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„Un visu, ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu, lai 
Tēvs tiktu pagodināts Dēlā.” Jņ 14,13

„Ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu.”       Jņ 14,14

„..jo visu, ko jūs Tēvam lūgsit Manā Vārdā, Viņš jums 
dos.” Jņ 15,16 



Bet mana personīgā pieredze!



Kas ir lūgšana?



Terminoloģija

proseuchomai – lūgt, slavēt; lūgšana, bet vienmēr  
saistībā ar Dievu; cilvēka kontakts ar dievišķo pasauli;

aiteō – kaut ko gribēt iegūt; ar prasošu pieskaņu;
erōtaō – lūgums ar intīmu pieskaņu;
boaō, arī krazō – kā palīdzības sauciens uz Dievu lielā 

vajadzībā, bēdās;
aineō, arī eucharisteō – slavas un pateicības lūgšana;
gonypeteō – intensīva lūgšana;
proskyneō – ceļos krītot, pagodināt, pielūgt.



LLVV*: 
“Lūgšana ir reliģiska ceremonija, tās 

sastāvdaļa – vēršanās pie Dieva ar kādu 
lūgumu, vajadzību, arī pateicību.”

*Latviešu literārās valodas vārdnīca



Dvēseles elpa.
Savienošanās ar Jēzu.
Jēzus ielaišana sevī.
Cieša kopība; ļaujam Jēzum ņemt dalību 
mūsu problēmās.

Cilvēka kontakts, saistība ar dievišķo 
pasauli; Jēzus ielaišana sevī atkal un atkal 
no jauna. 



Lūgšana nav racionāls process. 
Lūgšana ir kaut kas dievišķs.
Lūgšana ir iespēja nākt kontaktā ar Dievu. 
Lūgšanu nekad nevarēsim racionāli 
izskaidrot un definēt. 



Lūgšana ir kaut kas daudz lielāks, ar prātu 
neaptverams, jo tas ir dievišķs process un 
tāpēc vārdos neizsakāms.

Lūgšana ir dievišķais noslēpums.



Lūgšana un lūgums. 
Kontakts un prasība.



Vai mana lūgšana nav pārvērtusies par 
lūgumu, vai, vēl skarbāk sakot, par prasību 
noskaitīšanu Dievam?



4Moz 21. nod. – vara čūskas tēls.
Ticības skats uz čūskas tēlu – simboliska 
lūgšana.



Paklausītas lūgšanas nosacījumi

Mans bezpalīdzīgums. 
Jēzus: “Bez Manis jūs nenieka nespējat darīt.” 

Jņ 15,5. 
Jņ 5,19: „Tad Jēzus turpināja: "Patiesi, patiesi Es 
jums saku: Dēls no Sevis neko nevar darīt, ja Viņš 
neredz Tēvu to darām. Jo, ko Tas dara, to arī Dēls 
dara tāpat.”



Paklausītas lūgšanas nosacījumi

Mans bezpalīdzīgums. 
Ticība

„Visu, ko jūs ticībā lūgsiet, dabūsiet.” Mt 21,22
„Lai tev notiek, kā tu esi ticējis.” Mt 8,13.



Es nesaņemu – vai mana ticība ir par vāju?



Ja lūgšanas būtība ir nonākt pie Kristus un 
savienoties ar Viņu, tad Viņš jau ir atbildējis 
un iegājis pie tevis, jo tu lūdzi. Viņš dara 
savu darbu. Viņš jau tevi ir paklausījis. 

Tikai:
tu nesaproti Viņa atbildi;
tu gaidīji pavisam noteiktu un citu atbildi.



Ja tu lūgšanu uzskati par līdzekli kaut ko 
izprasīt no Jēzus, tad

gluži vienkārši tu Jēzu nepazīsti;
tev ir maldīgs priekšstats par Viņu.



Dažas kopējas kļūdas

1. Mums nav jāpalīdz Dievam izpildīt mūsu
lūgšanu.



Dažas kopējas kļūdas

1. Mums nav jāpalīdz Dievam izpildīt mūsu
lūgšanu.

2. Mēs ar lūgšanu gribam Dievu komandēt. 



Dažas kopējas kļūdas

1. Mums nav jāpalīdz Dievam izpildīt mūsu 
lūgšanu.

2. Mēs ar lūgšanu gribam Dievu komandēt.
3. Lūgšana Jēzus vārdā.  



Lūgšana Jēzus vārdā

„Ko jūs lūgsit Manā Vārdā, 
to Es darīšu.”  

Jņ 14,14



Lūgšana Jēzus vārdā

a) Grēcinieks, kas nonācis Dieva Gara gaismā, 
ierauga, ka ir netīrs un grēcīgs. Viņam nav nekādas 
pieejas pie svētā Dieva.

Nē, tomēr ir iespēja! Nāc Jēzus vārdā!                  
Nāc, Jēzus upura vārdā!



Lūgšana Jēzus vārdā
b) Jaunā Derībā aicina Jēzus vārdā: 

lūgt;
sludināt;
kristīt;
uzņemties saites, mirt;
pamācīt Jēzus vārdā;
sanākt kopā Jēzus vārdā;
taisnoti Jēzus vārdā;
pateikties Jēzus vārdā;
vārdos un darbos visu darīt Jēzus vārdā;
pagodināt Jēzus vārdā;
aizrādīt Jēzus vārdā;
dziedināt Jēzus vārdā;
izdzīt ļaunos garus.



Jēzus vārdā:
Viņa pilnvarās;
saskaņā ar Viņa mācību;
norāda uz savstarpēju iekšēju uzticību, saskaņu 
un kopību. 



Jēzus nāk sava Tēva vārdā

Jņ 5,43: „Es esmu nācis Sava Tēva Vārdā, un jūs 
Mani nepieņemat.”

Jņ 6,38: „Jo Es esmu no debesīm nācis, lai darītu 
nevis, ko Es gribu, bet ko grib tas, kas Mani sūtījis.”

Jņ 8,28: „Tad Jēzus sacīja: "..Es neko nedaru no 
Sevis, bet runāju, kā Tēvs Mani mācījis.”

Jēzus nāk sava Tēva vārdā, t.i., Viņa uzdevumā, Viņa 
pilnvarās, vienots ar Viņu. 



Lūgšana Jēzus vārdā

Faktiski ir tieši otrādi: ne kuru katru lūgšanu, 
bet tikai ierobežotu lūgšanu Dievs paklausīs!



Nosacījums „Manā vārdā” nenozīmē kādu 
īpašu formulu.

Dan 9,18: “..Jo mēs zemojamies Tava vaiga 
priekšā ar savām lūgšanām, balstīdamies ne uz 
savu taisnību, bet cerēdami un paļaudamies uz 
Tavu lielo žēlastību.”

“Lūgt Jēzus vārdā” nozīmē: caur lūgšanu 
paļauties uz Dieva žēlastību Jēzū.



Lūgšanas veidi

Lūgums. 
Pateicība.
Godināšana.

“Es slavēšu to Kungu, kamēr vien dzīvošu.” – Ps 34,2
“Teiciet to Kungu..” – Ps 150,2

Saruna.
Lūgšana bez vārdiem; lūgšana kā sirds 
stāvoklis. 



Lūgšanas darbs

„Tādēļ lūdziet pļaujas kungu, lai viņš izsūta 
strādniekus savā tīrumā.”                 Mt 9,38 
„Ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā 
kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad 
mans debesu tēvs to tiem dos.”       Mt 18,19 

Varens spēks mūsu rokās! 



Lūgšanas darbs

Mēs varam ar savu lūgšanu ienest kaut ko 
labu mājās, kaimiņos, sabiedrībā, valstī –
visur, kur redzam postu un bēdas. 

Lūgšana ir svarīgākais un galvenais darbs 
Dieva valstībā.



Lūgšanas cīņa

Cīņas mērķis nav piespiest Dievu izpildīt 
mūsu prasības.

Cīņa – lai nepazaudētu lūgšanu kā regulāru 
sarunu ar Dievu.



Lūgšana sastāv no:
pateicības;
mūsu vajadzību izteikšanas;
aizlūgšanām;
mūsu dvēseles izmeklēšanas, diagnostikas. Mums 
ir jānostājas Dieva gaismā.



Lūgšanas cīņa

Ja lūgt nozīmē atvērt savu sirdi Jēzus 
pārbaudei, tad mēs sastapsimies ar grēku 
sevī un cīņu pret to. 



Lūgšana un gavēšana

Mk 9,29: „Šī suga citādi nevar iziet, kā vien ar 
Dieva lūgšanu un gavēšanu.”

Ebreju valodā ar šo vārdu apzīmē dvēseles 
zemošanos svētā Dieva priekšā.



Lūgšana un gavēšana

Mērķis nav panākt prasītā piepildīšanos.

Gavēšana nav vajadzīga Dievam, bet mums.

Tas ir Dieva nosacīts līdzeklis pret lūgšanas 
šķēršļiem. 

Kristietis ķeras pie gavēšanas, kad viņa 
lūgšanu kaut kas kavē; kad saskare ar Dievu 
ir traucēta.



Lūgšanas skola

Lūgšana ir instruments, ko jāiemācas lietot. 

Regularitāte, vingrināšanās un izturība. 
1Tim 4,7: “Vingrinies turpretim pats dievbijībā!”



Lūgšanas skola

Mācekļi: „Māci, Kungs, lūgt!” Lk 11,1.

Jēzus atbild:
neizrādieties ar savu lūgšanu; Mt 6,5
ejiet slepenībā, savā kambarī; 6,6
nepļāpājiet kā pagāni; 6,7 
dodot mums lūgšanas paraugu. 6,9-13



“Mūsu Tēvs debesīs..”
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 dodi mums šodien.
Un piedodi 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.



Kāpēc mums vispār ir jālūdz?
Dievs taču visu zina.



Kāpēc mums ir jālūdz?

Visi cilvēki vienu daļu Dieva dāvanu saņem, 
tās nemaz nelūdzot. 

To, kas ir saistīts ar pestīšanu un svēttapšanu, 
Dievs nevar mums dot, ja mēs labprātīgi 
neatveram savu sirdi. 



Lūgšana ir savienošanās ar Jēzu 



Paldies 
par 

uzmanību!

*Izmantoti  materiāli no grāmatas 
Ole Hallesby, Vom Beten. Brockhaus, Wuppertal 1984. 
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