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Lūgšanas kārtības priekšlikums 

 
L = lektors, lūgšanas vadītājs 

K = visi kopā 

 

1. Ievads 

L. Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. 

K. Āmen. 

 

Ievada vārdi, aicinājums 

L. Brāļi un māsas Kristū, tā ir skaista tradīcija, ka astoņas dienas – no 18. Līdz 25. janvārim – 

esam aicināti īpaši lūgties par kristiešu vienotību. Šā gada Vienotības nedēļas tēmu ir 

izvēlējusies un tās pārdomu materiālu sagatavojusi Amerikas Savienoto Valstu kristiešu grupa, 

ko izveidoja Minesotas Baznīcu Padome. Minesota ir bijusi lieciniece ļoti netaisnīgai 

attieksmei pret cilvēkiem ar citu ādas krāsu, arī citviet ASV Baznīcu vēsturē ir bijis jārisina ar 

rasismu saistīti jautājumi un sašķeltība starp dažādām kristīgajām kopienām. Pastāv arī citi 

drīzāk sociāli, ar Baznīcas doktrīnu tieši nesaistīti jautājumi, kuri joprojām rada sašķeltību starp 

brāļiem un māsām Kristū. Šā gada lūgšanu nedēļā par kristiešu vienotību Minesotas kristieši 

aicina lūgties gan par Baznīcu doktrinālo vienotību, gan arī par to, lai sagrūtu tādi kristiešu 

ģimeni šķeļoši mūri kā rasisms. 

Šī gada lūgšanu nedēļas tēma ir: Mācieties darīt labu – meklējiet taisnību! (Is 1, 17) 

Ievada lūgšana 

L. Lūgsim. Slava Tev, Visvarenais Tēvs, jo Tu esi atklājis Sevi caur savu radību un aicini visus 

cilvēkus būt Tavā klātbūtnē. Šodien nododam sevi Kristum un lūdzam Svētā Gara klātbūtni 

mūsu vidū. 

Vieno mūs savā starpā, kad mēs nākam no ziemeļiem un dienvidiem, no austrumiem un 

rietumiem, veci un jauni, vīrieši un sievietes, lai zemotos Tavā priekšā un apliecinātu Tev, 

mūsu debesu Ķēniņam, godu. 

K. Āmen. 

 

2. Svēto Rakstu lasījums, pārdomām, kristiešu vienotība, izaicinošs jautājums un lūgšana 

(no šī gada Lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību materiāliem) 

 

Ieteikumi: 

1) Nolasīt dienas tēmu.  

2) Nolasīt norādīto Svēto Rakstu 1. pantu. Nolasīt norādīto 1.lasījumu. Atkārtoti nolasīt 

norādīto Svēto Rakstu 1. pantu. 

3) Nolasīt norādīto Svēto Rakstu 2. pantu. Nolasīt norādīto 2.lasījumu. Atkārtoti nolasīt 

norādīto Svēto Rakstu 2. pantu. 

4) Turpina lasīt katras dienas materiālu no Pārdomām līdz Lūgšanai (ieskaitot).  

3. Apustuļu ticības apliecība 

(Dziesma) 
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4. Aizlūgšana  

L. Ar ticību un paļāvību mēs nākam lūgšanā pie Dieva, kas ir Tēvs un Dēls un Svētais Gars: 

Mēs šodien lūdzamies par visām kristīgajām kopienām visā pasaulē ar visu to dievkalpojumu 

un tradīciju daudzveidību:  

Mēs lūdzam Tevi, Kungs, pasargāt šos dārgumus, īpaši tajos pasaules reģionos, kur kristiešu 

klātbūtni un izdzīvošanu apdraud vardarbība un apspiešana.  

K. Kungs, uzklausi mūsu lūgšanu. 

 

L. Stiprini, Kungs, vienotības un savstarpējas mīlestības saites starp mūsu baznīcām un palīdzi 

mums sadarboties un liecināt par Tavu svēto Vārdu. Iedvesmo mūs nepārtraukti darboties, lai 

aizstāvētu apspiestos un iekļautu atstumtos. Mudini mūs būt vienotiem, saskaroties ar tirāniju 

un despotiskiem režīmiem, jo mēs meklējam Tavu Valstību mūsu vidū.  

K. Kungs, uzklausi mūsu lūgšanu. 

 

L. Mēs lūdzamies par visiem bēgļiem un cilvēkiem, kuri ir izstumti no dzimtenes šajā pasaulē:  

Kungs, apveltī mūs ar spēju izrādīt viesmīlību tiem, kuri ir izdzīti no savām mājām, un dāvā 

mums uzņemšanas garu pret tiem, kas meklē drošu patvērumu. 

K. Kungs, uzklausi mūsu lūgšanu. 

 

L. Mēs lūdzam par mūsu draudzēm šajā mainīgajā pasaulē:  

Kungs, palīdzi mums atrast jaunus un radošus veidus, kā sekot Tev un liecināt par Tevi, lai 

pasaule ticētu. 

K. Kungs, uzklausi mūsu lūgšanu. 

 

L. Debesu Tēvs, pievērs mūsu acis Kristum, lai mēs nepazaudētu ceļu. Saliedē mūs Kungā 

Jēzū, kurš ir ceļš, patiesība un dzīvība un kurš ir mācījis mūs lūgt, sacīdams:  

5. Mūsu Tēvs 

6. Noslēgums 

L. Lai mūs svētī un pasargā visspēcīgais Dievs – 

Tēvs un Dēls un Svētais Gars! 

K. Āmen 


