosim 

Kristus ciešanu laiku un prieku par Viņa augšāmcelšanos Lieldienu svētkos. 

 

Katrs ir mīļi aicināts lietot lūgšanai sagatavotos tematiskos materiālus (PDF vai word 

formātā). (Piez. Šie materiāli ievietoti arī Liepājas diecēzes mājaslapā.)  

 

https://cdn.jotfor.ms/latvijas.lugsana24/LugsimVienoti24
http://www.lelb.lv/lv/box/files/latvijas24lugsanasnodomipaligs2020.pdf
http://www.lelb.lv/lv/box/files/latvijas24lugsanasnodomipaligs2020word.doc
http://www.lelb.lv/lv/box/files/latvijas24lugsanasnodomipaligs2020word.doc


7 
 

 

 

 

“Daudz spēj taisna cilvēka lūgšana, darbodamās savā spēkā.” (Jēkaba vēstule 5:16) 

 

Dieva vadību un svētību šajā laikā vēlēdami, 

 

Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags 

Latvijas Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskaps – Metropolīts Zbigņevs Stankevičs 

Latvijas Pareizticīgo Baznīcas Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs  

Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Kaspars Šterns 

Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības bīskaps Vilnis Latgalis 

Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas superintendents Edgars Šneiders 

 

Lūgšana laikā, kad Svētā Vakarēdiena saņemšana ir ierobežota  
Mans Jēzu, es ticu, ka Tu esi klātesošs Svētajā Vakarēdienā. Es Tevi mīlu vairāk par visu, un 

es vēlos uzņemt Tevi savā dvēselē. Tā kā patlaban man nav iespējams Tevi pieņemt Altāra 

Sakramentā, esi manā sirdī klātesošs caur Savu Svēto Garu. Es vēlos būt pilnībā vienots ar 

Tevi, nekad nepieļauj, ka mani no Tevis kaut kas varētu šķirt.  


