
PATIESA DZĪVE DIEVĀ  
Ekumenisku lūgšanu tikšanos  

pamatlīnijas
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JĒZUS KRISTUS 
Es esmu tavs Tēvs, tavs Līgavainis, tavas Mājas, 
Esmu tava aukle, tavas saknes un tavs pamats. 
Es būšu it viss, kas vien tu vēlies, lai Es būtu. 

Tev nekā netrūks, es strādāšu tavā labā. 
Esmu nācis, lai kalpotu un nevis, lai kalpotu Man. 

Es būšu tavs draugs un tava nama saimnieks, 
Tava galva un tavs brālis, tava māsa un tava māte. 
Es būšu it viss, tikai esi ar mani tuvās attiecībās! 

Tevis dēļ es būšu nabags un klaidonis, 
Tevis dēļ būšu uz krusta un kapā. 
Debesīs es lūdzu Tēvu tevis labā,  

Virs zemes es kļuvu par tavu aizbildni pie Tēva tevis labā.  
Tu man esi viss – mans brālis, līdzmantinieks, draugs un Manas  

Miesas loceklis. 
Ko gan vairāk tu vēlies?  

Svētais Jānis Hrizostoms
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IEVADS 
“Patiesa dzīve Dievā” – uz Trīsvienību vērsts garīgums 

(Vassula Rīdena 1997.g. Rodas salā, Grieķijā) 
Jēzus teica: “Ja Es neesmu ar jums, jūs dzīvosiet tāpat kā pasaule, ar 

Mani jūs dzīvosiet kā Debesīs; 



Bez Manis jums parādīsies tās raksturiezīmes, kas ir pasaulei, bet ar 
Mani jūs iemantosiet Manas īpašības. Dzīvojiet, iesakņojušies 
Manī. 

Nekad nepanicini tevī esošo dāvanu, ļauj, lai pirmajā vietā būtu Es un 
veltī Man savu laiku.” (20.05.1994) 

Ko nozīmē patiesa dzīve Dievā un  
uz Trīsvienību vērsts garīgums?  

Pirmkārt un galvenokārt, patiesa dzīve Dievā nozīmē dedzīgas ilgas pēc sastapšanās 
ar Viņu, tas nozīmē – atvērt savu sirdi un nodibināt īpašas un tuvas attiecības ar Viņu. Ja 
mums nav šīs tuvības ar Viņu, mēs nevaram tuvoties Viņam. Dievs vienmēr paliks tālu, 
“kaut kur tur,” un no tik liela attāluma mēs nespēsim Viņu mīlēt. Šodien Viņš mūs aicina 
uz dialogu, vienkāršu, sirsnīgu sarunu, Viņš vēlas būt mūsu ikdienas dzīvē, būt mūsu 
draugs, vienlaicīgi atgādinot, ka Viņš ir arī vienīgais Svētais.  

Patiesa dzīve Dievā nozīmē mācīties nemitīgu lūgšanu. Nemitīga lūgšana nozīmē 
dzīvot pilnīgā vienotībā ar Dievu un Dievā, izdzīvojot diendienā “mēs un mūs”, kā Jēzus 
mums to ir iemācījis. Nemitīga lūgšana nozīmē iemācīties, ko nozīmē sirds saruna ar 
Dievu. 

Īstenībā nemitīga lūgšana ir pirmā baušļa izpildīšana, jo tā plūst no mūsu mīlestības 
uz Dievu, no vēlmes būt vienmēr ar Viņu. No mūsu sirdīm tā plūdīs tālāk uz kaimiņu 
sirdīm, un, mīlot savus tuvākos, mēs piepildīsim otro Jēzus doto bausli. 

Lai nemitīgi lūgtos, mums ir dienas jāupurē Dievam sava griba un jāatdod sevi 
pilnībā  

Viņa rokās, lai mēs varētu dzīvot ar kājām uz zemes, bet ar savu sirdi un dvēseli – 
debesīs. Jēzum nepatīk remdenie, Viņš ilgojas pēc patiesas un godīgas sirds. 

Neatdodot sevi pilnībā Dievam, mēs it kā saistām Viņa Rokas, un Viņa griba mūsos 
nespēj piepildīties. Mums pilnībā ir jāiesakņojas Viņā. Iesakņoties Viņā nozīmē sekot 
Jēzum un kļūt līdzīgam Viņam. Iesakņoties Viņā nozīmē mīlēt Dievu un tuvāko. Nav 
vērts runāt par mieru un vienotību, ja neesam iesakņojušies Viņā. 

Patiesa dzīve Dievā nozīmē Trīsvienīgā Dieva Valstības izplatīšanu, atklājot patieso 
Dieva Tēva attēlu, lai mūsu gars spētu saukt uz Viņu “Abba!” 

Patiesa dzīve Dievā nozīmē īstenot dzīvē Dievam patīkamos mīlestības un žēlsirdības 
darbus. Jānis no Krusta ir teicis: “Pēdējā dienā jūs tiksiet tiesāti pēc sava mīlestības 
mēra”.  

Patiesa dzīve Dievā nozīmē būt par Visaugstā Dieva lieciniekiem, Viņa Mīlestības 
lieciniekiem, atgādinot pasaulei, ka, lai gan tā ir aizmirsusi Dievu, Viņš Savā uzticīgajā 
Mīlestībā un Žēlsirdībā to nekad nav aizmirsis. Pat ja mēs esam visnožēlojamākie cilvēki 
pasaulē, Viņš mūs mīl bezgalīgi.

133  
Debesu Tēvs saka: “… Mans bērns, tu neesi bārenis; tavs Tēvs ir “Es esmu, kas Es 

esmu”; tu neesi bezpajumtnieks, Mana Valstība, Spožums un Patiesība ir tavas mājas; tu 
neesi badā, jo Es, Savām paša rokām, izņemu no Savas mutes Vārdu un ielieku to tavā 



mutē; (…) pār tevi atdusas Mana žēlastība un viss, ko Es daru šajās dienās, kalpo tavas 
paaudzes pestīšanai.” (26.02.95). 

Patiesa dzīve Dievā nozīmē atļaut Svētajam Garam pārveidot mūsu dvēseli par 
Debesu Valstību, Viņam pašam kļūstot par mūsu acu Gaismu, par mūsu esamības jēgu, 
par mūsu sirds ilgām, par mūsu smiekliem un prieku. Viņam jābūt mūsu dvēseles 
ķēnišķīgajai rotai, tās dziesmai un mūsu atbildei uz Dieva “Amen”. Mums ir jānomirst 
sev pašiem un savām kaislībām, kuras traucē Dievam darīt mūsu dvēseles neiznīcīgas, 
žēlastības pārpilnas; visam, kas neļauj Viņam tās pārvērst par Debesīm Dieva godam. 

Patiesa dzīve Dievā nozīmē uzticību Mātei Baznīcai un tās Tradīcijai. Tas nozīmē 
lūgt Dievu no sirds un gavējot, upura un gandares garā. 

Patiesa dzīve Dievā nozīmē kļūt par Dievmātes bērnu. Viņas Bezvainīgā sirds nekad 
nav tikusi šķirta no Vissvētākās Jēzus Sirds, bet gan vienmēr palikusi vispilnīgākajā 
vienotībā ar Viņu. 

Patiesa dzīve Dievā nozīmē Vissvētākā Sakramenta pagodināšanu un dzīvi Jēzus 
klātbūtnē. Mums vajadzētu lūgt Svēto Garu dāvāt mums patiesu dievbijības garu, lai mēs 
spētu pielūgt Dievišķo Sakramentu, ar bijību uzlūkojot patieso Ēdienu – Viņa Miesu un 
patieso Dzērienu – Viņa Asinis. 

Jēzus saka: “Paļaujieties uz Mani un Es jūs aizvedīšu pie Sava Tabernākula, kurā 
dienu un nakti ilgojos atdot Sevi jums. Vienīgais, ko vēlos ir Mīlestība, Mīlestība un 
Pielūgsme…” (01.06.1989) 

Patiesa dzīve Dievā nozīmē lūgšanu par vienotību, par vienotu Lieldienu svētku 
svinēšanu visās Baznīcās, – šīs ir vienas no dziļākajām mūsu Kunga Jēzus Kristus ilgām. 
Kopīgi, vienā balsī, lūdzoties, kļūstot par vienu sirdi, mēs varam kļūt par pirmajiem 
vienotības augļiem. 

Jēzus saka: “Lai jūs varētu būt vienoti, man ir vajadzīga jūsu pazemība un mīlestība 
…, man ir vajadzīga jūsu siržu atgriešanās.” 

Patiesas dzīves Dievā vadmotīvs ir:  
“Atmaksāt ļaunu ar Mīlestību” 

Kāpēc? Jo Jēzus mums māca, ka mīlestība ir tikumu koka saknes. Bez šīm saknēm 
kokam nav tikumu, tam nav augļu. “Kunga Sirds ir Mīlestība, savukārt Likuma sirds 
sakņojas Mīlestībā.” 

Ir rakstīts: “Netiesājiet!” Visļaunākais no tiesnešiem ir mūsu mēle. Šī mēle, uz kuras 
mēs saņemam Svēto Komūniju, vienlaicīgi tiesā, kritizē, zaimo. Jēzus mums atgādina, ka 
mēles savaldīšana arī var tikt uzskatīta par gavēni.”

134  
Jēzus mums māca lūgties 

Jēzus ir teicis: “Es jums visiem iemācīšu lūgties , kad lūdzaties, dariet to no 
sirds. Man ir vajadzīgas lūgšanas, kas nāk no sirdīm, nevis tikai no lūpām; 
nelūdzieties ātri, sakoncentrējieties, lūdzieties, lūkojoties uz Mani, Es esmu 
klātesošs; ļaujiet savām lūgšanām sasniegt Mani. Iemācieties nemitīgi atrasties 
lūgšanā. Tas nenozīmē, ka jums vajadzētu pavadīt neskaitāmas stundas uz ceļiem. 
Atceroties par Manu Klātbūtni, jūs jau būsiet nemitīgā lūgšanā, un jūsu domas 



pacelsies pie Manis; tādējādi viss, ko jūs sakāt, darāt vai domājat, piederēs Man ; 
Es ilgojos pēc pielūgsmes un uzticamības, mīliet Mani bezgalīgi un ilgojieties pēc 
Manis; 

Nešauboties nāciet pie Manis, Es esmu jūsu Pestītājs un Mierinātājs; Es 
mierināšu ikvienu no jums, dāvāšu jums cerību, tādēļ nemaziniet savu lūgšanu un 
upuru skaitu, bet gan, atrodoties nemitīgā lūgšanā, palieliniet to…” (16.12.1988) 

Par “roku uzlikšanu” 
Pāvests Jānis Pāvils II savā grāmatā “Mans aicinājums” raksta, ka pirmo 

kristiešu Baznīcā praktizētā “roku uzlikšana” turpina būt par patiesu Baznīcas 
apustuliskās misijas zīmi, ko tā ir saņēmusi no Svētā Gara un pirmo reizi atklājusi 
caur Pāvila mācekli Timoteju. 

Svētais Tēvs atgādina, ka patiesu “roku uzlikšanu” pavada lūgšana, pārdomas 
un dedzīgas ilgas pēc Svētā Gara dāvanām: gudrības, sapratnes, padoma, spēka, 
zināšanu, dievbijības un Dieva bijāšanas dāvanas. Jānis Pāvils II piemin svēto 
Akvīnas Tomu, kurš raksta: “Saņemot Svētā Gara dāvanas, cilvēks kļūst spējīgs 
saņemt Dieva Gaismu, patieso zināšanu gaismu un iedvesmu mīlēt.” Šis notikums 
ir minēts Apustuļu darbos: 

“Bet, kad apustuļi Jeruzalemē dzirdēja, ka Samarija ir pieņēmusi Dieva 
Vārdu, tie sūtīja pie viņiem Pēteri un Jāni. Tur nonākuši, tie lūdza par 
viņiem Dievu, lai tie saņemtu Svēto Garu. Jo tas vēl ne pār vienu no viņiem 
nebija nācis, jo viņi bija tikai kristīti Kunga Jēzus vārdā. Tad Pēteris un 
Jānis tiem uzlika rokas un viņi saņēma Svēto Garu.” (Ap d 8, 14 – 17) 

Tēva pārdomas 
“Es esmu žēlsirdības pilns Dievs, un tu vari aizskart Manu sirdi. Iemācies: 

- rītos iesēt mīlestības sēklu; 
- pusdienā iesēt miera sēklu; 
- vakarā iesēt samierināšanās sēklu. 

Tad dodies ievākt ražu un upurē to Man, savam Debesu Tēvam, un Es tev 
teikšu: “Savā pacietībā, mans bērns, tu esi sakrājis sev algu Debesīs;” 
no augstumiem es saucu uz ikvienu no jums: “Nāciet! Nāciet un samierinieties ar 
Mani, Savu Dievu, un jūs kļūsiet spējīgi saņemt Manas svētības. Atgriezieties pie 
Manis un jūs dzīvosiet mūžīgi;” ΆΩ (18.06.1994)
 

PATIESAS DZĪVES DIEVĀ LŪGŠANU  
TIKŠANĀS NORISE 

Tā kā mūsu patiesais vadītājs ir Svētais Gars, tad lūgšanu tikšanās 
norisei ir jāatbilst dalībnieku vajadzībām un Svētā Gara 
pamudinājumiem.  
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1. LŪGŠANAS NO SIRDS 
Lūgšanu tikšanos mēs sākam ar nelielu klusuma mirkli, kura laikā sakopojam 

savu garu un apzināmies, ka atrodamies Dieva Svētajā Klātbūtnē. Mēs vēlreiz 
ieaicinām Jēzu savās sirdīs, lūdzot, lai Viņš vienotu mūsu garu ar Viņa Svēto Garu 
un darītu mūs spējīgus lūgt no visas sirds.  

Visi kopā mēs varam sākt mūsu lūgšanu tikšanos ar šādām lūgšanām. 
Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen. 

2. LŪGŠANA SVĒTAJAM GARAM 
Debesu Karali, Mierinātāj, Patiesības Gars, 

Tu esi visur klātesošs un piepildi visu! 
Ar vienkāršu sirdi apveltīto Dārgums un dzīvības  

Devējs, nāc un mūsos iemājo, 
Šķīstī mūs no ikviena traipa un lai Tavs svētums,  

Visušķīstais, glābj mūsu dvēseles! 
Amen.  

Austrumu rita lūgšana 
3. SVĒTAIS DIEVS 

Svētais Dievs, Svētais Varenais Dievs,  
Svētais Mūžīgais Dievs, apžēlojies par mums! 



(Šo lūgšanu var atkārtot trīs reizes, vienlaicīgi izdarot krusta zīmi)  
Austrumu rita lūgšana 

4. ROŽUKROŅA LŪGŠANA 
Šajā lūgšanā mēs pārdomājam dažādus Jēzus dzīves noslēpumus; 

Pirmdienā un sestdienā – Priecīgos noslēpumus; 
Ceturtdienā – Gaismas noslēpumus; 
Otrdienā un piektdienā – Sāpīgos noslēpumus; 
Trešdienā un svētdienā – Augstās Godības noslēpumus. 

Turot rokās rožukroņa krucifiksu, sākam lūgšanu ar
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Apustuļu ticības apliecību 
Es ticu uz Dievu, visvareno Tēvu, debesu un zemes Radītāju, un uz Jēzu 

Kristu, Viņa Viendzimušo Dēlu, mūsu Kungu, kas ir ieņemts no Svētā Gara, 
piedzimis no Jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris un 
apbedīts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšāmcēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, 
sēž pie Dieva, visvarenā Tēva labās rokas, no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvos 
un mirušos. 

Es ticu uz Svēto Garu, svēto katolisko Baznīcu, svēto sadraudzību, grēku 
piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvi. Amen. 

Pie pirmās zīlītes: 
“Tēvs mūsu” lūgšana 
Tēvs mūsu, kas esi Debesīs, 
Svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk 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. Amen. 
Uz nākamajām trīs zīlītēm (lūdzot vairot mūsu ticību, cerību un mīlestību): 
Esi sveicināta, Marija 
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi, 
Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus. 
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums, grēciniekiem, 
Tagad un mūsu nāves stundā. Amen. 
Uz pēdējās zīlītes: 
Gods lai ir Tēvam 
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, 

tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen. 
Lūgšana erceņģelim Miķelim 

Svētais erceņģeli Miķeli, aizstāvi mūs cīņas dienā, 
Sargā mūs no samaitātības un ļaunā gara slazdiem. 
Mēs pazemīgi lūdzam, lai Dievs viņu pārmāca.  



Ak, Debess karapulku Vadoni, mēs lūdzam, lai Dieva spēkā 
Tu notriektu ellē sātanu un citus ļaunos garus, kuri ložņā pa pasauli, cenšoties 

iznīcināt dvēseles. Amen. 
Gaismas noslēpumi ………… lpp. 
Sāpīgie noslēpumi …………..lpp. 
Augstās godības noslēpumi ………….lpp.
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Priecīgie noslēpumi 
1. Pasludināšana 
Pārdomas no Svētajiem Rakstiem: Eņģelis Gabriēls parādās Marijai, 

pasludinot, ka viņa ieņems Svētā Gara spēkā, dodot dzīvību Mesijam – Jēzum 
Kristum. (Lk 1, 2638) 

Pārdomas no “Patiesas dzīves Dievā” vēstījumiem: 
Jēzus saka: “ Mans un Tēva Gars teica: “Marija, žēlastības pilnā, Mēs esam ar 

tevi; Mēs neapslēpsim no tevis nevienu noslēpumu, Mūsu Dvaša būs tava elpa; 
Marija, tu esi visšķīstākais Mūsu Godības attēls, Mūsu Labuma atspulgs, Mēs 
dāvājam tavai sirdij Savu Mieru un Es, Dēls, svinēšu Savu uzvaru šajā 
vispilnīgākajā sirdī; Mūsu Sirds – dievišķās mīlestības degošais ugunskurs, būs arī 
tavējā, Mūsu dvēsele būs tavējā, (…) tevī mājos arī Mūsu Gars; tik tiešām – 
ikviens, kas ir vienojies ar Mums d, ir viens gars ar Mums, šo cilvēku mēs 
apveltām ar visbrīnišķīgākajām žēlastībām…” (25.03.96) 

Uz pirmās zīlītes: 
Tēvs mūsu… 
Uz nākamajām desmit zīlītēm: 
Esi sveicināta, Marija… 
Noslēgumā vienu reizi lūdz ikvienu no šīm lūgšanām: 
Gods lai ir… 
Mans Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargā mūs no elles uguns un aizved 

visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga Tava 
žēlastība. Amen. 

Jēzu, mana vienīgā mīlestība, es lūdzu par visiem tiem, kurus Tu mīli, bet kuri 
nezina, kā mīlēt Tevi. Šķīstī un dziedini viņus, lai viņi tiktu atbrīvoti no visa ļaunā. 
Amen. (0808.93) 

2. Apmeklēšana 
Pārdomas no Svētajiem Rakstiem: Marija apmeklē savu māsīcu Elizabeti, Jāņa 

Kristītāja māti, kura ir ieņēmusi bērnu lielā vecumā. Marija paliek pie Elizabetes 
trīs mēnešus. (Lk 1, 3956) 

Pārdomas no “Patiesas dzīves Dievā” vēstījumiem 
Jēzus saka: “… visa tava būtība tika paaugstināta, tava sirds gavilēs un tiks 

aizrauta ekstāzē, ieraugot atplīvurotu Vissvētāko no sirdīm, Nesalīdzināmo sirdi, 
kas ar tik spilgtu liesmu deg bezgalīgā mīlestībā; to ieraugot, mans draugs, tu 
sapratīsi, kas ir Tikums un kā šajā tikumu pilnajā Jaunavīgajā sirdī, Es, Dievs, 



kļuvu par DievuCilvēku. Tavam skatienam atklāsies tava Pestītāja Māte, praviešu 
Māte…” (25.03.96)
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Tēvs mūsu... 
10 Esi sveicināta, Marija... 
Gods lai ir... 
Mans Jēzu... 
Jēzu, mana vienīgā mīlestība... 
3. Jēzus piedzimšana 
Pārdomas no Svētajiem Rakstiem: Jēzus piedzimst Betlēmē (Lk 2, 120) 
Pārdomas no “Patiesas dzīves Dievā” vēstījumiem: 
Jēzus saka: “tieši Marijas sirdī, šai žēlastību dzelmē, Es, Debesu un zemes 

Radītājs, atklāju savu īpašo spēku ; Žēlastību Avots, pieņemot kalpa veidu, ir 
atradis savas Debesis šajās debesīs un savu žēlastību viņas žēlastību pilnajā sirdī; 
Es nolaidos Vissvētās Mātes brīnumainajā Pazemībā, nevis lai Man kalpotu, bet 
gan lai Es pats kalpotu; Es, cilvēces Pestītājs, apsolītais Mesija, iemiesojos Savas 
Sirds vispilnīgākajā attēlā, lai dalītos ar viņu sāpēs un priekos, ciešanās un 
moceklībā, brīnumos un nodevībā, agonijā, šaustīšanā un krustā sišanā; Mūsu 
sirdis vainu izpirka kopīgi;…” (25.03.96) 

Tēvs mūsu... 
10 Esi sveicināta, Marija... 
Gods lai ir... 
Mans Jēzu... 
Jēzu, mana vienīgā mīlestība... 
4. Bērna Jēzus prezentācija templī 
Pārdomas no Svētajiem Rakstiem: Jēzus kā pirmdzimtais vīriešu kārtas bērns 

tiek upurēts Kungam Jeruzalemes templī. (Lk 2, 2238) 
Pārdomas no “Patiesas dzīves Dievā” vēstījumiem: 
Jēzus saka: “šodien Es nolūkojos lejup uz zemi, meklēdams tīras dvēseles, – 

ko gan lai saku? – Ka manam upurim nebija nekādas nozīmes? Mans gars ir 
salauzts… Es upurēju pats Sevi, lai jūs varētu tikt atbrīvoti no jebkādiem grēkiem 
un kļūtu par Manu tautu, kuras vienīgā vēlme būtu darīt labu; 

Esmu izdarījis visu, lai jūs tiktu taisnoti žēlastībā un kļūtu par Manas Valstības 
līdzmantiniekiem; dziļā līdzjūtībā izskaidrojot jums Likumu, atjaunojot jūs ar 
Žēlastības Svēto Garu, pastāvīgi atkārtojot jums vienu un to pašu, esmu jums 
iemācījis pilnīgi visu; Pašreiz Es jūs mācu Svētās Gudrības garā, tas nav nekas 
jauns, tā ir tā pati Līgavas – Baznīcas mācība, uz kuru jūs droši varat paļauties; 
ikviens no jums – jūs esat Mana nama iemītnieki, kopš esmu šo Namu izpircis ar 
savām Asinīm, un katra Asins lāse ir izlijusi par ikvienu… kopš tā laika jūs esat 
Mans Nams (Ebr 3, 6)” (20.01.01) 

Tēvs mūsu... 
10 Esi sveicināta, Marija...
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Gods lai ir... 
Mans Jēzu... 
Jēzu, mana vienīgā mīlestība... 
5. Bērns Jēzus tiek atrasts svētnīcā 
Pārdomas no Svētajiem Rakstiem: Pēc trīs dienu meklēšanas Marija un Jāzeps 

atrod Bērnu Jēzu svētnīcā. (Lk 2, 4152) 
Pārdomas no “Patiesas dzīves Dievā” vēstījumiem: 
Jēzus saka: “nāciet pie Manis visi, kas vēl klīstat pa tuksnešiem, sakot: “Es 

esmu meklējis savu Pestītāju, bet neesmu Viņu atradis;” Mans mīļotais, atrodi 
Mani sirds šķīstībā, nesavtīgi mīlot, atrodi Mani svētumā, atrodi Mani sevis 
atdošanā Man, atrodi Mani, ievērojot Manus baušļus un atmaksājot ļaunumu ar 
mīlestību, atrodi Mani sirds vienkāršībā; 

negrēko vairs, nedari ļaunu, mācies darīt labu, meklē taisnību, palīdzi 
apspiestajiem; 

liec uzplaukt tukšajām un sausajām vietām, liec aizdegties savai remdenībai, 
atmet kūtrumu, aizvietojot to ar dedzību; 

dari to visu, lai pēc tam varētu sacīt: “Es meklēju savu Pestītāju un Viņu 
atradu, Viņš vienmēr ir bijis ar mani, tikai savā tumsā es nebiju spējīgs Viņu 
ieraudzīt; 

Lai slavēts Dievs! Lai pagodināts ir mūsu Kungs! Kā gan līdz šim es varēju 
būt tik akls?” 

Tad Es tev atgādināšu, lai tu neaizmirstu un godātu Manus principus un 
pateicoties tam iemantotu dzīvību ” (08.07.89) 

Tēvs mūsu... 
10 Esi sveicināta, Marija... 
Gods lai ir... 
Mans Jēzu... 
Jēzu, mana vienīgā mīlestība... 
Priecīgos noslēpumus var noslēgt ar “Salve Regina” lūgšanu ….. lpp. 

Gaismas noslēpumi 
(sal. no Jāņa Pāvila II apustuliskās vēstules “Rosarium Virginis Mariae”) 

1. Jēzus kristība Jordānā 
Pārdomas no Svētajiem Rakstiem: Jēzus nokāpj ūdeņos, Viņš, vienīgais 

būdams bez grēka, mūsu pestīšanas dēļ kļūst par “grēku” (2 Kor 5, 21). Debesis 
atveras, un Tēva balss Viņu atzīst par Savu mīļoto Dēlu (Mt 3, 1317). Šajā brīdī 
Svētais Gars nonāk pār Jēzu, dodot Viņam svaidījumu nākamajai misijai. 

Pārdomas no “Patiesas dzīves Dievā” vēstījumiem: 
Jēzus saka: “ar ko gan Es varētu salīdzināt Savu Svēto Sirdi? Ar strūklaku, kas 

apūdeņo dārzu, padarot to auglīgu? Jā! Tāpēc, ikviens, kam slāpst, nāk pie Manis 
un 
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dzer; no Manas Sirds plūst dzīvā ūdens straumes; nāc un gremdējies šajā 
straumē – Manā Svētajā Garā, kas izverd no Manas Vissvētākās Sirds;” (28.11.96) 

Tēvs mūsu... 
10 Esi sveicināta, Marija... 
Gods lai ir... 
Mans Jēzu... (… lpp.) 
Jēzu, mana vienīgā mīlestība... (… lpp.) 
2. Jēzus kāzās Kānā atklāj Savu godību 
Pārdomas no Svētajiem Rakstiem: Aizbilstot Marijai, kura bija pirmā ticīgā, 

Jēzus kāzās Kānā izdara Savu pirmo zīmi, pārvēršot ūdeni vīnā. Šī pirmā zīme 
atver Jēzus mācekļu sirdis ticībai. (Jņ 2, 112) 

Pārdomas no “Patiesas dzīves Dievā” vēstījumiem: 
Runā Tēvs: “sajūtiet viņas apkampiena siltumu, jūtieties droši šajās rokās, 

kuras cauri tuksnesim aiznesa Manu Dēlu uz Ēģipti; godini Māti, kuras žēlsirdība 
godināja Mani; vai gan Es neesmu viņu apveltījis ar bagātīgām žēlastībām? Lielas 
lietas Es esmu darījis saulē tērptajai sievietei, lai, sākot no tās dienas, kad Mans 
Gars viņu pārklāja ar Savu ēnu, visas paaudzes viņu teiktu svētīgu… kurš jums ir 
teicis, ka Es viņā neklausos? – Jūsu Māte taču aizlūdza par jums Kānas kāzu laikā! 
Šīs zīmes tika dotas, lai jūsu gars saprastu to, ko daudzi mūsdienās noliedz, šī 
zīme bija domāta visām nākamajām paaudzēm; saulē tērptā sieviete, greznota ar 
Manu trīskārt Svēto Garu, kurš piepilda pasauli, atklājas mums kā Dieva Māte;” 
(27.01.96) 

Tēvs mūsu... 
10 Esi sveicināta, Marija... 
Gods lai ir... 
Mans Jēzu... 
Jēzu, mana vienīgā mīlestība... 
3. Jēzus sludina Debesu Valstības atnākšanu un atgriešanos no grēkiem. 
Pārdomas no Svētajiem Rakstiem: Jēzus sludinātā mācība par Dieva Valstības 

atnākšanu ir aicinājums uz atgriešanos (Mk 1, 15) un apliecina grēku piedošanu 
visiem tiem, kuri pazemīgi paļaujas uz Viņu (Mk 2, 313; Lk 7, 4748). Šī mācība 
aizsāk žēlsirdības kalpojumu, kas turpināsies līdz pat laiku beigām, īpašā veidā – 
caur Grēksūdzes sakramentu, ko Kungs uztic Savai Baznīcai (Jņ 20, 2223). 

Pārdomas no “Patiesas dzīves Dievā” vēstījumiem: 
Runā mūsu svētīgā Māte: “Dievs nāk pie jums visiem – pat pie 

visnožēlojamākajiem; atgriezieties pie Dieva, un Viņš atgriezīsies pie jums, nāciet 
un izveidojiet sev mājvietu Viņa Sirdī, tad Viņš ņems mājvietu jūsējā;
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ziniet, ka bez nopietnām lūgšanām jums neredzēt Dieva Valstību, virs šīs 

zemes Viņa vara ir tuvu jums; atcerieties, ka Dievs no jums gaida sirds pārmaiņu , 
tādēļ nebaidieties atzīt savus grēkus, izdzīvojiet grēksūdzes sakramentu;” 
(23.04.93) 

Tēvs mūsu... 



10 Esi sveicināta, Marija... 
Gods lai ir... 
Mans Jēzu... 
Jēzu, mana vienīgā mīlestība... 
4. Jēzus Pārveidošanās. 
Pārdomas no Svētajiem Rakstiem: Šis notikums ir visspilgtākais gaismas 

noslēpums, kas notiek Tabora kalnā. Dieva godība atspīd no Kristus vaiga, un 
Tēva balss pavēl pārsteigtajiem apustuļiem “klausīt Viņu” un sagatavoties kopā ar 
Jēzu piedzīvot arī Viņa ciešanu agoniju. Šai pieredzei savukārt ir jāsagatavo 
apustuļi Augšāmcelšanās priekam un Svētā Gara pārveidotai dzīvei. (Lk 9, 2836) 

Pārdomas no “Patiesas dzīves Dievā” vēstījumiem: 
Jēzus saka: “Es pārveidošu Savu Baznīcu, lai tā atmirdzētu kā savas jaunības 

dienās, izstarojot mūžīgās jaunības spožuma godību, tieši tāpat kā Es, 
piedzīvodams pārveidošanos Tabora kalnā;” (20.10.90) 

“Mana Griba piepildīsies kā Debesīs, tā arī virs zemes, jo jūs būsiet viens, 
mīlestībā un dedzībā liesmojošām sirdīm vienbalsīgi slavējot Mani tabernākula 
priekšā; Es piepildīšu Savu augstā priestera lūgšanu virs zemes un Debesīs, jūsu 
dvēseles, piepildītas ar Manu Garu, Mīlestībā un Vienotībā sakņosies Manī; jā, 
Mani mīļotie, Es dāvāšu jums ne tikai dienišķo maizi, bet arī Manas Sirds apslēpto 
dārgumu – Debesu mannu, Manu Svēto Garu, kas pārveido un paceļ jūsu garu, 
darot to līdzīgu Viņam pašam; jūs pārveidos Mans pāriplūstošais Gars ” (19.12.90) 

“Ikvienu no jums Es pārveidošu par mirdzošu pilsētu, Es jūs pilnībā atjaunošu, 
jo atjaunotne un pārveidošanās ir vienīgais ceļš uz pilnīgu vienotību ar Manu 
Svēto Garu;” (13.05.91) 

“Pašreiz Es atjaunoju Savu radību Patiesības labumā un svētumā;” (21.12.92). 
Tēvs mūsu... 
10 Esi sveicināta, Marija... 
Gods lai ir... 
Mans Jēzu... 
Jēzu, mana vienīgā mīlestība... 
5. Jēzus iedibina Euharistiju 
Pārdomas no Svētajiem Rakstiem: Kristus dāvina Savu Miesu un Asinis zem 

maizes un vīna zīmēm. Ar to Viņš pierāda Savu Mīlestību uz cilvēci, kuras 
pestīšanai Viņš upurēs pats Sevi. (Jņ 13)
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Pārdomas no “Patiesas dzīves Dievā” vēstījumiem: 
Runā Tēvs: “tev atklāto žēlastību un pestīšanu esmu tev dāvājis caur Savu 

Dēlu Jēzu Kristu; tevis atbrīvošanai Viņš upurēja pats sevi, lai dalītos ar tevi 
dievišķajā dzīvē, Viņš iedibināja Svēto Euharistiju, – tā tevi svētdara un ļauj 
baudīt Viņa Miesu un Asinis. Tu nepiedalies tikai maizes un vīna mielastā, bet gan 
baudi pašu Dievu; kaut tu spētu pārdomāt un pilnībā izprast šo noslēpumu! 

tu aizsniedz Neaizsniedzamo Dievu, tu redzi Neredzamo, Viņš ir gatavs tevi 
dievišķot; tavā rīcībā ir Viņa varenība, kas pārsniedz visus eņģeļu spēkus, visu 



radību un radīto! Lai tev atdāvinātu tavu dievišķību un darītu tevi spējīgu ieiet 
mūžīgajā dzīvē, Dievs pats upurē sevi;” (30.06.99)  

“Es atkal no jauna likšu Euharistijai mājot tajos no Maniem namiem (Kungs 
šeit domā baznīcas), kuriem ir tikusi laupīta Mana svētā klātbūtne, un šie nami 
atkal kļūs svēti;” (16.10.2000) 

Tēvs mūsu... 
10 Esi sveicināta, Marija... 
Gods lai ir... 
Mans Jēzu... 
Jēzu, mana vienīgā mīlestība... 

Gaismas noslēpumus var noslēgt ar “Salve Regina” lūgšanu …lpp. 
Sāpīgie noslēpumi 

1. Jēzus agonija Ģetzemenes dārzā. 
Pārdomas no Svētajiem Rakstiem: Jēzus, nāves baiļu pārņemts, lūdzas 

Ģetzemanes dārzā. (Mt 26, 3646) 
Pārdomas no “Patiesas dzīves Dievā” vēstījumiem: 
Jēzus atceras Savas ciešanas: “Ak, Ģetzemane! Tu atklāji izbailes, izmisumu, 

nodevību un atstātību, tu atņēmi cilvēkam drosmi, un uz mūžīgiem laikiem tavā 
klusumā turpina virmot Mana agonija; 

Ģetzemane, ko tu vēlies pateikt tādu, kas vēl nav ticis pasacīts? 
tai stundā, kad bija jāpiepildās Rakstiem, svētuma klusumā tu liecināji, kā tiek 

nodots Dievs, tu liecināji par Mani; 
Es zinu, ka daudziem Es esmu tikai mīts, viņi domā, ka esmu eksistējis kaut 

kad pagātnē; daudziem Es esmu tikai pārejoša ēna, kas laika gaitā ir nolemta 
izzušanai ;  

un tikai nedaudzi apzinās, ka miesā esmu dzīvojis šeit, virs zemes, un turpinu 
dzīvot jūsu vidū ; 

Es esmu Viss, – kam bijis jāizzūd, tas ir izzudis! Es pazīstu cilvēku bailes, 
raizes, vājības – vai Ģetzemane nav šī cilvēciskā trausluma pierādījums?  

brīdī, kad Ģetzemanē lūdzās pati Mīlestība, tika satricināti tūkstošiem dēmonu, 
– baiļu pārņemti, tie bēga, jo bija pienākusi Stunda, kurā Mīlestība pagodināja 
Mīlestību;
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ak, Ģetzemane, lieciniece Nodotajam un Pamestajam, celies, liecini, pierādi. 
Jūda Mani nodeva, bet cik gan daudzi to turpina darīt vēl tagad! Jau tajā mirklī 

Man bija skaidrs, ka viņa skūpsts izplatīsies daudzu vidū visās paaudzēs un Es to 
saņemšu atkal un atkal; tas atjaunos Manas sāpes un turpinās ievainot Manu Sirdi ; 

Vassula, esi Mans mierinājums, ļauj Man atpūsties tavā sirdī ” (17.05.87) 
Tēvs mūsu... 
10 Esi sveicināta, Marija... 
Gods lai ir... 
Mans Jēzu... 



Jēzu, mana vienīgā mīlestība... 
2. Jēzus tiek šaustīts 
Pārdomas no Svētajiem Rakstiem: Pilāts notiesā Jēzu uz nāvi un nodod 

šaustīšanai. (Mt 27, 1126; Jņ 18, 2840; 19, 1) 
Pārdomas no “Patiesas dzīves Dievā” vēstījumiem:  
Jēzus stāsta par Savām Ciešanām: “pēc šaustīšanas viņi sāka mani apspļaudīt 

un apdullināja ar dažiem spēcīgiem sitieniem pa galvu, tad iesita pa vēderu tā, ka 
Es bez elpas pakritu zemē; kamēr Es, sāpēs vaidot, gulēju zemē, viņi izklaidējās, 
pēc kārtas turpinot Mani sist; Mani būtu grūti atpazīt, visa Mana miesa bija kā 
salauzta, tieši tāpat kā Mana sirds, Es jutos, it kā Man būtu novilkta āda … viens 
no viņiem Mani piecēla un pieturēja, jo Es jau vairs nebiju spējīgs noturēties 
kājās” (09.11.86). 

Tēvs mūsu... 
10 Esi sveicināta, Marija... 
Gods lai ir... 
Mans Jēzu... 
Jēzu, mana vienīgā mīlestība... 
3. Jēzus tiek kronēts ar ērkšķu kroni 
Pārdomas no Svētajiem Rakstiem: Kareivji izklaidējas, ņirgājoties par Jēzu. 

(Jņ 19, 112) 
Pārdomas no “Patiesas dzīves Dievā” vēstījumiem: 
Jēzus turpina: “tad viņi Mani ieģērba savās drēbēs un, turpinot sist, vilka uz 

priekšu; Viņi sita Man pa seju, salaužot degunu un mocīja Mani; Es klausījos šo 
kareivju lamās – viņu balsīs bija tik daudz izsmiekla un naida, tās arvien vairāk 
piepildīja Manu kausu; viņi smējās: “Kur gan ir Tavi sapulcētie draugi, kamēr 
viņu karalis ir pie mums? Vai visi jūdi ir tādi paši nodevēji kā šie? Lai dzīvo viņu 
karalis!” Viņi uzmauca Man galvā ērkšķu kroni: “Kur gan ir tavi jūdi, kuriem būtu 
tevi jāsveic? Tu esi karalis vai ne? Varbūt Tu vari notēlot karali? Smejies, neraudi! 
Tu taču esi karalis, Tev jāuzvedas kā karalim’…”” (09.11.86) 

Tēvs mūsu... 
10 Esi sveicināta, Marija...
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Gods lai ir... 
Mans Jēzu... 
Jēzu, mana vienīgā mīlestība... 
4. Jēzus nes krustu uz Kalvārijas kalnu. 
Pārdomas no Svētajiem Rakstiem: Pārguris un ļimstot zem smagā krusta, Jēzus 

ir ceļā uz Golgātu. (Jņ 19, 1719) 
Pārdomas no “Patiesas dzīves Dievā” vēstījumiem: 
Jēzus turpina: “Manas kājas tika sasietas ar auklām, un viņi pavēlēja Man 

doties uz krusta pusi; tā kā kājas bija sasaistītas, tie vilka Mani pa zemi, aiz 
matiem raudami Mani krusta virzienā; sāpes bija neciešamas, šaustīšanā savainotā 



miesa no vilkšanas pa zemi atdalījās no ķermeņa; beidzot viņi atraisīja virves, ar 
sitienu palīdzību lika Man piecelties un uzkrāva Man plecos krustu; 

Es pats nebiju spējīgs pamanīt šo krustu, jo acis aizmigloja no ērkšķiem 
ievainotās galvas plūstošās asinis, tādēļ viņi to Man uz pleciem uzlika paši, 
stumjot Mani uz vārtu pusi; 

cik smags bija šis krusts! Ceļu uz vārtiem norādīja saņemtie sitieni, Es centos 
kaut ko saskatīt, bet asinis dedzināja acis… pēkšņi es sajutu kādas rokas, kas 
noslaucīja Manu seju… izbaiļu pilna, kāda sieviete tomēr bija uzdrošinājusies 
Man tuvoties, lai noslaucītu Manu pietūkušo seju; Es jutu šīs sievietes, viņas 
raudāja un sēroja … Es spēju vienīgi izdvest: “Esiet svētītas... Manas asinis 
nomazgās visas cilvēces grēkus, ir pienācis jūsu pestīšanas laiks” 

Es pieslējos kājās, pūlis mežonīgi auroja, man apkārt nebija neviena drauga, 
neviena, kas Mani varētu mierināt; agonija kļuva arvien dziļāka, Es pakritu… 
baidoties, ka Es varētu nomirt vēl pirms piesišanas krustā, kareivji pavēlēja kādam 
vīram, vārdā Sīmanis, nest Manu krustu… šajā rīcībā nebija nekādas laipnības vai 
līdzjūtības – Man vienkārši bija jāizdzīvo līdz krustam.” (09.11.86) 

Tēvs mūsu... 
10 Esi sveicināta, Marija... 
Gods lai ir... 
Mans Jēzu... 
Jēzu, mana vienīgā mīlestība... 
5. Jēzus tiek piesists krustā un mirst. 
Pārdomas no Svētajiem Rakstiem: Jēzus, visu atmests, cieš un mirst 

Sagatavošanās dienā. (Jņ 19, 2330) 
Pārdomas no “Patiesas dzīves Dievā” vēstījumiem: 
Jēzus noslēdz Savu stāstījumu: “nonākot kalnā, viņi Mani nogrūda pie zemes, 

norāva drānas un visu skatieniem atstāja kailu… Brūces atkal atvērās un asinis 
slacināja zemi… kareivji Man stiepa pretim ar žulti sajauktu vīnu, bet Es no tā 
atteicos, jo iekšienē jau tāpat bija pietiekami daudz no ienaidniekiem saņemtā 
rūgtuma;
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vispirms viņi ļoti ātri pienagloja pie krusta manas plaukstu locītavas, tad 

kareivji izstiepa Manu salauzto ķermeni un ar lielu niknumu izdzina naglas cauri 
pēdām; Mana dvēsele piedzīvoja bezgalīgas sāpes, izbailes un šausmas – tuvākie 
bija Mani atstājuši, Pēteris, uz kura vajadzēja balstīties Baznīcai, bija Mani 
noliedzis, tieši tāpat kā lielākā daļa draugu… atstāts ienaidnieku varā, Es 
piedzīvoju dziļas skumjas, dvēseli pildīja sāpes; 

kareivji pacēla krustu un ielika to bedrē; Es nolūkojos uz pūli, ... ar Savām 
pietūkušajām acīm Es uzlūkoju pasauli – to vidū, kuri ņirgājās par Mani, nebija 
neviena drauga, neviena, kas varētu Mani mierināt, Mani bija pametuši visi, kuri 
Mani iepriekš mīlēja… “Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc Tu Mani esi atstājis?” 

Es cieši noraudzījos Savā Mātē, un mūsu sirdīs risinājās iekšējs dialogs: “Es 
tev atdodu savus mīļotos bērnus, lai tie būtu arī tavējie, tev jākļūst par viņu māti’. 



viss tuvojās beigām, pestīšana bija tuvu, Es redzēju atvērtas Debesis un 
eņģeļus – viņi stāvēja klusējot –, “Mans Tēvs, Tavās rokās Es atdodu savu garu, 
tagad esmu ar Tevi’ 

Es, Jēzus Kristus, nodiktēju tev stāstījumu par Savu agoniju. Nes Manu krustu, 
Vassula, nes to Manis dēļ (...), jo Es tevi mīlu, meita.” 

Tēvs mūsu... 
10 Esi sveicināta, Marija... 
Gods lai ir... 
Mans Jēzu... 
Jēzu, mana vienīgā mīlestība... 
Sāpīgos noslēpumus var noslēgt ar lūgšanu “Salve Regina” … lpp. 

Augstās Godības noslēpumi 
1. Jēzus Augšāmcelšanās. 
Pārdomas no Svētajiem Rakstiem: Kaps ir tukšs. Alleluja! (Jņ 20) 
Pārdomas no “Patiesas dzīves Dievā” vēstījumiem: 
Lūgšana. Kungu Kungs, mūsu dvēseļu svaidījums, svētā trīsvienīgā Gaisma, 

augšāmceļoties Tu jau šeit virs zemes dievišķoji Savu Miesu, pārvērzdams to 
garīgā un neiznīcīgā Miesā; Tu uzvarēji visu zemisko, Tu svinēji uzvaru pār nāvi, 
Tu dāvāji Savu Vārdu! Tu esi cilvēkus Mīlošais dzīvais Dievs, Tu dāvini mums 
Savu Līgavu, kas aizstāv un uzglabā Patiesību; Trīskārt svētā Gaisma, Tu kļuvi 
cilvēks, vēlēdamies atklāt mums Tēvu, Tēvu, kurš ir Tevī un Tu – Viņā;’…” 
(31.12.2000) 

Tēvs mūsu... 
10 Esi sveicināta, Marija... 
Gods lai ir...
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Mans Jēzu... 
Jēzu, mana vienīgā mīlestība... 
2. Jēzus uzkāpšana Debesīs 
Pārdomas no Svētajiem Rakstiem: Jēzus atgriežas pie Sava Tēva. (Lk 24, 

4453) 
Pārdomas no “Patiesas dzīves Dievā” vēstījumiem: 
Jēzus saka: “paliec Man uzticīgs un tiecies pēc visa, kas esmu Es, izdzēs visu, 

kas esi Tu; iznīcini visu, kas esi tu, uzņemot sevī Mani ; lūdzies par dvēseļu 
atgriešanos, lūdzies par mieru, mīlestību, vienotību, vienmēr atceries, ka Mana 
Mīlestība ir Bezgalīga un neviens virs šīs zemes nav spējīgs to pilnībā izprast; Es 
tevi svētīju, pievērsies Man un pagodini Mani ” (20.07.90) 

Tēvs mūsu... 
10 Esi sveicināta, Marija... 
Gods lai ir... 
Mans Jēzu... 
Jēzu, mana vienīgā mīlestība... 



3. Vasarsvētki. 
Pārdomas no Svētajiem Rakstiem: Jēzus sūta Savu Svēto Garu pār apustuļiem 

(Apd 2, 141) 
Pārdomas no “Patiesas dzīves Dievā” vēstījumiem: 
Tēvs saka: “Mans Svētais Gars dvesa pār ikvienu no jums, un Viņa vārdi bija 

saldāki par medus lāsēm, kas izplūst no šūnām, ar to Es iesmaržoju visu pasauli un 
svaidīju Savu radību; ikvienam, kurš vēlējās Mani iepazīt tuvāk, Es atļāvu Sev 
tuvoties un ieelpot no Manas mutes visas tās žēlastības, kas vajadzīgas, lai 
saglabātu dvēseli mierā, bet sirdi – uzpotētu Man un Manam Likumam… 

kas gan, ja ne Svētais Gars, var dot dvēselei tik dziļu mieru un brīvību? kas 
gan, ja ne Mana labprātība un Manas Mīlestības bezgalīgā labvēlība spēj pacelt 
dvēseli pretim Dievišķajam?” (07.08.02) 

Tēvs mūsu... 
10 Esi sveicināta, Marija... 
Gods lai ir... 
Mans Jēzu... 
Jēzu, mana vienīgā mīlestība... 
4. Vissvētākās Jaunavas Marijas uzņemšana Debesīs.  
Pārdomas no Svētajiem Rakstiem: “Es jums pateikšu noslēpumu: ne visi no 

mums aizmigs, bet visi tiks pārveidoti.” (1 Kor 15, 5157)
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Pārdomas no “Patiesas dzīves Dievā” vēstījumiem: 
Jēzus saka: “Manas Mātes Bezvainīgā Sirds ir vienota ar Manējo, un Es vēlos, 

lai ikviens no jums izrādītu tai pienākošos cieņu un bijību; cilvēku grēki, it īpaši 
mīlestības trūkums, nepateicība, svētzādzības – tie vainago mūsu abu Sirdis ar 
ērkšķu kroni; 

Es, dievišķais Vārds, mīlu un cienu Savu Māti, Es vēlos, lai tu tuvotos viņai un 
godātu viņu tā, kā viņu godāju Es; Es vēlos, lai ikviens celis locītos, pagodinot 
viņu, Es vēlos, lai jūs sveiktu savu Svēto Māti, lūdzoties Rožukroni; Es vēlos, lai 
jūs labotu savas kļūdas, lūdzot viņai jūs mācīt un vadīt ” (25.01.88) 

Tēvs mūsu... 
10 Esi sveicināta, Marija... 
Gods lai ir... 
Mans Jēzu... 
Jēzu, mana vienīgā mīlestība... 
5. Vissvētākās Jaunavas Marijas kronēšana Debesīs. 
Pārdomas no Svētajiem Rakstiem: “Un debesīs parādījās liela zīme – saulē 

tērpta sieviete un mēness zem viņas kājām, un viņai galvā vainags no divpadsmit 
zvaigznēm” (Atkl 12, 117) 

Pārdomas no “Patiesas dzīves Dievā” vēstījumiem: 
Jēzus saka: “Viņa ir Debesu karaliene, Mana Māte un jūsu Māte, mīļākā no 

sievietēm, skaista kā Debesis, mirdzoša kā Mana Godība, viņas pilnībai nav 



līdzīgas; viņa ir Manas dvēseles dārgums, Sieviete, kuras galvu grezno divpadsmit 
zvaigžņu kronis, Manas Godības trauks un mūžīgās Gaismas atspulgs; 

Viņas klātbūtne Mana nama pagalmos aizēno visu zvaigznāju izstaroto gaismu, 
Viņa ir patiesās Gaismas, cilvēktapušā Vārda, kas dzīvojis mūsu vidū, biķeris” 
(11.11.93). 

“lūk, Es esmu viņu pasludinājis ne tikai par eņģeļu un visu radību Karalieni, 
bet esmu izvēlējis viņu par Savu Troni;” (25.03.96) 

Tēvs mūsu... 
10 Esi sveicināta, Marija... 
Gods lai ir... 
Mans Jēzu... 
Jēzu, mana vienīgā mīlestība... 

Rožukroņa noslēgumā – 
ESI SVEICINĀTA KARALIENE SALVE REGINA 

Esi sveicināta Karaliene, žēlsirdības Māte, 
Kas mums Pestītāju devi, esi sveicināta! 
Mēs, Ievas bērni, svešumā saucam uz Tevi,  
Mēs Tevi lūdzam, sērojot un raudot šai asaru ielejā.
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Tāpēc, mūsu Aizstāve, uzlūko mūs savā žēlsirdībā. 
Un pēc šīs dzīves ved mūs pie Jēzus, pie sava dievišķā Dēla. 
Tu žēlīgā un laipnā, Vissvētākā Jaunava Marija. 

Lūdz par mums, svētā Dieva Dzemdētāja, 
Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam. 
5. JĒZUS LŪGŠANA 

Šī lūgšana ir raksturīga Austrumu rita (pareizticīgajām) Baznīcām. 
Kungs Jēzu Kristu, dzīvā Dieva Dēls, esi man, grēciniekam, žēlīgs. 
(Atkārtot 10 reizes, sīkāki paskaidrojumi … lpp.) 
Jēzus saka: “Ja kāds lūdz šo lūgšanu, Debesis viņam tiks atvērtas un Dieva 

žēlastība viņu atpestīs; samierinieties ar Mani, ik dienas lūdzot: “Kungs Jēzu 
Kristu, dzīvā Dieva Dēls, esi man, grēciniekam, žēlīgs ” (18.01.90) 

6. SLAVĒŠANAS HIMNA 
Christos Anesti! – Kristus Augšāmcēlies! 

Kristus augšāmcēlies no mirušajiem,  
Ar Savu nāvi Viņš ir uzvarējis nāvi! 
Tiem, kas mājo kapā, Viņš dāvā dzīvību! 
(Austrumu rita himna) 

Šī himna tiek dziedāta Baznīcā klusajā Sestdienā, kad priesteris iznes pie 
cilvēkiem Lieldienu Gaismu, kas simbolizē Jēzus Augšāmcelšanos. 

Jēzus saka: “Sludiniet Jēzus Augšāmcelšanos – tas ir notikums, kuram līdzīga 
nav; Viņš nāk arī mūsdienās, lai atgādinātu Viņa dāvāto cerību un Apsolījumu 
(Baznīcas atjaunotni Svētajā Garā), tādēļ aplieciniet augšāmcēlušos Kristu, kas ir 



jūsu vidū visos laikos, Kristu, kas ir jūsos; sludiniet augšāmcēlušos Kristu – 
bagātu žēlastībā un augstāku par ikvienu varu un spēku,...” (09.09.97) 

7. AIZLŪGŠANAS 
Mēs lūdzam Dievu, kurš Savā mīlošajā laipnībā vienmēr mūs uzklausa un 

atbild saskaņā ar Savu Gribu. Uz katru lūgumu mēs atbildam:  
“Kungs, uzklausi mūsu lūgšanu.”
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Lūgšanu piemēri: 
Jēzus ir teicis: “Es esmu nācis, lai jums būtu dzīvība un tā būtu pārpilnībā”. 

Lūgsim, lai visi cilvēki nonāktu pie Jēzus – patiesās Dieva Dzīvības. 
“Kungs, uzklausi mūsu lūgšanu.” 
Jēzus ir teicis: “Es esmu pasaules Gaisma. Kas seko Man, tam būs dzīvības 

Gaisma un tas nestaigās tumsībā.” Lūgsimies par dzīves salauztajiem un 
ievainotajiem, par tiem, kuri staigā tumsībā, lai viņi sekotu Jēzum – patiesajai 
Dieva Dzīvībai.  

“Kungs, uzklausi mūsu lūgšanu.” 
Jēzus teica Sīmanim un Andrejam: “Nāciet un sekojiet Man, es jūs darīšu par 

cilvēku zvejniekiem!” Lūgsimies par mūsu pāvestu, patriarhiem, visu garīgo kārtu, 
lai viņi sekotu Jēzum – patiesajai Dieva Dzīvībai. 

“Kungs, uzklausi mūsu lūgšanu.” 
Jēzus teica: “Es esmu Augšāmcelšanās!” Lūgsimies par visiem, kuri vēl ir tālu 

no Dieva, lai arī viņi tiktu atbrīvoti un augšāmceltos patiesajai Dieva Dzīvībai. 
“Kungs, uzklausi mūsu lūgšanu.” 
Lūgumu lūgšanas varam noslēgt ar pateicību un slavu par lielo Dieva 

Žēlsirdību. Varam izmantot šo lūgšanu: 
Slavēšanas lūgšana 

Slava Dievam vissvētajās Debesīs, slava Viņam, kurš ir pacēlis 
manu dvēseli no zemes pīšļiem! Slava trīskārt svētajai Gaismai, 
kuras spēkā ir radies viss esošais! 
Slava neuzvaramajam Dievam, kuram nav līdzīga! Slava 
Mūžīgajam, kurā mēs rodam savu nemirstību! 
Lai Tava Elpa, Vissvētākais, Tavas Godības vistīrākā Dvesma 
dzīvina un atjauno mūs vienā, pagodinātā Miesā. Amen  
Vassula (10.11.95) 

8. BĪBELES LASĪŠANA 
Mēs lūdzam Jēzu, lai Viņš mācītu mūs caur Savu Vārdu, un lai, lūdzot Svēto 

Garu, Viņš mums atklātu to Rakstu vietu, kuru Viņš vēlas, lai mēs lasītu. Sekojot 
iedvesmai, ieteicamas ir pārdomas klusumā vai arī īsa dalīšanās par to, kā esam 
sapratuši attiecīgo Bībeles lasījumu.
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9. LASĪJUMS NO GRĀMATAS  



“PATIESA DZĪVE DIEVĀ” 
Kāds no lūgšanu tikšanās dalībniekiem lūdz, lai, atverot grāmatu, Jēzus mūs 

vada un mēs varētu uzklausīt, ko Viņš šodien vēlas mums teikt. 
10. DZIEDINĀŠANAS KALPOŠANA 

Ja vēl ir laiks un izdevība, lūgšanu tikšanos var noslēgt dziedināšanas 
kalpošana. Visi kopā ar dziesmu vai lūgšanu mēs aicinām Svēto Garu un tad kādu 
laiku paliekam klusumā. Varam izmantot šādas lūgšanas:  

Jēzus saka: “Bieži lūdziet Svēto Garu ar šādu lūgšanu: 
Nāc, Svētais Gars! 
Nāc caur Savas Mīļotās Līgavas,  
Vissvētākās Jaunavas Marijas Sirds aizbildniecību; 
Amen; 

lūdzot šo lūgšanu, Svētais Gars nāks pār jums; lūdzieties, lai saņemtu Svētā 
Gara izliešanos ΙΧΘΥΣ” (26.10.89) 

Kungs, iegremdē mani Savā Svētajā Garā, 
Pārņem mani ar Savu Svēto Garu, lai ienaidniekam  
manī vairs nebūtu vietas. 
Dari, lai Tavs Svētais Gars iegrimst manas sirds  
visdziļākajās dzelmēs. 
Lai Tavs Svētais Gars apūdeņo manu dvēseli un  
ieved to žēlastību pārpilnībā,  
Kura nav no šīs pasaules. Lai slavēts Dievs!”  
Vassula (03.05.91) 

Jēzus saka: “Lūgsimies  
Svētais Gars, nāc pār mums, atjauno mūs, 
Piepildi mūsu dvēseles ar Savu Mīlestību, 
Paliec mūsu nemiera pilnajās sirdīs, dāvājot tām Savu Mieru. 
Paslēp mūs Savu spārnu ēnā no jebkādas nelaimes, 
Dari mūs pazemīgus un vadi mūs pretim Savai Gaismai, 
Lai mēs būtu spējīgi ieraudzīt Tavas vēlmes un piepildīt tās. Amen.”  
(26.03.88)
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“Kungs, nāc pie mums un apzīmogo mūsu pieres  
ar Sava Gara zīmogu,  
Apzīmogo mūs ar Apsolījuma zīmogu un radi mūsos tīru 
sirdi. 
Es zinu, ka Tu stāvi pie ikvienas dvēseles sliekšņa,  
gaidot tās atbildi, 
Tavas acis ilgojas redzēt, kā atveras šīs durvis. 
Tavi vīna dārzi, mans Kungs, jau ir uzplaukuši un drīz vien 
tie dos pietiekami daudz augļu, lai pabarotu ikvienu 
tuksnesi. 



Mirušais atgriezīsies dzīvībā tikai tad, ja Tava Dvaša to 
piecels ar Savu saldo smaržu! 
Lai Tavas Mīlestības dēļ šī ēnu valstība atkal atdzimst!”  
Vassula (23.05.90) 
Ak, Svētais Patiesības Gars, nāc pār mums, esi mūsu 
Vadītājs un svētais Ceļabiedrs, 
Svētais Mīlestības Gars, nāc un iemāci mums mājot 
patiesajā Dieva Mīlestībā. 
Atgādini Tēva dotās patiesās zināšanas, kuras mēs esam 
pazaudējuši savu grēku dēļ. Svētais Miera Gars, apveltī 
mūs ar Savu Mieru, ar Mieru, ko pasaule nevar dot. Dari 
ikvienu no mums par Gaismas trauku un miera nesēju, jo 
“taisnības auglis mierā top sēts tiem, kas mieru tur” (Jk 3, 
18). Amen.  
Vassula (06.01.91) 

11. DZIESMAS SVĒTAJAM GARAM 
Svētais Gars,  
mēs lūdzam nāc, 
Nāc kā uguns,  
sirdīs nāc, 
Nāc kā uguns mūsos,Kungs, 
Aizdedz mūs! 
Visuvarenais Dievs ir starp mums, 
viņa žēlastība apņem mūs, 
Savu laipnību viņš parāda 
Visiem tiem,  
kas viņu cer atrast.
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12. DZIEDINĀŠANAS LŪGŠANAS 
Lūgšana par dziedināšanu un atbrīvošanu 
“Lai slavēts Tavs vārds, Tu, kas uzklausi manu lūgšanu! 
Esi slavēts, mans Kungs, kas izvilki manu dvēseli no bedres! 
Lai slavēta Tava žēlsirdība, kas mūsu glābšanai un 
atbrīvošanai ir iegravējusi mūs Tavā Sirdī! 
Tu, Dievs, esi mūsu Pestīšana, mūsu Bagātība, Mērķis un 
Dzīvība! 
Ik dienas Tu ielīksmo mūsu dvēseles un iepriecini mūsu 
sirdis ar Savu Klātbūtni, tāpēc ļauj mums tajā smelties 
Tavu žēlastību. 
Kungs Jēzu Kristu, Tavā Vārdā mēs lūdzam miera, 
piedošanas un personības veseluma Garu. 



Mīļais Kungs Jēzu Kristu, Tavā Vārdā mēs ļoti lūdzam – 
dziedini mūs no mūsu trūkumiem un netikumiem, dziedini 
mūs Sava Svētā Gara spēkā! 
Dziedini mūs garīgi, izraujot ar saknēm visu ļaunumu. 
Svētais Gars, dāvā mums Savu svaigumu, atdzīvini mūs, 
dāvājot atjaunotni! 
Jēzu Kristu, Tavā Vārdā mēs ļoti lūdzam, dziedini mūs no 
ikvienas garīgās slimības, ikvienas fiziskās slimības un no 
visa, kas sēj nemieru mūsu dvēselēs. 
Lai ikviena sirds šūna, mīlestības pilna, spētu paust Tavu 
Godību! 
Uzklausi mūsu lūgšanas, žēlsirdīgais Kungs un atbildi 
mums. Amen.”  
Vassula (1998.g. janvārī Indijā) 
Lūgšana, lūdzot septiņas Svētā Gara dāvanas 
Dzīvības Avots un Kungs, 
Dievišķais un dāsnais Baznīcas, Kristus mistiskās Miesas 
Vadoni, siržu Gaisma un dāvanu Dalītāj, dievišķās 
tēvišķības Atklājēj,  
Apmeklē mūsu nabaga dvēseles un piepildi tās ar Savām 
dāvanām, lai mēs, Tavā žēlsirdībā un labvēlībā varētu tikt 
pārveidoti. 
Mēs Tevi pazemīgi lūdzam – apklāj mūs ar Savām 
dāvanām, lai mūsu sirdis aizdegtos Tavas dedzīgās 
Mīlestības liesmās. Amen.  
Vassula (Lozannas lūgšanu grupa, 17.08.97) 
Mana mājvieta ir Kunga pagalmos,  
un mans gars gavilē Viņa trīskārt svētās Majestātes 
spožumā. Tevī dzīvo mana dvēsele, Tevī tā gūst 
piepildījumu un mācās paļauties arvien vairāk. Tevī, 
mūžīgais Tēvs, mans gars slāpst, 
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ilgojas un meklē Patiesību. 
Ak, debesu Tēvs, neatņem man septiņas Sava Gara 
dāvanas, bet gan liec tām apgaismot manu ceļu un manu 
garu, iegremdējot mani Savā trīskārt svētajā Dievišķībā. 
Amen.  
Vassula (09.01.96) 

“Svētais Gars, Dzīvības Devēj,  
Svētais Gars, trīskārt Svētais, dari, lai mēs augtu Dieva pazīšanas Mīlestībā un 
iemantotu Viņa Valstību. Dievbijības Gars, palīdzi mums aizmirst savus 
priekšstatus un principus, liec nomirt mūsu objektivitātes trūkumam, 
remdenumam, miegainībai un ambīcijām; 



Dzīvības koka augļu Devēj, mūžīgais Prieks, mūsu dvēseļu spožums, ielej 
mūsos Taviem svētajiem piemītošo dievbijību, lai mēs spētu svēti sargātu Tavu 
Likumu. Savā žēlsirdībā atklājies mūsu nožēlojamajai dvēselei. Atgādini, ka tikai 
neiznīcība mūs tuvinās Visvarenajam un Vissvētajam trīsvienīgajam Dievam, bet 
nekas nešķīsts nespēs izzināt Viņa ceļu mūsos Amen.”  

(pēc 19.06.95 saņemtā vēstījuma, Vassulas adaptācija) 
13. THOXA, THOXA  

Visi var piecelties, sadoties rokās un dziedāt slavas dziesmu 
grieķu valodā, kuras vārdi nozīmē:  
“Gods Dievam, gods Kristum, gods Svētajam Garam! 
Alleluja!” 

Thoxa, Thoxa, Thoxa sto Theo  
(gods Dievam)! 
Alleluja, Alleluja, Alleluja! 
Thoxa, Thoxa, Thoxa sto Christo  
(gods Kristum)! 
Alleluja, Alleluja, Alleluja! 
Thoxa, Thoxa, Thoxa sto Pneuma t`Ayio  
(gods Svētajam Garam)! 
Alleluja, Alleluja, Alleluja! 
(Vasarsvētku himna)
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14. VELTĪŠANĀS JĒZUS VISSVĒTĀKAJAI SIRDIJ 
Jēzus aicina mūs bieži lūgt šo lūgšanu: 

Svētā Jēzus Sirds,  
pilnībā piepildi mani ar Sevi, 
lai Tavi nodomi kļūst par maniem nodomiem; 
Tavas vēlmes – par manējām; 

Tavi Vārdi par maniem vārdiem un Tavas domas par 
manām domām; 

ļauj man paslēpties Tavas Svētās Sirds dziļumos, pilnībā 
aizmirstot pašam sevi; 
es, (...), slavēšu Tavu Vissvētāko Sirdi no visas savas sirds, 
es apņemos tai kalpot ar iekšēju degsmi un katru dienu 
pieaugt šajā dedzībā; 
esmu vājš, bet zinu, ka Tavs Spēks mani uzturēs; paliec 
vienmēr manu acu priekšā un es manas sirds vienīgās ilgas; 
Vissvētākā Jēzus Sirds,  
liec manī nepatiku pret visu, kas būtu pretrunā ar Tavu 
Svētumu un Tavu Gribu; atdali manī graudus no pelavām 
tik ilgi, kamēr manī nepaliks nekas lieks; sākot ar šo dienu, 
stiprini manī Mīlestības saites, kurām esi mani saistījis pie 



Sevis; liec manai dvēselei slāpt pēc Tevis, bet manai sirdij 
sāpēt no mīlestības uz Tevi; 
Vissvētākā Jēzus Sirds,  
negaidi, nāc un ar Savas kvēlojošās Mīlestības liesmām 
pārņem visu manu būtību, lai viss, ko es no šī brīža darītu, 
tiktu darīts vienīgi Tavam godam, aizmirstot par savējo; 
es, (...), veltu Tev savu dzīvi un no šīs dienas vēlos būt 
Tavas Mīlestības vergs, Tavu dedzīgo ilgu un Tavu Ciešanu 
upuris, Tavas Baznīcas atbalsts un Tavas Dvēseles 
iepriecinājums; 
dari, lai manī atmirdz Tava Krustāsišana – lai, sastopot 
dvēseļu kurlumu un redzot to kritienus, es līdz galam 
izdzertu Tava rūgtuma biķeri; 
Vissvētākā Jēzus Sirds,  
neaiztaupi man Savu krustu, tāpat kā Tēvs to neaiztaupīja 
Tev; ieslogi manas acis, domas un vēlmes Savā 
Vissvētākajā Sirdī; 
esmu necienīgs un neesmu neko nopelnījis, tomēr palīdzi, 
lai es uzticīgi izdzīvotu šo veltīšanos. Palīdzi man būt 
uzticamam, nenogurstoši piesaucot Tavu Svēto Vārdu, 
neļauj manam garam pieņemt neko, kas nav no Tevis;
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Vissvētākā Jēzus Sirds,  
dari, lai mana dvēsele, vairāk nekā jebkad spētu paciest 
Tavas Miesas Zīmes dvēseļu pestīšanai. 
es, (...), brīvprātīgi atdodu savu gribu Tavai gribai tagad un 
mūžīgi; Amen;  
Jēzus (26.01.92) 

PAPILDUS LŪGŠANAS 
Veltīšanās Jēzus un Marijas vienotajām Sirdīm 

“kā ir teikts Svēto Rakstu pravietojumos, Kungs, mēs 
zinām, uzticamies un ticam, ka Tavas Sirds un Tavas Mātes 
Bezvainīgās Sirds uzvara ir tuvu; 
tāpēc mēs pazemīgi veltām sevi, savas ģimenes un savu 
valsti Jūsu abu Svētajām Sirdīm. mēs ticam, ka, veltot jums 
savu zemi, tauta vairs nepacels zobenu pret citu tautu un 
mūs neapdraudēs kara briesmas; 
mēs ticam, ka, veltot savu valsti Jūsu abu Mīlošajām 
Sirdīm, var tikt uzvarēta jebkāda cilvēciskā lepnība un 
augstprātība, bezdievība un sirdscietība, ticam, ka viss 
ļaunais var tikt aizstāts ar mīlestību un labo; 



mēs ticam, ka jūsu Svētās Sirdis nenicina mūsu mērķus un 
vajadzības, bet ar Savu dievišķo Liesmu dziedina mūsu 
dziļākos ievainojumus, dāvājot mums mieru; 
Jēzus Svētā Sirds un Marijas Bezvainīgā Sirds, uzšķil pār 
mums Jūsu abu Siržu dzirksti, liekot aizdegties mūsējai. 
Dari mūsu tautu par pilnīgu Tava Svētuma mājokli; 
paliec mūsos un ļauj mums palikt Tevī, lai Jūsu Siržu 
Mīlestībā mēs spētu rast miera, vienotības un atgriešanās 
žēlastības;” Amen.  

Jēzus (21.09.93) 
Mana cerība ir Tēvs,  

mans patvērums ir Dēls, mana aizsardzība ir Svētais 
Gars. Svētā Trīsvienība, mēs Tevi godinām!  

Austrumu rita lūgšana
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Mana cerība ir Tevī,  
Dieva Māte, ņem mani savā patvērumā!  

Austrumu rita lūgšana 
Lūgšana par pasaules atgriešanos 

Žēlsirdīgais Tēvs, lai tie, kuri klausās, bet vēl arvien 
nesaprot, šoreiz sadzird Tavu Balsi un notic, ka Tu esi 

Vissvētākais no svētajiem; 
Atver to acis, kuri skatās, bet neredz, lai viņi beidzot 

ieraudzītu Tavu Svēto Vaigu un Tavu Godību; 
Liec Savu pirkstu viņu sirdīs, lai tās atvērtos un saprastu 

Tavu uzticamību; 
Taisnīgais Tēvs, es lūdzu, lai visas tautas saņemtu 

atgriešanās žēlastību un tiktu dziedinātas Tava mīļotā Dēla 
Jēzus Kristus brūcēs; Amen;  

Mūsu Svētā Māte (15.05.90) 
Jēzus (18.07.90) 

IKDIENAS LŪGŠANAS 
1988. gada 4. maijā Jēzus Vassulai ieteica ik dienas lūgties šādas tradicionālās 

lūgšanas. To variantu Vassula ir iekļāvusi vēstījumu grāmatā un arī šajā grāmatā. 
Paļāvības novenna Jēzus Svētajai Sirdij 
Ak, Kungs, Jēzu Kristu, es uzticu savu lūgšanu Tavai 
Vissvētākajai Sirdij... (izsaka lūgumu). 
Palūkojies uz mani un dari to, ko saka Tava Sirds. 
Lai izlemj Tava Svētā Sirds, es ceru uz Viņu, es uzticos 
Viņai un atdodu sevi Viņas Žēlastībai.  
Kungs, Jēzu, Tu nepievilsi manas cerības. Svētā Jēzus 
Sirds, es ceru uz Tevi. Svētā Jēzus  



Sirds, es ticu, ka Tu mīli mani. Svētā Jēzus Sirds, lai nāk 
Tava Valstība.  
Ak, Svētā Jēzus Sirds, es lūdzu daudzas žēlastības, bet īpaši 
lūdzu par šo vajadzību. Pieņem manu lūgšanu Savā Svētajā 
Sirdī un, kad Mūžīgais Tēvs ieraudzīs to Tavu dārgo 
Asiņu pārklātu, Viņš neatteiks, jo tā, ak, Jēzu, vairs nebūs 
mana, bet Tava lūgšana.
158  
Ak, Svētā Jēzus Sirds, es pilnībā ceru uz Tevi, un lai nekad 
savās cerībās es nepalieku  
kaunā. Amen. 
Sv. Bernarda “Memorare” (“Piemini”) 
Piemini, žēlsirdīgā Jaunava Marija, ka nav palicis novārtā 
neviens, kas meklējis glābiņu Tavā aizsardzībā, lūdzis Tavu 
palīdzību vai ilgojies pēc Tavas aizbildnības. 
Šīs paļāvības iedvesmots, es steidzos pie Tevis, ak, Jaunava 
Marija, mana Māte! 
Grēcīgs un noskumis, es nāku pie Tevis un nostājos Tavā 
priekšā. 
Iemiesotā Vārda Māte, nenicini manus lūgumus, bet savā 
žēlsirdībā uzklausi un atbildi man. Amen. 
Katoļu lūgšana 
Lūgšana svētajam erceņģelim Miķelim 
Svētais erceņģeli Miķeli, aizstāvi mūs cīņas dienā 
Sargā mūs no samaitātības un ļaunā gara slazdiem, 
Mēs pazemīgi lūdzam, lai Dievs viņu pārmāca.  
Ak, Debess karapulku Vadoni, mēs lūdzam, lai Dieva spēkā 
Tu notriektu ellē sātanu un citus ļaunos garus, kuri ložņā pa 
pasauli, cenšoties iznīcināt dvēseles. Amen. 
Marija, eņģeļu Karaliene, lūdz par mums. 
Katoļu lūgšana 
ABBUN DBASHMAYO 
(Tēvs mūsu lūgšana aramiešu valodā) 
Abbun dbashmayo, netquadash shmokh, 
Tith malkutock, nehweh sebyonokh aykano dbashmayo of 
baro 
Hab lan lahmo dsunquonan yawmono washbluq lan 
hawbayan wahtohayn 
Aykano dofhnan shbaqn lhayobayn. 
Wlo telan lnesyuno elo fason men bisho; 
Metul dilokhi malkuto whaylo wteshbuhto lolan olmin. 
Amen.
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VESPERU HIMNA JĒZUM KRISTUM 
(Fos Ilaron) 
Tu, Priecīgā Gaisma, mirdzums no godības Tēva – svēts un 

svētlaimīgs Jēzus Kungs! 
Pienākot saules rietam, skatoties vakara gaismā, 

Mēs dziedam Tēvam un Dēlam, un Dievam Svētajam 
Garam. 

Tu, Priecīgā Gaisma, mirdzums no godības Tēva – svēts un 
svētlaimīgs Jēzus Kungs! 

Tu esi cienīgs, lai visos laikos svēto balsis Tevi teiktu, 
Dieva Dēls, dzīvības Devēj, visa pasaule lai godina Tevi! 

Tu, Priecīgā Gaisma, mirdzums no godības Tēva – svēts un 
svētlaimīgs Jēzus Kungs!  

Austrumu rita himna 
KRUSTA CEĻŠ 

(Meditācijas no grāmatas “Patiesa dzīve Dievā” 
“Radība, Es esmu Dievs! Stāvi šajās stacijās, ikvienā no tām ilgojoties vienīgi 

pēc Manis; Es esmu ikvienā no tām, Es izeju cauri Sava Krusta ceļa stacijām un 
vēlos, lai arī tu tajās būtu kopā ar Mani, Es vēlos, lai tu tās pagodinātu, nometoties 
ceļos ikvienā no tām ” 

Kungs, es nezinu, ko Tu ar to domā! Kādas stacijas? (29.05.87) (Austrumu 
ritam piederīgie nezina, kas ir Krusta ceļš.) 

1. Pilāts Jēzu notiesā uz nāvi 
– Mt 27, 26; Mk 15,15; Jņ 19, 16 

“Drīz, ļoti drīz, kad tu jau būsi pārklāts ar savām paša asinīm, Es, šoreiz kā 
tiesnesis, pieminēšu, cik daudzu asinis pārklāj tavas rokas, cik daudziem tu neesi 
ļāvis saņemt Manas žēlastības, kuras Es dāsni esmu vēlējies dāvāt caur Savu 
Vārdu; vai arī tu, kas līdzīgi romiešiem, ik dienas vainago Mani ar ērkšķu kroni, 
mazgājot rokas smaržojošā ūdenī, teiksi kā Pilāts: “Es neesmu līdzdalīgs šī 
Nevainīgā asinīs”? Tu atsakies pieņemt nāves pretindi, tu atsakies iepazīt Manu 
Vārdu, caur kuru Svētais Gars runā šajās dienās…” (19.01.95) 

2. Jēzus ņem savu krustu 
– Jņ 19, 17 
“Manas kājas tika sasietas ar auklām, un viņi pavēlēja Man doties uz krusta 

pusi; tā kā kājas bija sasaistītas, tie vilka Mani pa zemi, aiz matiem raudami Mani 
krusta 
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virzienā; sāpes bija neciešamas, šaustīšanā savainotā miesa no vilkšanas pa 

zemi atdalījās no ķermeņa; beidzot viņi atraisīja virves, ar sitienu palīdzību lika 
Man piecelties un uzkrāva Man plecos krustu; 



Es pats nebiju spējīgs pamanīt šo krustu, jo acis aizmigloja no ērkšķiem 
ievainotās galvas plūstošās asinis, tādēļ viņi to Man uz pleciem uzlika paši, 
stumjot Mani uz vārtu pusi; 

cik smags bija šis krusts! ceļu uz vārtiem norādīja saņemtie sitieni, Es centos 
kaut ko saskatīt, bet asinis dedzināja acis…”(09.11.86)  

3. Jēzus pakrīt zem krusta smaguma 
“Es pieslējos kājās, pūlis mežonīgi auroja, Man apkārt nebija neviena drauga, 

neviena, kas Mani varētu mierināt; agonija kļuva arvien dziļāka, Es pakritu…” 
(09.11.86)  

4. Jēzus sastop Savu svēto Māti 
Es ienācu šajā Svētajā Sirdī – Manas Vissvētās Sirds tēlā un līdzībā, lai tajā 

kļūtu par Cilvēktapušo Dievu, lai bērnībā staigātu viņas pēdās, bet savukārt lai 
vēlāk viņa varētu sekot Man; šai krusta ceļā mēs dalījāmies it visā; 

Mēs bijām tik vienoti, ka vārdi vairs nebija vajadzīgi – tā bija siržu vienotība; 
Manas prombūtnes laikā nevienam nebija jāstāsta Marijai par Maniem vārdiem vai 
domām – Svētā Gara spēkā viņa zināja visu; kopš viņa piederēja Dievam un Dievs 
– viņai – Jaunavīgajai Sirdij vairs nebija nekādu noslēpumu;” (25.03.96) 

5. Kirēnas Sīmanis palīdz Jēzum nest Viņa krustu 
“Baidoties, ka Es varētu nomirt vēl pirms piesišanas krustā, kareivji pavēlēja 

kādam vīram, vārdā Sīmanis, nest Manu krustu… šajā rīcībā nebija nekādas 
laipnības vai līdzjūtības – Man vienkārši vajadzēja izdzīvot līdz krustam (...) nes 
Manu Krustu, Vassula, nes to Manis dēļ.” (09.11.86) 

6. Veronika noslauka Jēzus Vaigu 
“Es atļāvu tiem kronēt Mani ērkšķiem, Es atļāvu tiem smieties par Mani un 

apspļaudīt Manu Svēto Vaigu;” (09.11.86) 
“Pēkšņi Es sajutu kādas rokas, kas noslaucīja Manu seju… izbaiļu pilna, kāda 

sieviete tomēr bija uzdrošinājusies Man tuvoties, lai noslaucītu Manu pietūkušo 
seju; (09.11.86) 

cik maz ir vajadzīgs, lai Mani mierinātu , lai Mani pielūgtu un mīlētu 
(07.06.87) 

ja jūs zinātu, cik ļoti Es vēlos piedot jūsu noziegumus… lai piedotu un 
aizmirstu, Man pietiek ar vienu laipnu skatienu, ar nožēlas brīdi, šaubu pilnu 
nopūtu vai pat nevērīgām pārdomām un smaidu Manam Svētajam Vaigam – ar to 
pietiek, lai Es vairs neraudzītos uz Savām brūcēm un izdzēstu visus jūsu grēkus un 
kļūdas. Viens tīras nožēlas 

161  
mirklis , un jūsu rīcība Debesīs izraisīs svētkus, jūsu smaids un laipnais 

skatiens kļūs par vīraku Mana Vaiga priekšā, bet jūsu nožēla izskanēs kā jauna 
dziesma Manam godam;” 

(29.08.89) 
7. Jēzus vēlreiz pakrīt zem krusta smaguma 



“Es mīlu tos, kuri pakrīt, bet pēc tam nāk, lai lūgtu piedošanu – šajos brīžos Es 
viņus mīlu vēl vairāk. Pat, ja viņi pakristu miljoniem reižu, Es viņus neatstumšu. 
Es piedošu un nomazgāšu viņu trūkumus Savās Asinīs,… (30.01.87) 

Es tevi mīlu un atbalstīšu tevi tad, kad tu krīti, Es neļaušu tev pazust ” 
(15.05.87) 

8. Jēzus mierina raudošās Jeruzalemes sievietes 
– Lk 23, 27 – 31 

“Izbaiļu pilna, kāda sieviete tomēr bija uzdrošinājusies Man tuvoties, lai 
noslaucītu Manu pietūkušo seju; Es jutu šīs sievietes, viņas raudāja un sēroja … Es 
spēju vienīgi izdvest: “Esiet svētītas… Manas asinis nomazgās visas cilvēces 
grēkus, ir pienācis jūsu pestīšanas laiks”. (09.11.86) 

bēda tiem, kuri, atnākot Manai Dienai, turpinās būt tik vienoti ar grēku kā 
sieviete gaidībās ir vienota ar savu bērnu! (02.06.91) tai dienā zemes valdnieki un 
pavēlnieki, bagātie un ietekmīgie, visi iedzīvotāji – gan vergi, gan pilsoņi, slēpsies 
kalnu aizās un alās, sakot šīm klintīm un kalniem: “Krītiet uz mums un paslēpiet 
mūs no Tā, kurš sēž tronī, paslēpiet mūs no Jēra dusmām;” (03.03.92) 

9. Jēzus trešo reizi pakrīt zem krusta smaguma 
“Redzot jūsu nabadzību un kritienus, Manu Sirdi piepilda līdzjūtība (03.05.87) 
Tiem, kuri noraida šo atklāsmi, Es vaicāju – vai tas būtu pretēji Manam 

Likumam, ka jūsu dienās ar šo darbu Es cenšos izglābt Savu radību no kritiena?” 
(02.11.88) 

10. Jēzum novelk drēbes 
– Mt 27, 35; Mk 15, 25; Lk 23, 34; Jņ 19, 23 – 24 

“Nonākot kalnā, viņi Mani nogrūda pie zemes, norāva drānas un atstāja kailu 
visu apskatei… brūces atkal atvērās un asinis slacināja zemi… kareivji Man stiepa 
pretim ar žulti sajauktu vīnu, bet Es no tā atteicos, jo iekšienē jau tāpat bija 
pietiekami daudz rūgtuma, ko biju saņēmis no saviem ienaidniekiem;”(09.11.86) 

“arī uz tavām drānām, mans bērns, lāsos asinis, un tā būs zīme, ka tu patiešām 
esi dzimis no Manis; tas, ka tu pieņem savas ciešanas, Mani iepriecina, jo, 
pateicoties tām, Es izglābšu daudzus;” (23.10.95)
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11. Jēzus tiek piekalts krustā 

– Mt 27, 35; Mk 15, 25 – 26; Lk 23, 33 – 38; Jņ 19, 18 
“Vispirms viņi ļoti ātri pienagloja pie krusta Manas plaukstu locītavas, tad 

kareivji izstiepa Manu salauzto ķermeni un ar lielu niknumu izdzina naglas cauri 
pēdām; cik lielas izbailes, sāpes un šausmas piedzīvoja Mana dvēsele! Tuvākie 
bija Mani atstājuši, Pēteris, uz kura vajadzēja balstīties Baznīcai, bija Mani 
noliedzis, tieši tāpat kā lielākā daļa draugu… atstāts ienaidnieku varā, Es 
piedzīvoju dziļas skumjas, Manu dvēseli pildīja sāpes;” (09.11.86) 

“Es atļāvu tiem piesist Mani krustā tikai aiz Mīlestības uz tevi; ak, Krustāsistā 
bērns! Kā gan jūs esat varējuši aizmirst visu, ko Es jūsu labā esmu darījis! Gudrība 
ir ļāvusi spēkam un likumam sevi pazemot; lai nestu jūsu ciešanas, Es piedzīvoju 



cilvēku nicinājumu un atstumšanu; lai jūs būtu brīvi, Es tiku piekalts krustā; jūsu 
pestīšanai Es atļāvu tiem Sevi caurdurt… lai jūsu dvēsele dzīvotu un dalītos Manā 
Valstībā, Es pieņēmu vissāpīgāko nāvi, Es atļāvu plūst Savām Asinīm, lai jūs gūtu 
mūžīgo dzīvi, jūsu glābšanai Es atļāvu Sevi uzskatīt par grēcinieku;” (03.03.89)  

“Kā gan jūs varat nemīlēt viens otru! Kā gan jūs varat godināt Mani, šķirojot 
un atstumjot citus? Es netiku piekalts krustā tikai par taisnīgajiem;” (21.11.86)  

12. Jēzus mirst pie krusta 
– Mt 27, 46 – 50; Mk 15, 33 – 37; Lk 23, 44 – 46; Jņ 19, 30 

“Kareivji pacēla krustu un ielika to bedrē. Es nolūkojos uz pūli, …….. ar 
Savām pietūkušajām acīm Es uzlūkoju pasauli – to vidū, kuri ņirgājās par Mani, 
nebija neviena drauga, neviena, kas varētu Mani mierināt, Mani bija pametuši visi, 
kuri Mani iepriekš mīlēja… “Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc Tu Mani esi 
atstājis?” 

Es cieši noraudzījos Savā Mātē un mūsu sirdīs risinājās iekšējs dialogs: “Es tev 
atdodu savus mīļotos bērnus, lai tie būtu arī tavējie, tev jākļūst par viņu Māti”. 
(09.11.86) 

“Atceries to brīdi, kad karājos pie krusta? Ko Es sacīju? Es teicu, ka viņa ir arī 
tava Māte; Viņa tevi mīl un rūpējas par tevi, jo Abba dod tiem, kam Viņam 
labpatīkas dot…pieņem Dieva dāvanu!” (04.10.86) 

“Kliedziens uz krusta bija Mans pēdējais kliedziens šajā pasaulē; šis Manas 
miesas kliedziens, izlauzdamies no dvēseles dziļumiem un sasniegdams Debesu 
augstumus, bija pilns ciešanu, sāpju un rūgtuma; tas satricināja zemes pamatus un 
tāpat, kā tas pārplēsa uz pusēm Tempļa priekškaru, tas salauza arī to sirdis, kuri 
Mani mīl; šis sauciens atdzīvināja gan Manus uzticamos sekotājus, gan, 
sašķeldams viņus pārklājošo zemi arī mirušos viņu kapos; visbeidzot šis kliedziens 
iznīcināja ļaunumu; liels pērkona dārds satricināja Debesu augstumus, eņģeļi, 
bijībā drebot, krita Manā priekšā un pielūdza Mani pilnīgā klusumā… Māte, 
stāvēdama pavisam tuvu krustam, dzirdot Manu kliedzienu, nokrita ceļos un 
elsojot aizklāja seju… šo kliedzienu viņa nesīs sevī līdz pat savas Debesīs 
uzņemšanas dienai,… bet tajā brīdī Viņa cieta;” (29.04.87) 

“Viss tuvojās beigām, pestīšana bija tuvu, Es redzēju atvērtas Debesis un 
eņģeļus – viņi stāvēja klusējot – “Mans Tēvs, Tavās rokās es atdodu savu garu, 
tagad Es esmu ar Tevi”
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vēl arvien ciešot no dažādiem pasaules trūkumiem – ļaunuma, nepakļāvības, 

egoisma, Esmu sarūgtināts; Mans sauciens ik dienas kļūst arvien skaļāks; uz krusta 
biju atstāts viens, viens uz Saviem pleciem nesu pasaules grēkus, viens cietu un 
vientulībā nomiru, pārklādams ar Savām Asinīm visu pasauli, izglābu Savus 
iemīļotos; 

šis kliedziens kā pagātnes atskaņas atbalsojas arī tagad; vai tas nozīmētu, ka Es 
dzīvoju pagātnes ēnu atmiņās un Manam upurim nebija nekādas jēgas? Ja nē – 



kāpēc gan Tu nedzirdi Manu saucienu pie krusta? Kāpēc tu aizspied savas ausis un 
nevēlies to dzirdēt?” (29.04.87) 

13. Jēzus miesa tiek noņemta no krusta 
– Mt 27, 59; Mk 15, 46; Lk 23, 53; Jņ 19, 39 

Runā mūsu Māte: “Nekad nezaudē drosmi, es esmu ar tevi, ieej Jēzus brūcēs 
un tuvojies manai sāpju pārņemtajai Sirdij – sajūti manas ciešanas un asaras; 

Es nāku pie daudziem, atklājot savu Sirdi, es dodu zīmes, raudot caur savām 
svētgleznām vai parādoties dažādās vietās, tomēr manu bērnu sirdis ir pārklājusi 
cieta garoza – neticības kārta, viņi izsmej tos, kuri tic. Dieva Vārds viņiem šķiet 
nesvarīgs, Dieva aicinājumu tie neņem vērā un nepievērš uzmanību mūsu 
brīdinājumiem, tie nevēlas dzirdēt atklāsmes, ko izrunā Dieva mute… Šis laikmets 
ir pazudis, to ir aizskalojusi neiecietība, izvirtība, nežēlība un kauns; mana sirds ir 
sāpju pilna, mana roka vairs nespēj atturēt Dieva rokas nākšanu pār jums;” 
(06.08.88) 

14. Jēzus tiek guldīts kapā 
– Mt 27, 60; Mk 15, 46; Lk 23, 53; Jņ 19, 41 – 42 

“Es piecelšu jūs no jūsu kapiem un aizvedīšu atpakaļ uz Savām mājām – Savu 
Svēto Sirdi; (10.04.90) 

Tu, kas lasi Manus vārdus un dzirdi Mani, Es apmeklēju tavu kapu un iedvesu 
tevī Savu Elpu, tāpēc tagad seko Manu Asiņu atstātajām zīmēm un, ja kāds 
garāmgājējs tev vaicā par tavu ceļu, saki viņam, ka piederi Manai tautai un Es 
esmu tavs Kungs; pastāsti, ka tavs ceļš liecina par krustā sisto un augšāmcēlušos 
Kristu; un, ja tevi apturēs tirgonis, tad sargies no viņa negodīguma, sargies, ka 
viņš tev Manis doto krustu neiemaina pret tā saucamo gudrību, kas lemta iznīcībai; 

Bez skaņas un vārdiem, dedzīgāk nekā parasti aptver koku, kas nospiež tavus 
plecus, seko Manu Asiņu zīmēm, un tās tevi aizvedīs pie Manis; ja kāds tevi 
apvaino, nenovērs savu seju no lamām un sitieniem, pagriez viņiem arī savu 
muguru, lai tev cirstās brūces būtu Manu brūču pilnīgs atspulgs, jo tevi nicinās tie 
paši, kuri nicināja Mani, Tavu Skolotāju: 

Tad debesīs parādīsies Cilvēka Dēla zīme, tavā tumsībā atspīdēs mirdzoša 
gaisma, jo Es, Svētais, izglābšu tevi Sava Vārda dēļ; 

Nāc, mans bērns, kas lasi Manus vārdus un dzirdi Mani, Es esmu tev atklājis 
Savu Mīlestību, tādēļ nesaki, ka esmu pārāk tālu, lai mīlētu, jo šajā pašā mirklī 
Manas acis nolūkojas uz tevi ar īpašu maigumu un mīlestību, tādu, ko tu neesi 
spējīgs līdz galam 

 
izprast; ja Man būtu vēlreiz jānāk, lai izglābtu tikai tevi un vēlreiz jāizcieš 

Manas ciešanas – Es to darītu bez vismazākajām šaubām! vai tagad tici, ka nav 
lielākas mīlestības kā atdot savu dzīvību par draugiem? 

Es tev to stāstu, lai Manā Svētajā Sirdī tu atrastu mieru, lai Manī, savā Dievā 
tu atrastu patieso Dzīvību un atpūtu; Mans bērns, Es zinu, ka tu esi vājš, bet tavs 
vājums pievelk Manu Visvarenību; 



Vai tu spēj pieņemt Manus vārdus? Es saku: “Miers lai ir ar tevi!” ar tevi runā 
Mīlestības upuris, Mana liecība tev atgādinās par Manu Mīlestību. Uzsūc Mani 
sevī, ļauj Man tevi pārpludināt ; vai jūti, cik ļoti Mana Sirds alkst pretmīlestības? 
nepretojies Man, nāc pie Manis tāds, kāds tu esi, nāc un dzer no Manas Sirds 
Avota, un tev slāps pēc kaut kā vairāk… ak, cik daudzi no jums ir noklīduši no 
Patiesības, aiziedami dažādos ceļos; 

Patiesība ir Mīlestība, Es esmu Patiesība, – esi tās liecinieks; saņem Svēto 
Patiesības Garu, saņem žēlastības Garu ; 

Es jūs svētīju, atstājot uz jūsu pierēm Savas Mīlestības Nopūtu; esiet vienoti 
Manā Svētajā Vārdā ΙΧΘΥΣ” (22.10.90) 

Krusta ceļš ir katoļu lūgšana
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KĀ LŪGTIES JĒZUS LŪGŠANU? 
“Jo vairāk lietus nolīst pār zemi, jo mīkstāka tā paliek. Tieši tāpat, jo biežāk 

mēs saucam uz Viņu, arī Kristus svētais vārds iepriecina mūsu siržu zemi.”  
Svētais Ishioss Priesteris 

Jēzus lūgšana ( “Kungs Jēzu Kristu, dzīvā Dieva Dēls, esi man, grēciniekam, 
žēlīgs”), sakņojas bizantiešu tradīcijas misticismā. Visbiežāk to lūdz, izmantojot 
lūgšanu “krelles” (krieviski – “čotkas”), kurās var būt 33, 50, 100, 103 vai 300 
zīlītes vai arī mezgli. Parasti tās tiek gatavotas no melniem vilnas diegiem, un 
intervālos atdalītas ar koka, stikla vai metāla zīlītēm. Dažkārt garākās lūgšanu 
krelles tiek rotātas ar krustu un pušķi galā. Saskaņa ar tradīciju, pušķis ticis lietots, 
lai noslaucītu asaras. 

Lūgšana ir vienkārša – pie katras zīlītes lūdzējs izsaka lūgšanu “Kungs Jēzu 
Kristu, dzīvā Dieva Dēls, esi man, grēciniekam, žēlīgs”, savukārt pie krusta – 
“Vissvētākā Dieva Māte, glāb mūs!” 

Kristieši, kuri pieder pareizticīgajai Baznīcai, šo lūgšanu visbiežāk izsaka, 
stāvot kājās, arī paklanoties vai metoties zemē uz vaiga, vai apzīmējot sevi ar 
krusta zīmi. Šī atkārtotās lūgšanas tradīcija ir attīstījusies pareizticīgajos klosteros. 

Jēzus lūgšanu krelles var būt šādās krāsās: baltā, zelta vai sudraba – 
Augšāmcelšanās, zaļā – cerība, zilā – Dievmāte, sarkanā – mocekļi un 
svētais krusts, purpura – grēku nožēla, melnā – sēras par grēkiem.  
“Ikvienam, kurš Mani lūgs šādā veidā, Es atvēršu Debesis un Mana 
žēlsirdība viņu izglābs;…” (18.01.1990)
 

ROŽUKROŅA LŪGŠANA 
“Rožukronis ievada kristīgo tautu Kristus Vaiga skaistuma skatīšanā Marijas 

skolā un palīdz tiem piedzīvot Viņa Mīlestības dziļumus. Lūdzoties Rožukroni, 
caur Pestītāja Mātes rokām ticīgie saņem daudzas jo daudzas žēlastības”. 
(Apustuliskā vēstule “Rosarium Virginis Mariae”, Jānis Pāvils II, 16.10.2002 

Rožukroni veido “desmitnieki”, kuros ir viena “Tēvs mūsu” lūgšana, kurai 
seko 10 “Esi sveicināta” un 1 “Gods lai ir Tēvam”. 



Šīm lūgšanām var pievienot arī citas, piemēram, “Ak, mans Jēzu” vai/un 
“Jēzu, mana vienīgā Mīlestība”. 

Ikviens “desmitnieks” jeb noslēpums atspoguļo kādu Jēzus vai Marijas dzīves 
fragmentu, kopā ir 20 šādi noslēpumi. Lūdzoties jācenšas pārdomāt attiecīgo 
noslēpumu. 

Rožukroņa krelles var būt visdažādākā izmēra un visdažādākajās krāsās, 
izgatavotas no koka, plastmasas, stikla, sēklām un pat no dārgakmeņiem. 

Kāds reiz ir teicis, ka labāk ir lūgt vienu Rožukroņa noslēpumu no sirds, nekā 
pie-cus – pavirši. 

“…jūs mani iepriecināt, lūdzoties Svētā Rožukroņa noslēpumus, uzlūkojot tos 
ar Manas Mātes acīm…” (04.06.88) 

“…ikvienai lūgšanai jānāk no sirds, jums jāizjūt izteiktie vārdi, tādēļ veltiet 
laiku noslēpumu apdomāšanai” (29.11.88)

 
Piezīme lasītājam 

Pieturzīmes šajā grāmatā atbilst autores ar roku 
rakstītajiem oriģinālajiem vēstījumiem. Tajos komati, koli 
un semikoli aizstāj iespējamos punktus. Teikumi sākas ar 
mazajiem burtiem, izņemot tos gadījumus, kad tiek minēts 
Dievs vai Jaunava Marija vai arī dažkārt īpaši uzsverot kādu 
domu. 

Vassula saka: “Es pati ilgstoši nesapratu, kādēļ 
pieturzīmes tiek lietotas tieši šādā veidā, līdz kāds priesteris 
man paskaidroja, ka arī Vecā Derība ebreju valodā ir 
uzrakstīta tieši šādā pašā veidā”.

 
Nožēlas un atbrīvošanas lūgšana 

Šī “ļauno garu izdzīšanas lūgšana” Vassulai tika dota 13.novembrī 2006 
gadā. 

Vassula raksta: Jēzus Kristus diktēja man šo lūgšanu kas ir nožēlas, 
dziedināšanas un atbrīvošanas lūgšana. Viņš teica, ka šī “ļauno garu 
izdzīšanas lūgšana” ir nepieciešama mūsu ļaunuma un netiklības 
pilnajam laikam. 
Cilvēki nezina kā pilnīgi noraidīt savās lūgšanās sātanu, kas kontrolē 
viņus, padara aklus un kas uzliek daudz ciešanas/sāpes, pat caur 
slimībām vai sasaistot viņus. Jēzus arī sacīja ,ka daudzi cilvēki pielūdz 
neīstus dievus (elkus). 
Šī lūgšana būs ļoti efektīga ja tiks lūgta no sirds un patiesībā. 
Kungs sacīja:“ Lai viņi nāk Manā priekšā ar šādiem vārdiem:” 
Kungs, Tu pacieti mani visu šo laiku ar visiem maniem grēkiem, bet 
tomēr Tu apžēlojies par mani; 



Es maldījos visādos ceļos, bet tagad es vairs negrēkošu; es darīju pāri 
Tev un biju netaisnīgs; es tāds vairāk nebūšu; es atsakos no grēka , es 
atsakos no ļaunā, es atsakos no netaisnības / nekrietnības, kas notraipa 
manu dvēseli; atbrīvo manu dvēseli no visa, kas ir pret Tevi; 
Es ļoti lūdzu Tevi ,Kungs, lai Tu izglāb mani no visa ļauna; nāc Jēzu 
tagad, nāc tagad un dzīvo, manā sirdī; 
Piedod man, Kungs, un atļauj man atpūsties Tevī, jo Tu esi mans 
Vairogs, mans Pestītājs, un mana Gaisma un Tev es uzticos; 
No šodienas es slavēšu Tevi visos brīžos/ laikos; 
Es noraidu ļauno un visus citus dievus un elkus, jo Tu esi Visuaugstais 

pār visu pasauli, pārspējot visus citus dievus; 
Ar Savām Varenajām Rokām, atbrīvo mani no sliktas veselības, atbrīvo 
mani no saistībām, atbrīvo mani no raizēm un satriec manu ienaidnieku 
sātanu; 
steidzies man palīgā, Pestītāj!  
AMEN. 

 


