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IKDIENIŠĶĀS LŪGŠANAS 

SVĒTĀ KRUSTA ZĪME 

     Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Āmen. 

KUNGA LŪGŠANA JEB TĒVS MŪSU 

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 ļauna. Āmen. 

EŅĢEĻA SVEICINĀJUMS  

JEB ESI SVEICINĀTA 

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. 

Āmen. 

APUSTUĻU TICĪBAS APLIECINĀJUMS 

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 Poncija Pilāta laikā, krustā sists, 

nomiris un apbedīts, nokāpis ellē, trešajā dienā   

augšāmcēlies  no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēž pie       

.                
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Dieva, visvarenā Tēva, labās rokas, no kurienes Viņš 

atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz Svēto Garu, 

svētajai katoliskajai Baznīcai, svēto sadraudzībai, 

grēku piedošanai, miesas augšāmcelšanai un mūžīgajai 

dzīvei. Āmen. 

 

VISSVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS PAGODINĀŠANA 

Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam, 

kā tas no iesākuma bijis, tā tagad un vienmēr, un 

mūžīgi mūžam. Āmen. 

 

DESMIT DIEVA BAUŠĻI 

Es esmu Kungs, tavs Dievs. 

1. Tev nebūs citus dievus turēt līdzās man. 

2.  Tev nebūs Kunga, sava Dieva, vārdu nelietīgi 

valkāt. 

3. Tev būs svēto dienu svētīt. 

4. Tev būs godāt savu tēvu un māti. 

5. Tev nebūs nokaut. 

6. Tev nebūs laulību pārkāpt. 

7. Tev nebūs zagt. 

8. Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāko. 

9. Tev nebūs iekārot sava tuvākā sievu. 

10.Tev nebūs iekārot nevienu lietu, kas pieder tavam 

tuvākajam. 

Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas savas 

sirds, no visas savas dvēseles, no visa sava prāta un no 

visa sava spēka.  

Tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. 
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PIECI BAZNĪCAS BAUŠĻI 

1. Tev būs svētdienās un svētku dienās cienīgi piedalīties 

svētajā Misē un atturēties no smagiem darbiem. 

2. Tev būs Baznīcas noliktās dienās atturēties no gaļas 

ēdieniem un gavējamās dienās gavēt. 

3. Tev būs vismaz vienu reizi gadā izsūdzēt savus 

grēkus. 

4. Tev būs vismaz Lieldienu laikā pieņemt 

Vissvētāko Sakramentu. 

5. Tev būs palīdzēt uzturēt savu baznīcu un tās kalpus. 

SEPTIŅI SAKRAMENTI 

1) Kristība, 2) Iestiprināšana, 3) Vissvētākais 

Sakraments, 4) Gandarīšanas sakraments, 5) Slimnieku 

sakraments, 6) Ordinācijas sakraments, 7) Laulība. 

LŪGŠANA SV. SARGEŅĢELIM 

Dieva Eņģeli, mans sargātāj, apgaismo, pasargā un 

vadi mani, ko Tev ir uzticējusi visaugstā tēvišķā 

Mīlestība. Āmen. 

PĒDĒJĀS LIETAS 

1) nāve, 2) atsevišķā tiesa, 3) debesis, šķīstīšanas 

uguns vai elle, 4) augšāmcelšanās, 5) pastarā tiesa, 

debesis vai elle. 

LŪGŠANA PAR MIRUŠAJIEM 

Mūžīgo mieru dod viņiem, Kungs, un mūžīgā 

gaisma lai atspīd viņiem. Lai viņi dus mierā. Āmen. 
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NOSLĒGUMS 

Dievs Kungs, esi žēlīgs man, nabaga grēciniekam! 

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Āmen. 

Kad mēs reiz izbrīnā pārkāpsim debesu slieksni, 

noliekdamies Dieva troņa priekšā, mēs kā pirmos vārdus 

teiksim parasto 

KATOĻU SVEICIENU 

Lai ir slavēts Jēzus Kristus! 

Un viss debesu galms svinīgi mums atbildēs: 

Mūžīgi mūžam. Āmen. 

Arī šeit virs zemes mēs gribam vienmēr un visur lietot 

šo sveicienu. 

Kad mēs apzināti pārkāpjam Dieva vai Baznīcas 

bausli, mēs grēkojam. 

Vislielākie grēki ir četri: 1) ar nodomu izdarīta 

slepkavība, 2) netiklība (sodomiešu grēks), 3) nabagu, 

bāreņu un atraitņu apspiešana; 4) nopelnītās algas 

aizturēšana strādniekiem. 

Šie grēki sauc uz debesīm pēc atriebšanas. 

Pret Svēto Garu ir seši grēki: 1) kas, paļaudamies 

uz Dieva žēlsirdību, tīšām grēko; 2) kas, grēku pa-

darījis, šaubās, ka Dievs viņam to piedos; 3) kas pre-

tojas kādai kristīgās mācības patiesībai, 4) kas savu 

tuvāku apskauž tāpēc, ka Dievs to svētījis; 5) kas parāda 

nocietinātu  sirdi  pret  derīgām  pamācībām,  6) kas no 

grēkiem tīšām neatgriežas. 

Šo grēku sekas parasti ir tās, ka cilvēks mirst ar 

nāvīgu grēku un nonāk ellē. 
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Ir deviņi veidi, kā mēs varam kļūt citu grēku līdz-

dalībnieki. Tie ir tā sauktie deviņi sveši grēki. 

Kad mēs uz ļauniem darbiem  citus  cilvēkus:  

1) pamācām, 2) tiem pavēlam, 3) tiem palīdzam;  

Kad mēs, redzēdami citus ko ļaunu darām: 4) tiem darīt 

atļaujam, 5) tos uzslavējam, 6) paskubinām;  

Kad mēs citu ļaunus darbus: 7) noklusējam,                   

8) noslēpjam, 9) kad  mēs  no cita  netaisni  piesavinātu  

mantu savā  starpā  izdalām. 

Mums jāsargās no ikviena grēka, jo grēkojot sāpi-

nām Dievu un nopelnām sodu. Atkārtodami kādu 

grēku, mēs iegūstam ļaunu ieradumu jeb netikumu. 

Biežāk sastopamie cilvēku ļaunie ieradumi ir septiņi. 

Tie ir tā sauktie septiņi galvenie grēki: 

1) lepnība, 2) skopums, 3) nešķīstība, 4) skaudība,         

5) negausība (pārmērīga ēšana un dzeršana), 6) dusmas, 

7) slinkums. 

Nepietiek sargāties no ļauna, bet vēl jādara labi 

darbi. Vispirms  jādara  Dieva  un  Baznīcas  pavēlētie  

labie darbi. 

Trīs  vislabākie  darbi:  1)  lūgšana,  2)  gavēšana,  

3) dāvanu došana trūcīgiem. 

 Vienkāršākie žēlsirdības darbi mūsu tuvākā 

dvēselei ir septiņi: 1) ved grēciniekus uz labu ceļu,       

2) pamāci nemācītos, 3) dod labu padomu šaubīgiem,        

4) iepriecini noskumušos, 5) pacietīgi panes netaisnības, 

6) labprāt piedod tiem, kas tevi apkaitinājuši, 7) lūdz 

Dievu par dzīviem un mirušiem.   
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Vienkāršākie žēlsirdības darbi tuvākā miesai:         

1) paēdini izsalkušos, 2) padzirdini izslāpušos, 3) apģērb 

kailos, 4) uzņem svešiniekus savās mājās, 5) apmeklē 

cietumniekus, 6) apraugi slimniekus,  7) apbedī mirušos. 

Atkārtodami kādu labu darbu, mēs iegūstam labu 

ieradumu jeb tikumu. Vissvarīgākie ir trīs dievišķie 

tikumi: 1) ticība, 2) cerība, 3) mīlestība. 

Šos tikumus sauc par dievišķiem, jo tie sevišķā veidā 

mūs vieno ar Dievu. 

Ir arī četri pamattikumi: 1) gudrība, 2) taisnība,    

3) sātība, 4) drosme.  

Un septiņi tikumi, kuri ir septiņu galveno  grēku  

pretstats:  1)  pazemība,  2)  devība, 3) šķīstība,               

4)  labvēlība,   5)  sātība,  6) lēnprātība, 7) cītība uz 

labiem darbiem. 

Iegūdami vairāk tikumu, mēs kļūstam arvien 

pilnīgāki. Pastāvīgai pieaugšanai pilnībā sevišķa 

uzmanība jāpievērš mūsu tiešo pienākumu labai 

izpildīšanai. 

Visskaistāko dienas un dzīves programmu mums ir 

atstājis Jēzus Kristus astoņās svētībās: 1) svētīgi 

nabadzīgie garā, jo viņiem pieder debesu valstība;           

2) svētīgi lēnprātīgie, jo viņi iemantos zemi; 3) svētīgi  

noskumušie, jo viņi tiks iepriecināti; 4) svētīgi tie, kas 

izsalkuši un kam slāpst  pēc  taisnības,  jo  viņi  tiks  

paēdināti; 5) svētīgi žēlsirdīgie, jo viņi iemantos 

žēlsirdību; 6) svētīgi sirdsšķīstie, jo viņi redzēs Dievu;    

. 
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7) svētīgi miermīlīgie, jo viņi tiks saukti par Dieva 

bērniem; 8) svētīgi tie, kas cieš vajāšanas taisnības dēļ, 

jo viņiem pieder debesu valstība. 

Saviem spēkiem vien nav iespējams kļūt pilnīgam 

un iegūt svētlaimi. Ir vajadzīga Dieva žēlastība. 

Gatavojoties grēksūdzei, jāizpilda piecas 

Gandarīšanas sakramenta daļas: 1) sirdsapziņas 

izmeklēšana, 2) grēku nožēlošana, 3) cieša apņemšanās 

vairs negrēkot, 4) vaļsirdīga atzīšanās grēkos,               

5) gandarīšana par grēkiem Dievam un tuvākam. 

Viss līdz šim teiktais ietverams sešās patiesībās, 

kuras visiem cilvēkiem jāzina un jātic: 1)  ir Dievs,  

kas visu radījis, uztur un vada; 2) Dievs ir viens trijās 

Personās: Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais 

Gars, un visas trīs Dievišķās Personas kopā   sauc par 

Vissvēto Trīsvienību; 3) Vissvētās Trīsvienības otra 

Persona, Dievs Dēls, pieņēma cilvēka miesu un nomira 

par mūsu grēkiem uz krusta; 4) Dievs ir taisnīgs: par 

labiem darbiem atmaksā debesīs, bet par ļauniem soda 

ellē; 5) cilvēka dvēsele ir nemirstīga; 6) Dieva 

žēlastība nepieciešami ir vajadzīga cilvēka pestīšanai. 
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BIEŽĀK LIETOJAMĀS LŪGŠANAS 
 

KUNGA EŅĢELIS 

Kunga eņģelis pasludināja Jaunavai Marijai, un viņa 

ieņēma no Svētā Gara. Esi sveicināta, Marija ... 
 

 

Redzi, es esmu Kunga kalpone, lai man notiek pēc 

Tava vārda. Esi sveicināta, Marija ... 
 
 

Un Vārds ir tapis miesa un dzīvojis starp mums. Esi 

sveicināta, Marija ... 

V. Lūdz par mums, svētā Dieva Dzemdētāja,  

R. Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam. 

Lūgsimies: Mēs Tevi lūdzam, Kungs, ielej mūsu 

sirdīs savu žēlastību, lai mēs, kuriem eņģeļa sludināšanā 

ir tapusi zināma Kristus, Tava Dēla, iemiesošanās, ar 

Viņa ciešanām un krustu tiekam ievesti augšāmcelšanās 

godībā. Caur Kristu, mūsu Kungu.  

R. Āmen. 
 
 

No Lieldienu vigilijas līdz sestdienai pēc Va-

sarsvētkiem ,,Kunga eņģeļa” vietā skaita antifonu 

,,Debess Karaliene, līksmojies”.  

 

DEBESS KARALIENE – 

REGINA CAELI 

Debess Karaliene, līksmojies. Alleluja.  

Tas, ko tu kā Bērnu nesi. Alleluja.  

Augšāmcēlies ir, kā teicis. Alleluja.  

Lūdz Dievu par mums. Alleluja. 
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V. Priecājies un līksmojies, Jaunava Marija. Alleluja. 

R. Jo Kungs ir patiesi augšāmcēlies. Alleluja. 

Lūgsimies: Dievs, Tev ir labpaticis ar sava Dēla, 

mūsu Kunga Jēzus Kristus, augšāmcelšanos iepriecināt 

pasauli. Mēs Tevi lūdzam: aizbilstot Viņa Mātei 

Jaunavai Marijai, ļauj mums iemantot mūžīgās dzīves 

priekus. Caur Kristu, mūsu Kungu.  

R. Āmen. 

GALDA LŪGŠANAS 

Pirms ēšanas: Svētī, Kungs, mūs un šīs savas 

dāvanas, ko no Tavas devības saņemam. Caur Kristu, 

mūsu Kungu. Āmen. Tēvs mūsu... 

Pēc ēšanas: Visvarenais Dievs, mēs Tev pateicamies 

par visām dāvanām, ko esam saņēmuši no Tevis. Kas 

dzīvo un valda mūžu mūžos. Āmen. Tēvs mūsu... 

LŪGŠANA SVĒTAJAM GARAM 

Dievs Svētais Gars, atver manas ausis, lai es varu 

dzirdēt Tavu vēsti; atver manas acis, lai es varu redzēt 

Tavas radības skaistumu; atver manu garu, lai es varu 

ticēt Tavam vārdam. 

Dievs Svētais Gars, atver manu muti, lai es varu 

liecināt par Tevi; atver manas rokas, lai es varu saņemt 

Tavu palīdzību; atver manas jūtas, lai es mīlētu Tavu 

tuvumu; atver manu sirdi, lai es sajustu Tavu mīlestību. 
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LŪGŠANA PAR VECĀKIEM 

Kungs, mūsu visu Tēvs, pasargā mani no visa, kas 

varētu skumdināt manus vecākus. Atlīdzini viņiem, ak, 

Dievs, par visām labdarībām, kādas viņi man ir devuši; 

izlej pār viņiem savu žēlastību, atļauj viņiem ilgi un 

laimīgi dzīvot un mani vadi tā, lai es viņus arvien mīlu 

un godāju. Āmen. 

LŪGŠANA SVĒTAJAM AIZBILDNIM 

Svētais Aizstāvi, kura vārdu man deva svētajā 

kristībā, neatņem man savu gādību, aizstāvi mani no visa 

ļauna, lai es, Tev sekodams, iemantoju ar Tevi mūžīgo 

svētlaimi debesīs. Āmen. 

LŪGŠANAS TICĪBAS, CERĪBAS, 

MĪLESTĪBAS UN GRĒKU NOŽĒLAS 

UZMODINAŠANAI 

Ticības: Mans Dievs un Kungs! Es ticu visam, ko 

Tu esi pasludinājis un caur savu svēto Baznīcu ticēt 

pavēlējis, jo Tu esi mūžīgā un īstā patiesība. 

Cerības: Mans Dievs un Kungs! Es ceru saņemt no 

Tevis vajadzīgo žēlastību savu grēku piedošanu un 

mūžīgo svētlaimi, jo Tu to visu esi apsolījis. 

Mīlestības: Mans Dievs un Kungs! Es mīlu Tevi no 

visas sirds vairāk nekā visu citu, jo Tu esi man tik daudz 

laba darījis. Mīlestībā uz Tevi es mīlu arī savu tuvāko kā 

sevi pašu. 
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Grēku nožēlošanas uzmudināšanai: Es nožēloju 

no visas sirds, ka esmu Tevi, savu Dievu, vismīļo        

Debesu Tēvu, visaugstāko Labumu, daudzkārt sāpinājis. 

Es cieši apņemos sargāties no visiem grēkiem, sevišķi 

no ļauna ieraduma grēka, kā arī rūpīgi sargāties no 

katras izdevības grēkot. Stiprini ar savu žēlastību šo 

manu apņemšanos un neļauj man krist grēkā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 



 

IEVADS 

1.  Kādēļ Dievs radīja cilvēku dzīvei virs zemes? 

Lai cilvēks Dievu mīlētu, pildītu Dieva gribu un pēc 

nāves dzīvotu kopā ar Dievu debesīs. 

2.  Kas mums jādara, lai izpildītu Dieva gribu? 

Lai mēs izpildītu Dieva gribu, mums: 1) jātic 

Dievam, 2) jāpilda Viņa baušļi, 3) jāpieņem svētie 

sakramenti un jālūdzas. Tas nozīmē: Dievu jāpazīst, 

jāmīl un jāgodina. 

I  TICĪBA 

3.  Ko nozīmē ticēt? 

Ticēt nozīmē atzīt par patiesību visu, ko Dievs ir 

atklājis. 

4.  Kādas ir svarīgākās ticības patiesības? 

Svarīgākās ticības patiesības ir: 1. Ir Dievs, viens trijās 

personās:  Dievs  Tēvs,  Dievs Dēls un Dievs Svētais 

Gars. 2. Otra Vissvētās Trīsvienības persona, Dieva 

Dēls, ir tapis cilvēks un nomiris mūsu pestīšanas dēļ pie 

krusta. 3. Dievs ir taisnīgs: par labiem darbiem dod 

debesis, par ļauniem soda ar elli. 4. Cilvēka dvēsele 

nemirst. 5. Dieva žēlastība nepieciešami ir vajadzīga 

cilvēka pestīšanai. 

5.  Kur plašāk ir sakopotas ticības patiesības? 

Ticības patiesības plašāk ir sakopotas apustuļu 

ticības apliecinājumā ,,Es ticu...”. 
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DIEVS 

6.  Kas ir Dievs? 
Dievs ir debesu un zemes Radītājs. 

7.  Vai Dievam ir iesākums? 
Dievam nav ne iesākuma, ne gala, jo Dievs ir mūžīgs. 

8.  Kur ir Dievs? 
Dievs ir visur: debesīs, virs zemes un ikkatrā vietā. 

9.  Kāpēc mēs Dievu neredzam, ja Viņš ir visur? 
Mēs Dievu neredzam, jo Viņš ir Gars un Viņam nav 

miesas. 

10. Vai Dievs mūs redz? 
Dievs redz mūs un visus mūsu darbus, dzird mūsu 

vārdus un zina visas mūsu domas. 

11. Vai ir vairāk Dievu? 
Ir tikai viens Dievs trijās personās. 

12. Kā sauc šīs trīs dievišķās personas? 
Šīs trīs dievišķās personas sauc: Dievs Tēvs, Dievs 

Dēls un Dievs Svētais Gars. 

13. Vai katra dievišķā persona ir īsts Dievs? 
Katra dievišķā persona ir īsts un patiess Dievs. 

14. Kā sauc visas trīs dievišķās personas kopā? 

Visas trīs dievišķās personas kopā sauc par Vissvēto 

Trīsvienību. 
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DIEVS TĒVS – RADĪTĀJS  

15. Kāpēc mēs saucam Dievu par debesu un 

zemes Radītāju? 
Mēs saucam Dievu par debesu un zemes Radītāju, jo 

Viņš ir radījis debesis un zemi. 

16. Ko nozīmē radīt? 
Radīt nozīmē veidot kādu lietu no nekā. 

17. Kā Dievs radīja pasauli? 
Dievs radīja pasauli ar vienu savu visvareno vārdu: 

,,Lai notiek.” 

18. Vai pasaulē kas notiek bez Dieva gribas? 

Pasaulē nekas nenotiek bez Dieva gribas. 

19. Kādēļ Dievu saucam par vislabo Dievu? 

Dievu saucam par vislabo Tēvu, jo Viņš mīl visus 

cilvēkus kā savus bērnus un rūpējas par visām savām 

radībām. 

20. Kādēļ  Dievu saucam par taisnīgu? 

Jo Dievs par labo atalgo, bet par ļauno soda. 

21. Kādēļ Dievu saucam par žēlsirdīgu? 

Jo Dievs labprāt piedod, ja nožēlojam savus grēkus. 

 

EŅĢEĻI 

22. Vai Dievs radīja tikai redzamo pasauli? 
Dievs radīja arī lielu skaitu neredzamu eņģeļu. 

23. Kas ir eņģelis? 
Eņģelis ir gars, kuram ir prāts un brīva griba, bet nav 

miesas. 
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24. Kāpēc Dievs radīja eņģeļus? 
Dievs radīja eņģeļus, lai tie Viņu godinātu, palīdzētu 

cilvēkiem atpestīt dvēseli un priecātos debesīs. 

25. Kādi bija eņģeļi, kad Dievs tos radīja? 
Kad Dievs radīja eņģeļus, tie bija labi, svēti un 

laimīgi. 

26. Vai visi eņģeļi palika vienmēr labi, svēti un 

laimīgi? 

Ne visi eņģeļi palika vienmēr labi, svēti un laimīgi; 

daudzi sagrēkoja, un Dievs tos izdzina no debesīm. Ellē 

tie nevar redzēt Dievu un cieš mūžīgas mokas. 

27. Kā sauc ļaunos eņģeļus? 
Ļaunos eņģeļus sauc par velniem jeb ļauniem 

gariem, jeb sātaniem. 

28. Kas ir pirmais grēcinieks? 
Pirmais grēcinieks jeb Dieva gribas pārkāpējs ir 

ļaunais gars. 

29. Ko dara ļaunie gari? 
Ļaunie gari mudina cilvēkus uz grēku, lai tie 

nepaklausītu Dievu. 

30. Vai labie eņģeļi dara mums labu? 
Labie eņģeļi sargā mūs no nelaimes, mudina mūs uz 

labu un lūdz par mums Dievu. 

31. Kā sauc eņģeli, kas mūs sargā? 

Eņģeli, kas mūs sargā, sauc par sargeņģeli. 

 

 

 

18 



CILVĒKI 

32. Kas ir cilvēks? 

Cilvēks ir Dieva radība, kas sastāv no mirstīgas 

miesas un nemirstīgas dvēseles. 

33. Kā Dievs radīja cilvēka miesu? 

Dievs radīja cilvēka miesu no zemes. 

34. Kā Dievs radīja cilvēka dvēseli? 

Dievs iedvesa cilvēka miesā nemirstīgu garu. 

35. Kas ir cilvēka dvēsele? 

Cilvēka dvēsele ir nemirstīgs gars, apveltīts ar prātu 

un brīvu gribu. 

36. Vai cilvēka miesa mirst? 

Cilvēka miesa mirst. 

37. Vai cilvēka dvēsele mirst?  

Cilvēka dvēsele nekad nemirst. 

38. Kas bija pirmie cilvēki? 

Pirmie cilvēki bija Ādams un Ieva. No viņiem ir 

cēlušies visi cilvēki. 

39. Kādi bija pirmie cilvēki, kad Dievs tos radīja? 

Kad Dievs radīja pirmos cilvēkus, tie bija labi, svēti 

un laimīgi, jo bija Dieva mīļotie bērni, darbs bija viegls 

un patīkams, viņi neslimoja un tiem nevajadzēja mirt. 

40. Kur Dievs nomitināja pirmos cilvēkus? 

Dievs pirmos cilvēkus nomitināja paradīzes dārzā. 

41. Vai Dievs atļāva Ādamam un Ievai ēst augļus 

no visiem paradīzes dārza kokiem? 
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Dievs atļāva Ādamam un Ievai ēst augļus no visiem 

kokiem, tikai no ļauna un laba pazīšanas koka aizliedza 

ēst augļus, tas ir, Dievs gribēja, lai cilvēki ir Viņam 

paklausīgi. 

42. Vai Ādams un Ieva palika Dievam paklausīgi? 

Ādams un Ieva nepaklausīja Dievam: viņi sagrēkoja, 

pārkāpjot Dieva aizliegumu. 

43. Vai Dievs sodīja pirmos cilvēkus par Viņa 

gribas pārkāpšanu? 

Dievs sodīja pirmo cilvēku dvēseli un miesu. 

44. Kā Dievs sodīja pirmo cilvēku dvēseli? 

Dievs atņēma pirmajiem cilvēkiem svētdarošo 

žēlastību un tiesības uz debesu valstību, viņi pārstāja būt 

Dieva bērni. 

45. Kā Dievs sodīja pirmo cilvēku miesu? 

Dievs sodīja pirmo cilvēku miesu ar grūtībām, slimī-

bām un nāvi un padzina viņus no paradīzes. 

46. Ko mēs esam mantojuši no Ādama un Ievas? 

No Ādama un Ievas mēs esam mantojuši grēku un 

grēka sodu. 

47. Kā sauc grēku, ko mēs esam mantojuši no 

Ādama un Ievas? 

Grēku, ko mēs esam mantojuši no Ādama un Ievas, 

sauc par iedzimto grēku. 

48. Kāpēc šo grēku mēs saucam par iedzimto 

grēku? 
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Mēs saucam to par iedzimto grēku, jo visi cilvēki 

piedzimst iedzimtā grēka stāvoklī. 

49. Kas vienīgais nav mantojis iedzimto grēku? 

Vienīgi Dievmāte nav mantojusi iedzimto grēku, 

tādēļ viņu saucam par Bezvainīgi Ieņemto. 

50. Kas būtu noticis ar cilvēku, ja Dievs nebūtu 

apžēlojies par viņu pēc grēkā krišanas? 

Ja Dievs nebūtu apžēlojies, mēs visi būtu mūžīgi 

pazudināti. 

51. Kādu žēlastību Dievs parādīja cilvēkiem? 

Dievs jau pirmajiem cilvēkiem apsolīja Pestītāju. 

 

DIEVS DĒLS – PESTĪTĀJS 

52. Kā sauc apsolīto Pestītāju? 

Apsolīto Pestītāju sauc Jēzus Kristus. 

53. Kas ir Jēzus Kristus? 

Jēzus Kristus ir viendzimušais Dieva Dēls, kurš 

mūsu pestīšanas dēļ ir tapis cilvēks. 

54. Vai tagad Kungs Jēzus ir Dievs vai cilvēks? 

Kungs Jēzus ir patiess Dievs un patiess Cilvēks. 

55. Vai Kungam Jēzum bija iesākums? 

Kungam Jēzum kā Dievam nekad nebija iesākuma, 

bet kā Cilvēkam bija iesākums. 

56. Kad Dieva Dēls kļuva Cilvēks? 
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Dieva Dēls kļuva Cilvēks, kad pieņēma miesu no 

Jaunavas Marijas. 

57. Kas ir Jēzus tēvs? 

Jēzus tēvs ir Dievs Tēvs. 

58. Kas ir Jēzus māte? 

Jēzus māte ir Vissvētākā Jaunava Marija. 

59. Kas bija svētais Jāzeps? 

Svētais Jāzeps bija Vissvētākās Jaunavas Marijas 

līgavainis un apgādnieks. 

60. Kur piedzima Kungs Jēzus? 

Kungs Jēzus piedzima Betlēmē, nabadzīgā kūtiņā. 

61. Kas pirmais atnāca pagodināt piedzimušo 

Kungu Jēzu? 

Kā pirmie Kunga Jēzus godinātāji atsteidzās ganiņi, 

kuri netālu no Betlēmes ganīja lopus; pēc viņiem atnāca 

trīs ķēniņi no Austrumu zemēm. 

62. Kad mēs svinam Kunga Jēzus dzimšanas dienu? 

Kunga Jēzus dzimšanas dienu mēs svinam Ziemas-

svētkos. 

63. Kur dzīvoja svētā Ģimene? 

Svētā Ģimene dzīvoja Nācaretes pilsētiņā. 

64. Ko darīja Kungs Jēzus, kad Viņam bija 30  

gadi? 

Kad Kungam Jēzum bija 30 gadu, Viņš no svētā Jāņa 

Kristītāja Jordānas upē pieņēma kristību. 
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65. Ko vēl darīja Kungs Jēzus, dzīvojot virs 

zemes? 

Kungs Jēzus mācīja ļaudis, piedeva viņiem grēkus 

un darīja daudz brīnumu. 

66. Kas Kungam Jēzum palīdzēja sludināt 

Evaņģēliju? 

Apustuļi palīdzēja Kungam Jēzum sludināt 

Evaņģēliju. 

67. Cik apustuļu bija Kungam Jēzum? 

Kungam Jēzum bija 12 apustuļi. 

68. Vai visiem cilvēkiem patika Pestītāja mācība? 

Pestītāja mācība labiem cilvēkiem patika, bet ļau-

niem nē. 

69. Kāpēc Pestītāja mācība nepatika ļauniem 

cilvēkiem? 

Pestītāja mācība nepatika ļauniem cilvēkiem, jo 

Pestītājs pārmeta viņiem viņu ļaunos darbus. 
 

70. Ko izdarīja ļaunie cilvēki, kas neieredzēja 

Kungu Jēzu? 

Ļaunie cilvēki, kas neieredzēja Kungu Jēzu, Viņu 

nogalināja. 

71. Ko izcieta Kungs Jēzus? 

Kungs Jēzus tika izsmiets, sists, šaustīts, ērkšķiem 

vainagots un nomira uz krusta. 

73. Kur Pestītājs tika pienaglots pie krusta? 
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Pestītājs tika pienaglots pie krusta Kalvārijas jeb 

Golgātas kalnā, netālu no Jeruzalemes pilsētas. 

74. Vai Kungs Jēzus cieta un mira piespiedu 

kārtā? 

Kungs Jēzus nepiespiests brīvprātīgi cieta un mira. 

75. Kāpēc Kungs Jēzus gribēja ciest un mirt? 

Kungs Jēzus gribēja ciest un mirt, lai mūs atpestītu no 

grēkiem un elles, jo mīl cilvēkus. 

76. Kas notika ar Kunga Jēzus miesu pēc nāves? 

Pēc nāves Kunga Jēzus miesa tika noņemta no krusta 

un apbedīta. 

77. Kur palika Pestītāja dvēsele? 

Pestītāja dvēsele nogāja uz priekšelli, lai vēstītu taisnīgo 

mirušo dvēselēm, ka Viņš tās drīz aizvedīs uz debesīm. 

78. Kad mēs atceramies Kunga Jēzus ciešanu 

dienu? 
Kunga Jēzus ciešanu dienu mēs atceramies Lielajā 

piektdienā. 

79. Kas notika trešajā dienā pēc Pestītāja nāves? 

Trešajā dienā pēc Pestītāja nāves Viņa dvēsele atgriezās 

savā miesā un Viņš augšāmcēlās no mirušajiem. 

80. Kad mēs svinam Kunga Jēzus Augšāmcelšanās 

svētkus? 

Kunga Jēzus Augšāmcelšanās svētkus mēs svinam 

Lieldienās. 

81. Ko darīja Kungs Jēzus pēc augšāmcelšanās no 

mirušajiem? 
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Kungs Jēzus, augšāmcēlies no mirušajiem, 

vairākkārt parādījās apustuļiem, pavēlēja savu mācību 

Evaņģēliju sludināt visiem cilvēkiem un dalīt svētos 

sakramentus. 

82. Ko darīja Pestītājs četrdesmitajā dienā pēc 

augšāmcelšanās no mirušajiem? 
Četrdesmitajā dienā pēc savas augšāmcelšanās Pestītājs 

uzkāpa debesīs. 

83. Vai Pestītājs viens pats uzkāpa debesīs? 
Pestītājs, uzkāpjot debesīs, aizveda sev līdzi no 

priekšelles visu taisnīgo, pirms Pestītāja nāves mirušo 

cilvēku dvēseles. 

84. Ko dara Kungs Jēzus debesīs? 

Kungs Jēzus kā Dievs un Cilvēks debesīs valda ar 

Dievu Tēvu un Svēto Garu un mūs aizstāv. 
 

85. Vai Pestītājs vairs nekad neatnāks no debesīm 

virs zemes? 

Pestītājs atnāks no debesīm virs zemes šīs pasaules 

beigās tiesāt cilvēkus. 

 

DIEVS SVĒTAIS GARS – SVĒTDARĪTĀJS 

86. Ko Pestītājs apsolīja atsūtīt apustuļiem, at-

griezdamies debesīs? 

Atgriezdamies debesīs, Pestītājs apsolīja apustuļiem 

Svēto Garu. 
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87. Kad Pestītājs savu solījumu izpildīja? 

Savu solījumu Pestītājs izpildīja desmitajā dienā pēc 

debesīs kāpšanas. 

88. Kādi svētki atgādina mums Svētā Gara atsū- 

tīšanas dienu? 

Svētā Gara atsūtīšanas dienu mums atgādina Va-

sarsvētki. 

89. Ko darīja apustuļi, saņēmuši Svēto Garu? 

Apustuļi, saņēmuši Svēto Garu, izklīda uz visām pu-

sēm, sludināja Kristus mācību un ticīgos kristīja. 

90. Kā tika nosaukti tie, kas pieņēma Kristus mā-

cību un kristību? 

Tos, kas pieņēma Kristus mācību un kristību, sauca 

par kristiešiem. 

91. Kā saucās kristīgo kopienas? 

Kristīgo kopienas saucās par draudzēm. 

92. Kas vadīja pirmās kristīgo draudzes? 

Pirmās kristīgo draudzes vadīja paši apustuļi. 

93. Kas bija augstākais visu kristīgo gans? 

Augstākais visu kristīgo gans bija apustulis Pēteris. 

94. Kas svēto Pēteri iecēla par augstāko visu 

kristīgo ganu? 

Par augstāko visu kristīgo ganu Pēteri iecēla pats 

Kristus. 

95. Kas pēc svētā Pētera nāves kļuva par viņa 

pēcteci? 

26  



Pēc svētā Pētera nāves par viņa pēcteci kļuva Romas 

bīskaps, ko sauc par Svēto tēvu jeb pāvestu. 

96. Kas ir citu apustuļu pēcteči? 

Citu apustuļu pēcteči ir bīskapi. 

97. Kas ir bīskapu palīgi? 

Bīskapu palīgi ir priesteri, kas darbojas draudzēs. 

98. Ko sastāda pāvests, bīskapi, priesteri un visi 

īstie kristīgie? 

Pāvests, bīskapi, priesteri un visi īstie kristīgie 

sastāda vispārīgo jeb katolisko Baznīcu. 

99. Kas ir svētā katoliskā Baznīca? 

Svētā katoliskā Baznīca ir kristiešu savienība, kas 

atzīst vienu ticību, pieņem vienus un tos pašus svētos 

sakramentus un atrodas Svētā tēva vadībā. 

100. Kas dibināja svēto katolisko Baznīcu? 

Svēto katolisko Baznīcu dibināja pats Kungs Jēzus 

Kristus. 

      101. Cik Baznīcas dibināja Kungs Jēzus? 

      Kungs Jēzus dibināja tikai vienu vienīgo svēto 

katolisko Baznīcu. 

102. Kāpēc Kristus dibināja svēto katolisko 

Baznīcu? 

Kristus dibināja svēto katolisko Baznīcu, lai tā 

vestu cilvēkus uz pestīšanu. 

103. Kā Baznīca ved cilvēkus uz pestīšanu? 

Baznīca ved cilvēkus uz pestīšanu, sludinot viņiem 

Kristus mācību un dalot svētos sakramentus. 
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104. Kas mums jādara, lai Baznīca varētu mūs 

aizvest uz debesīm? 

Lai Baznīca varētu mūs aizvest uz debesīm, ticības 

lietās mums jāklausa tās garīgā vadība: pāvests, bīskapi 

un priesteri. 

105. Vai pie Kristus dibinātās katoliskās Baznīcas 

pieder tikai katoļi, kuri dzīvo virs zemes? 

Pie Kristus dibinātās katoliskās Baznīcas pieder ne 

tikai katoļi, kas dzīvo virs zemes, bet arī dvēseles, kas 

cieš šķīstītavā, un svētie, kas līksmojas debesīs. 

106. Kas mūs vieno ar šķīstītavas dvēselēm un 

svētajiem debesīs? 

Ar šķīstītavas dvēselēm un svētajiem debesīs mūs 

vieno svēto sadraudzība. 

107. Kad mēs draudzējamies ar svētajiem 

debesīs? 

Ar svētajiem debesīs mēs draudzējamies, kad pie-

saucam svētos, bet svētie lūdzas par mums. 

108. Kad mēs draudzējamies ar šķīstītavas 

dvēselēm? 

Ar šķīstītavas dvēselēm mēs draudzējamies, kad ar 

savām lūgšanām mazinām viņu ciešanas. 

109. Kur mēs varam saņemt grēku piedošanu un 

soda atlaišanu? 

Grēku piedošanu un soda atlaišanu mēs varam saņemt 

katoliskajā Baznīcā, ja patiesi nožēlojam grēkus un 

pildām attiecīgus Baznīcas noteikumus. 
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PĒDĒJĀS LIETAS 

110. Ar ko beidzas cilvēka dzīve virs zemes? 
Cilvēka dzīve virs zemes beidzas ar nāvi. 

111. Kas ir nāve? 
Nāve ir dvēseles atdalīšanās no miesas. 

112. Kas notiek ar cilvēka dvēseli pēc nāves? 
Cilvēka dvēsele pēc nāves tūlīt stājas Dieva tiesas 

priekšā. 

113. Kur dvēsele nokļūst pēc Dieva tiesas? 

Pēc Dieva tiesas dvēseli gaida alga debesīs vai 

attīrīšanās šķīstītavā, vai mūžīgs sods ellē. 

114. Kādas dvēseles nokļūst debesīs? 

Debesīs nokļūst dvēseles, kuras pēc kristības nemaz 

nav grēkojušas, vai par saviem grēkiem Dieva taisnībai 

pilnīgi gandarījušas. 

115. Kādas dvēseles nokļūst šķīstītavā? 

Šķīstītavā nokļūst dvēseles, kuras šķiras no šīs 

pasaules ar ikdienišķiem grēkiem vai kuras pēc labas 

grēksūdzes nav pilnīgi gandarījušas Dieva taisnībai. 

116. Kādas dvēseles nokļūst ellē? 

Ellē nokļūst dvēseles, kuras šķiras no šīs pasaules ar 

nepiedotu nāvīgu grēku. 

117. Vai debesu laimei būs gals? 

Debesu laimei gala nekad nebūs. 

118. Vai šķīstītavas ciešanām būs gals? 

Šķīstītavas ciešanām būs gals, kad cilvēks jau pilnīgi 

būs gandarījis Dieva taisnībai un dosies uz debesīm. 
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119. Vai elles mokām būs gals? 

Elles mokām mūžam nebūs gala. 

120. Kas notiek ar cilvēka miesu pēc nāves? 

Pēc nāves cilvēka miesa tiek apbedīta zemē, kur tā satrūd. 

121. Vai cilvēka miesa nekad vairs nekļūs dzīva? 

Cilvēka miesu šīs pasaules beigās Dieva vara atkal 

savienos ar dvēseli, un cilvēks celsies no mirušajiem. 

122. Kāpēc cilvēka miesa celsies no mirušajiem? 

Cilvēka miesa celsies no mirušajiem, lai kopā ar dvēseli 

saņemtu algu par labiem darbiem vai sodu par ļauniem. 

123. Kur ies cilvēki, augšāmcēlušies no mirušajiem? 

Cilvēki, augšāmcēlušies no mirušajiem, ies uz pastaro 

jeb vispārējo tiesu. 

124. Kādu Kristus spriedumu dzirdēs grēcinieki 

pastarā tiesā? 

Grēcinieki pastarā tiesā dzirdēs tādu Kristus spriedumu: 

„Ejiet nost no manis, nolādētie, mūžīgajā ugunī, kas 

sagatavota ļaunajam garam.” 

125. Un kādu Kristus spriedumu dzirdēs labie 

cilvēki? 

Labie cilvēki dzirdēs tādu Kristus spriedumu: „Nāciet 

šurp, jūs svētītie, iemantojiet jums no pasaules sākuma 

sagatavoto valstību.” 

126. Vai cilvēki, augšāmcēlušies no mirušajiem, vēl 

kādreiz mirs? 

Cilvēki, augšāmcēlušies no mirušajiem, vairs nekad 

nemirs, bet mūžam dzīvos: taisnie debesīs, nolādētie ellē. 
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II BAUŠĻI 

127. Vai pietiek vienīgi ticēt, lai mēs nokļūtu 

debesīs. 

Lai nokļūtu debesīs, nepietiek vienīgi ticēt, bet 

jāpilda baušļi. 

128. Kāds ir galvenais bauslis? 

Galvenais jeb mīlestības bauslis ir:  

Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas savas 

sirds, no visas savas dvēseles, no visa sava prāta un no 

visa sava spēka. 
Tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. 

129. Kad mēs mīlam Dievu visiem spēkiem? 

Dievu mēs mīlam visiem spēkiem, kad labprāt 

pildām Viņa baušļus. 
 

 

 

 

130. Kas ir mūsu tuvākais? 

Mūsu tuvākais ir ikviens cilvēks: vai draugs, vai 

ienaidnieks. 

131. Kad mēs mīlam tuvāko kā sevi pašu? 

Tuvāko mēs mīlam kā sevi pašu, kad citiem darām 

to, ko gribam, lai citi mums darītu; un citiem nedarām 

to, ko negribam, lai citi mums darītu. 

DESMIT DIEVA BAUŠĻI 

132. Cik ir Dieva baušļu? 

Dieva baušļu ir desmit. 
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133. Kāpēc mēs saucam tos par Dieva baušļiem? 

Par Dieva baušļiem mēs saucam tos tāpēc, ka pats 

Dievs tos deva Mozum Sinaja kalnā. 

1. „TEV NEBŪS CITUS DIEVUS TURĒT 

LĪDZĀS MAN” 

134. Ko mums pavēl pirmais Dieva bauslis? 

Pirmais Dieva bauslis mums pavēl godināt tikai 

vienu patieso Dievu, debesu un zemes Radītāju. 

135. Ko Dievs mums aizliedz ar pirmo bausli? 

Ar pirmo bausli Dievs mums aizliedz kalpot elkiem, 

ticēt sapņiem, gaišreģiem, pūšļotājiem, burvestībām. 

136. Kas ir elki? 

Elki ir radītas lietas, kuras cilvēki pielīdzina Dievam. 
 

137. Kā mēs saucam tādus cilvēkus, kuri kalpo 

elkiem? 

Tādus cilvēkus, kuri kalpo elkiem, mēs saucam par 

pagāniem. 

138. Vai ir vairāk patiesu Dievu? 

Ir tikai viens vienīgs patiess Dievs. 

139. Cik ir īstu ticību? 

Kā īstais Dievs ir tikai viens, tā arī īstā ticība ir tikai 

viena. 

140. Kura ir īstā, Kunga Jēzus iedibinātā ticība? 

Īstā, Kunga Jēzus iedibinātā ticība ir katoļu ticība. 
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141. Kāpēc mēs godinām svētos? 

Mēs godinām svētos, jo viņi ir Dieva draugi. 

142. Kā mēs godinām svētos? 

Svētos mēs godinām, kad sekojam viņu priekšzīmei 

un lūdzam viņu aizlūgumu. 

143. Vai jāgodina svēto relikvijas un gleznas? 

Mēs godājam svēto piemiņu, ko mums atgādina 

svēto relikvijas un svētgleznas. 

2. „TEV NEBŪS KUNGA, SAVA DIEVA, 

VĀRDU NELIETĪGI VALKĀT” 

144. Ko Dievs mums aizliedz ar otru bausli? 

Ar otru bausli Dievs mums aizliedz: bez vajadzības 

Dieva vārdu minēt, zaimot un netaisni zvērēt. 
 

145. Ko nozīmē zaimot Dievu? 

Dievu zaimot ir nepieklājīgi runāt par Dievu, Dieva 

Māti un Viņa svētajiem. 

146. Ko nozīmē zvērēt? 

Zvērēt nozīmē Dievu saukt par liecinieku, ka mēs 

sakām taisnību. 

147. Vai drīkst zvērēt? 

Zvērēt drīkst tikai taisnīgā un svarīgā lietā. 

148. Vai tas, kas zvēr netaisnā lietā, izdara lielu 

grēku? 

Kas netaisnā lietā zvēr, izdara lielu, nāvīgu grēku. 
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149. Ko Dievs mums pavēl otrā bauslī? 

Otrā bauslī Dievs mums pavēl godināt Viņa vārdu. 

3. „TEV BŪS SVĒTO DIENU SVĒTĪT” 

150. Ko Dievs mums pavēl trešajā bauslī? 

Trešajā bauslī Dievs mums pavēl svētīt svētdienu. 

151. Ko aizliedz trešais Dieva bauslis? 
Trešais Dieva bauslis aizliedz svētdienās strādāt 

smagus darbus. 

152. Vai tas, kas bez vajadzības svētdienā strādā 

smagu darbu, izdara grēku? 

Kas svētdienā bez vajadzības un ilgāku laiku strādā 

smagu darbu, tas nāvīgi sagrēko. 

 
 

 

 

 

4. „TEV BŪS GODĀT SAVU TĒVU  

UN SAVU MĀTI” 

 

153. Ko Dievs pavēl ceturtajā bauslī? 
Ceturtajā bauslī Dievs pavēl bērniem savus vecākus 

godāt, mīlēt un tiem paklausīt. 

154. Kad bērni godā savus vecākus? 
Bērni godā savus vecākus, kad viņus mīl, viņiem pa-

klausa, vecuma dienās viņiem palīdz un viņus uztur. 

155. Vai vienmēr jāklausa vecākiem? 
Vecākiem jāklausa, kad viņi māca labu. 
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156. Ja vecāki māca zagt, dzert, vai darīt citu 

ļaunu darbu, vai viņiem jāklausa? 
Ja vecāki māca ļaunu, nekad nedrīkst viņus klausīt. 

157. Ko vēl ceturtais bauslis pavēl godāt un klausīt? 

Ceturtais bauslis vēl pavēl godāt un klausīt priesterus, 

garīgo un laicīgo priekšniecību. 

158. Ko Dievs apsola bērniem, kuri pilda šo 

bausli? 

Dievs labiem bērniem apsola laimīgu un ilgu dzīvi 

virs zemes. 

159. Ko vēl pavēl ceturtais bauslis? 
Ceturtais bauslis pavēl kalpotājiem klausīt savus 

darba devējus, viņiem labu vēlēt un darīt. 

160. Kāds ir darba devēju pienākums? 

Darba devēju pienākums ir rūpēties par savu kalpotāju 

labklājību, viņu dievbijīgu dzīvi un viņiem taisnīgi maksāt 

algu. 

 
 
 

5. „TEV NEBŪS NOKAUT” 

161. Ko Dievs mums aizliedz ar piekto bausli? 

Ar piekto bausli Dievs aizliedz atņemt cilvēkam 

dzīvību. 

162. Vai savu ienaidnieku drīkst nogalināt? 

Pat vislielāko ienaidnieku nedrīkst nogalināt. 

163. Vai drīkst cilvēku sist un viņu ievainot? 

Cilvēku sist un viņu ievainot nedrīkst. 

164. Ko vēl aizliedz piektais Dieva bauslis? 
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Piektais Dieva bauslis aizliedz uz tuvāko dusmoties, 

viņu lādēt un darīt ko ļaunu viņa miesai vai dvēselei. 

165. Vai ir liels grēks sev un citiem bojāt 

veselību? 

Ir liels grēks bojāt sev un citiem veselību. 

6. „TEV NEBŪS LAULĪBU PĀRKĀPT” 

166. Ko Dievs aizliedz sestajā bauslī? 

Sestajā bauslī Dievs aizliedz netikli darīt, runāt, 

jokot, dziedāt. 

167. Kas jādara, lai izsargātos no netikliem 

darbiem, runām, jokiem, dziesmām? 

Gribot izsargāties no netikliem darbiem, vārdiem, 

jokiem, dziesmām, jāatceras, ka Dievs visu redz, visu 

dzird, un nedraudzēsies ar netikļiem. 
 

 

 

 

 

7. „TEV NEBŪS ZAGT” 

168. Kas ir zaglis? 

Zaglis ir tas, kas bez atļaujas slepeni paņem sev 

svešu mantu. 

169. Vai ir grēks piekrāpt cilvēku, pārdodot, 

pērkot un mainot? 

Piekrāpt citu, pārdodot, pērkot vai iemainot, ir tāds 

pats grēks kā zagšana. 
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170. Vai drīkst sev paturēt nozagtu lietu? 

Nozagtu lietu paturēt nedrīkst, tā jāatdod tam, kam tā 

pieder. 

171. Vai drīkst darīt cilvēkam zaudējumu? 

Nedrīkst darīt cilvēkam kādu zaudējumu. 

172. Kas jādara tam, kas nozadzis vai tuvākam 

nodarījis zaudējumu? 

Tam, kas nozadzis vai tuvākam nodarījis zaudējumu, 

vajag atlīdzināt un zagtu lietu atdot. 

173. Ko aizliedz septītais Dieva bauslis? 

Septītais bauslis aizliedz zagšanu un netaisnīgu 

tuvākā mantas paturēšanu sev. 

174. Kas jādara ar atrastu lietu? 

Atrasta lieta jāatdod īpašniekam, ja viņš ir zināms. 
 

 

 

 

8. „TEV NEBŪS NEPATIESU LIECĪBU DOT PRET 

SAVU TUVĀKO” 

175. Ko mums aizliedz astotais Dieva bauslis? 
Astotais Dieva bauslis aizliedz netaisnu liecību, 

melošanu, aprunāšanu un neslavas celšanu. 

176. Ko nozīmē aprunāt? 

Aprunāt nozīmē bez vajadzības stāstīt citiem par 

tuvākā padarītiem ļauniem darbiem un vājībām. 

177. Ko nozīmē apmelot? 
Apmelot nozīmē par tuvāko stāstīt tādus ļaunus 

darbus, kurus viņš nav darījis. 
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178. Kas jādara tam, kas tuvāko aprunājis vai 

apmelojis? 

Kas tuvāko aprunājis vai apmelojis, tam jāizlabo 

tuvākam nodarītā pārestība. 

9. „TEV NEBŪS IEKĀROT SAVA TUVĀKĀ SIEVU” 

179. Ko Dievs aizliedz devītajā bauslī? 
Devītajā bauslī Dievs aizliedz netikli gribēt, pat 

domāt. 

180. Kāpēc Dievs aizliedz netiklas iegribas un 

domas? 

Dievs aizliedz netiklas iegribas un domas, lai mēs 

būtu tikli ne tikai ārīgi, bet arī iekšēji. 
 

 

181. Vai netīši radušās iegribas un domas ir 

grēks? 

Netīši radušās iegribas un domas nav grēks, kamēr 

mēs tām nepiekrītam. 

10. "TEV NEBŪS IEKĀROT NEVIENU LIETU, 

 KAS PIEDER TAVAM TUVĀKAM" 

182. Ko Dievs aizliedz desmitajā bauslī? 

Desmitajā bauslī Dievs aizliedz iekārot svešu mantu. 

183. Kas jādara, lai slimībā vai vecumdienās 

nenonāktu trūkumā? 

Lai slimībā vai vecumdienās nenonāktu trūkumā, 

čakli jāstrādā un jātaupa jau jaunībā, kamēr esam veseli. 
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PIECI BAZNĪCAS BAUŠĻI 

 

184. Cik ir Baznīcas baušļu? 

Baznīcas baušļi ir pieci. 

185. Kāpēc mēs tos saucam par Baznīcas 

baušļiem? 

Par Baznīcas baušļiem mēs tos saucam tāpēc, ka tos 

ir devusi svētā katoliskā Baznīca. 

186. Kas deva Baznīcai varu dot baušļus? 

Varu dot baušļus Baznīca ir saņēmusi no Kristus. 
 

 

 

 

 

 

 

1. "TEV BŪS SVĒTDIENĀS UN SVĒTKU 

DIENĀS CIENĪGI PIEDALĪTIES SVĒTAJĀ MISĒ 

UN ATTURĒTIES NO SMAGIEM DARBIEM" 

187. Ko mums pavēl pirmais Baznīcas bauslis? 
Pirmais Baznīcas bauslis mums pavēl svētku dienas 

svētīt tāpat kā svētdienas. 

188. Kāds labs darbs svētdienās un svētkos mums 

noteikti jādara? 

Svētdienās un svētkos mums jāiet uz baznīcu un tur 

dievbijīgi jāpiedalās svētajā Misē. 

189. Kam svētdienās un svētkos jāiet uz baznīcu 

un tur dievbijīgi jāpiedalās svētajā Misē? 

Ikvienam katolim svētdienās un svētkos jāiet uz 

baznīcu un tur dievbijīgi jāpiedalās svētajā Misē. 
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190. Kas var nepiedalīties svētajā Misē svētdienās 

un svētkos? 

Svētajā Misē svētdienās un svētkos var nepiedalīties 

tas, kurš slimo, uzrauga mājas, bērnus vai kāda cita 

svarīga iemesla dēļ nevar atnākt uz baznīcu. 

 

2. "TEV BŪS BAZNĪCAS NOTEIKTĀS DIENĀS 

ATTURĒTIES NO GAĻAS ĒDIENIEM 

UN GAVĒJAMĀS DIENĀS GAVĒT" 

 

191. Ko Baznīca pavēl ar otro bausli? 

Otrajā bauslī Baznīca pavēl noteiktās dienās 

atturēties no gaļas ēdieniem un gavēt. 

192. Kāpēc Baznīca to pavēl? 

Baznīca to pavēl tāpēc, lai mēs vieglāk savaldītu 

savas ļaunās iegribas un gandarītu par saviem grēkiem. 

193. Kam jāgavē Baznīcas noteiktās dienās? 

Baznīcas noteiktās dienās jāgavē ikvienam katolim 

no 21. līdz 60. gadu vecuma. 

194. Kam jāatturas no gaļas ēdieniem Baznīcas 

noteiktās dienās? 

Baznīcas noteiktās dienās no gaļas ēdieniem jāattu-

ras ikvienam katolim, kam ir pilni 14 gadi. 

195. Kas jādara, ja patiesi grūti ir ievērot gavēņus 

vai atturēšanos no gaļas? 

Ja kādam patiesi grūti ievērot gavēņus vai 

atturēšanos no gaļas ēdieniem, tad jālūdz no priestera 

attiecīga atbrīvošanas atļauja. 
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3. "TEV BŪS VISMAZ VIENU REIZI GADĀ 

IZSŪDZĒT GRĒKUS" 

196. Ko Baznīca pavēl ar trešo bausli? 
Ar trešo bausli Baznīca pavēl, lai ikviens ticīgais 

vismaz reizi gadā izsūdz grēkus. 

 

4. "TEV BŪS VISMAZ 

LIELDIENU LAIKĀ PIEŅEMT  

VISSVĒTĀKO SAKRAMENTU" 

197. Ko Baznīca pavēl ar ceturto bausli? 

Ar ceturto bausli Baznīca pavēl, lai ikviens ticīgais 

vismaz Lieldienu laikā pieņemtu Vissvētāko 

Sakramentu. 

198. Kam vismaz Lieldienu laikā jāpieņem 

Vissvētākais Sakraments? 

Vismaz Lieldienu laikā Vissvētākais Sakraments 

jāpieņem ikvienam katolim. 

199. Kad sākas un noslēdzas Lieldienu laiks? 

Lieldienu laiks sākas Lieldienu vigilijā (Lieldienu 

nakts dievkalpojumā) un noslēdzas Vasarsvētkos. 

 

5. "TEV BŪS PALĪDZĒT 

UZTURĒT SAVU BAZNĪCU UN TĀS KALPUS" 

 

200. Ko pavēl piektais Baznīcas bauslis? 
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Piektais Baznīcas bauslis pavēl visiem kristīgajiem 

katram pēc savas iespējas palīdzēt uzturēt savu baznīcu. 
 
 
 
 

 

 

BAUŠĻU PĀRKĀPŠANA 

201. Kas ir grēks? 

Grēks ir Dieva vai Baznīcas baušļu apzinīga un 

brīvprātīga pārkāpšana. 

202. Kādi ir grēki? 

Grēki ir divējādi: iedzimtais un padarītais. 

203. Kas ir iedzimtais grēks? 

Iedzimtais grēks ir tas, ko paradīzē izdarīja Ādams 

un Ieva un kas pāriet uz ikvienu cilvēku. 

204. Kas ir padarītais grēks? 

Padarītais grēks ir tas, ko cilvēks pats izdara. 

205. Vai padarītie grēki visi ir vienādi? 

Visi grēki nav vienādi, citi ir smagi jeb nāvīgi, citi 

mazi jeb ikdienišķi. 

206. Kas ir nāvīgs grēks? 

Nāvīgs grēks ir tīša un apzināta Dieva vai Baznīcas 

baušļu pārkāpšana lielā lietā. 

207. Ko zaudē cilvēks ar nāvīgu grēku? 

Ar nāvīgu grēku cilvēks zaudē Dieva žēlastību un 

nopelna mūžīgu pazušanu. 
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208. Kas ir ikdienišķs grēks? 

Ikdienišķs grēks ir Dieva vai Baznīcas baušļu pār-

kāpšana mazā lietā vai arī lielā, bet ne pilnīgi brīvi un 

apzināti. 

209. Kādu sodu cilvēks pelna par ikdienišķu 

grēku? 

Par ikdienišķu grēku cilvēks nopelna laicīgu sodu 

šinī pasaulē vai pēc nāves šķīstīšanas ugunī. 

210. Kā cilvēks var grēkot? 

Cilvēks var grēkot ar domām, vārdiem, darbiem un 

nedarot to, kas jādara. 

211. Kas notiek, ja kādu grēku atkārto? 

Atkārtojot kādu grēku, mēs iegūstam ļaunu ieradumu 

jeb netikumu. 

212. Cik ir biežāk sastopamu netikumu? 

Biežāk sastopamie ļaunie cilvēku ieradumi ir septiņi. 

Tos sauc par septiņiem galvenajiem grēkiem. 

BAUŠĻU PILDĪŠANA 

213. Vai pietiek ar to, ka mēs tikai sargājamies 

no grēkiem? 

Nepietiek ar to, ka mēs tikai sargājamies no grēkiem, 

jo mums jādara arī labi darbi. 

214. Kādi labi darbi mums jādara vispirms? 
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Vispirms mums jādara tie labie darbi, kurus prasa 

mūsu pienākums. 

215. Kādi ir Dievam vispatīkamākie labie darbi? 

Dievam vispatīkamākie labie darbi ir lūgšana,        

gavēnis un dāvanu došana trūcīgiem. 

216. Ko iegūstam, kādu labu darbu atkārtojot? 

Atkārtojot kādu labu darbu, mēs iegūstam labu 

ieradumu jeb tikumu. 

217. Kādi ir vissvarīgākie tikumi? 

Vissvarīgākie ir trīs dievišķie tikumi: 1) ticība,         

2) cerība, 3) mīlestība. 

218. Kādi ir pamattikumi? 

Pamattikumi ir četri: 1) gudrība, 2) taisnīgums,           

3) sātība, 4) drosme. 

219. Kādi mēs kļūstam, iegūstot vairāk tikumu? 

Iegūstot vairāk tikumu, mēs kļūstam arvien 

pilnīgāki. 

220. Kas jādara pastāvīgai pieaugšanai pilnībā? 

Pastāvīgai pieaugšanai pilnībā sevišķa uzmanība jā-

pievērš vislabākai mūsu tiešo pienākumu izpildīšanai. 

221. Kas visvairāk palīdz priekšzīmīgai mūsu 

tiešo pienākumu izpildīšanai? 

Priekšzīmīgai savu tiešo pienākumu izpildīšanai 

visvairāk palīdz noteikta kārtība. 

222. Kas jādara rītos? 

Rītos pieceļoties, jānoskaita ikdienišķās lūgšanas. 

223. Kas jādara pirms un pēc ēšanas? 
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Pirms un pēc ēšanas jālūdzas, vismaz jāpārmet 

krusta zīme. 

224. Kā mums jādara mūsu darbi? 

Mūsu darbi mums jādara apzinīgi, jāsargās no 

slinkošanas. 
 

225. Kas jādara, ejot gulēt? 

Ejot gulēt, jānoskaita ikdienišķās lūgšanas, jāizmeklē 

sirdsapziņa par pavadītās dienas domām, vārdiem, 

darbiem un nolaidībām. 
 

 

 

 

 

III  SVĒTIE SAKRAMENTI  

UN LŪGŠANAS 
 

DIEVA ŽĒLASTĪBA 

 

226. Vai mēs spējam vienīgi saviem spēkiem 

izpildīt visus baušļus un izsargāties no visiem 

grēkiem? 

Vienīgi saviem spēkiem mēs nespējam izpildīt visus 

baušļus un izsargāties no visiem grēkiem. 

227. Kas mums ir vajadzīgs, lai mēs spētu izpildīt 

visus baušļus un izsargāties no grēkiem? 

Lai mēs spētu izpildīt visus baušļus un izsargāties no 

grēkiem, mums ir vajadzīga Dieva palīdzība, ko saucam 

par Dieva žēlastību. 

228. Kāda ir Dieva žēlastība? 
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Dieva žēlastība ir divējāda: svētdarošā un 

palīgžēlastība. 

229. Kas ir svētdarošā žēlastība? 

Svētdarošā žēlastība ir sevišķa Dieva dāvana, kas 

mūs padara svētus, Dievam patīkamus un dod mums 

tiesības uz debesu valstību. 
 
 

230. Kad mēs zaudējam svētdarošo žēlastību? 

Svētdarošo žēlastību mēs zaudējam, kad izdarām 

kādu nāvīgu grēku. 

231. Kad mēs atkal saņemam zaudēto svēt- 

darošo žēlastību? 

Zaudēto svētdarošo žēlastību mēs atkal iemantojam, 

kad Gandarīšanas sakramentā izsūdzam savus grēkus un 

saņemam piedošanu. 

232. Vai varam būt pestīti bez svētdarošās žēlas-

tības? 

Bez svētdarošās žēlastības mēs nevaram būt pestīti. 

233. Kas ir palīgžēlastība? 

Palīgžēlastība ir sevišķa Dieva dāvana, kura mums 

dod spēku darīt labu un sargāties no ļauna. 

234. Kad Dievs mums dod palīgžēlastību? 

Dievs dod mums palīga žēlastību katrā gadījumā, 

kad tā mums vajadzīga. 

235. Kā mēs saņemam Dieva žēlastības? 

Dieva žēlastības mēs saņemam svētajos sakramentos 

un lūgšanās. 
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SVĒTIE SAKRAMENTI 

 

236. Kas ir sakramenti? 

Sakramenti ir Kunga Jēzus iedibinātas redzamas 

zīmes, ar kurām mantojam neredzamas Dieva žēlastības. 

237. Kas iedibināja svētos sakramentus? 
Svētos sakramentus iedibināja pats Kungs Jēzus. 

238. Cik sakramentu Kungs Jēzus iedibināja? 

Kungs Jēzus iedibināja septiņus sakramentus. 

239. Kā iedalās svētie sakramenti? 
Ir tādi svētie sakramenti, ko var pieņemt vienu reizi 

dzīvē, un tādi, ko var pieņemt vairākas reizes. 

240. Kādus sakramentus var pieņemt tikai vienu 

reizi dzīvē? 

Tikai vienu reizi dzīvē var pieņemt: Kristību, 

Iestiprināšanu un Ordināciju. 
 

 

l. KRISTĪBA 
 

 

241. Kurš sakraments ir visvajadzīgākais? 
Visvajadzīgākais ir Kristības sakraments. 

242. Kādēļ Kristības sakraments ir visvaja-

dzīgākais? 
Kristības sakraments ir visvajadzīgākais tāpēc, ka 

bez kristības cilvēks nevar būt pestīts. 

243. Kādu žēlastību dod Kristības sakraments? 
Kristības sakraments atbrīvo no iedzimtā grēka un 

no visiem citiem grēkiem, padarītiem pirms kristības. 
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244. Kas var kristīt? 
Kristīt var bīskapi, priesteri, diakoni un vajadzības 

gadījumā ikkatrs cilvēks. 

245. Kā jākristī? 

Jākristī tā: lejot ūdeni bērnam uz galvas, jāsaka 

vārdi: "N. (jāmin bērna vārds), es tevi kristu Dieva Tēva 

un Dēla, un Svētā Gara vārdā." 

246. Kas var būt krusttēvs un krustmāte? 
Krusttēvs vai krustmāte var būt tikai katoļi un turklāt 

godīgi cilvēki. 

247. Cik reizes dzīvē drīkst pieņemt kristību? 

Kristību drīkst pieņemt tikai vienu reizi dzīvē. 

2. IESTIPRINĀŠANA 

248. Kas ir iestiprināšana? 
Iestiprināšana ir sakraments, kas cilvēku stiprina 

ticībā un dod Svētā Gara dāvanas. 

249. Kādas ir Svētā Gara dāvanas? 

Svētā Gara dāvanas ir: 1) gudrība, 2) saprāts, 3) pa-

doms, 4) stiprums, 5) zināšana, 6) dievbijība, 7) Dieva 

bijāšana.  

250. Kas var iestiprināt? 

Iestiprināt var tikai bīskaps. 

251. Kas var pieņemt Iestiprināšanas sakramen-

tu? 
Iestiprināšanas sakramentu var pieņemt tas, kas ir 

kristīts un ir brīvs no nāvīga grēka. 
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252. Cik reizes var pieņemt Iestiprināšanas 

sakramentu? 

Iestiprināšanas sakramentu var pieņemt tikai vienu 

reizi. 

253. Kas iestiprināšanā var būt krusttēvs un 

krustmāte? 
Iestiprināšanā krusttēvs vai krustmāte var būt tas, kas 

pats ir iestiprināts un turklāt godīgs cilvēks. 

3. VISSVĒTĀKAIS SAKRAMENTS 

254. Kas ir Vissvētākais Sakraments? 

Vissvētākais Sakraments ir Kunga Jēzus Kristus īstā 

Miesa un Asinis maizes un vīna zīmēs. 

255. Kāpēc šo sakramentu sauc par Vissvētāko 

Sakramentu? 

Šo sakramentu sauc par Vissvētāko Sakramentu tāpēc, 

ka tajā ir apslēpts pats svētuma devējs, Kungs Jēzus 

Kristus. 

256. Kad Kungs Jēzus iedibināja Vissvētāko 

Sakramentu? 

Jēzus Kristus iedibināja Vissvētāko Sakramentu 

Pēdējās vakariņās. 

257. Kā Kungs Jēzus iedibināja Vissvētāko 

Sakramentu? 

Kungs Jēzus iedibināja Vissvētāko Sakramentu tā:  
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Viņš ņēma maizi, svētīja to un deva saviem 

mācekļiem, sacīdams: ,,Ņemiet un ēdiet, tā ir mana 

Miesa.” 

Tad Viņš ņēma biķeri ar vīnu, svētīja to un sacīja: 

,,Dzeriet visi no tā, jo tās ir manas Asinis.” 

Pēc tam Viņš pavēlēja apustuļiem: „Dariet to, 

mani pieminēdami.” 

258. Ko Kungs Jēzus darīja, sakot: „Tā ir mana 

Miesa?” 

Sakot: „Tā ir mana Miesa,” Kungs Jēzus pārvērta 

maizi savā Miesā. 

259. Ko Kungs Jēzus darīja, sakot: „Tās ir manas 

Asinis?” 

Sakot: „Tās ir manas Asinis,” Kungs Jēzus pārvērta 

vīnu savās Asinīs. 

260. Ko Kungs Jēzus darīja, sakot: „Dariet to, 

mani pieminēdami?” 

Kungs Jēzus deva apustuļiem varu pārvērst maizi 

Viņa Miesā un vīnu Viņa Asinīs. 

261. Kam apustuļi nodeva šo pārvēršanas varu tālāk? 

Apustuļi nodeva šo pārvēršanas varu tālāk bīskapiem 

un priesteriem. 

262. Kad bīskapi un priesteri pārvērš maizi un 

vīnu Kunga Jēzus Miesā un Asinīs? 

Svētajā Misē bīskapi un priesteri pārvērš maizi un 

vīnu Kunga Jēzus Miesā un Asinīs. 
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263. Kas ir svētā Mise? 

Svētā Mise ir jaunās derības bezasiņu upuris, kurā 

Kungs Jēzus ar priestera rokām pats sevi par mums upurē 

Debesu Tēvam. 

264. Kas iedibināja svēto Misi? 

Svēto Misi iedibināja pats Kungs Jēzus Kristus. 

                                                  265. Kad Kungs Jēzus iedibināja svētās Mises 

upuri? 

Kungs Jēzus svētās Mises upuri iedibināja Lielajā 

ceturtdienā Pēdējo vakariņu laikā. 

266. Kas paliek no maizes un vīna pēc 

pārvēršanas Kunga Jēzus Miesā un Asinīs? 

No maizes un vīna pēc pārvēršanas Kunga Jēzus 

Miesā un Asinīs paliek tikai zīmes: garša, izskats un 

veids.  

267. Ko mēs pieņemam Vissvētākajā Sakra-

mentā pie dievgalda - svētajā Komūnijā? 

Vissvētākajā Sakramentā pie dievgalda mēs pieņe-

mam dzīvu Kungu Jēzu. 

268. Vai, pieņemot Vissvētāko Sakramentu mai-

zes zīmēs, pieņemam arī Kunga Jēzus Asinis? 

Pieņemot Kunga Jēzus miesu maizes zīmēs, 

pieņemam reizē arī Viņa Asinis, jo, kur ir dzīva miesa, 

tur klāt ir arī dzīvas asinis. 

269. Kas nepieciešams, lai cienīgi pieņemtu Vis-

svētāko Sakramentu? 

Lai cienīgi pieņemtu Vissvētāko Sakramentu, jāsaga-

tavo dvēsele un miesa. 
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270. Kā jāsagatavo miesa? 

Miesa jāsagatavo tā: vienu stundu jābūt neēdušam un 

nedzērušam. Uz baznīcu jāiet attiecīgā apģērbā. 

271. Kā jāsagatavo dvēsele? 

Dvēsele jāsagatavo tā: jāizsūdz grēkus, vismaz jābūt 

brīvam no nāvīga grēka. 

 

272. Kas jādara īsi pirms Vissvētākā Sakramenta 

pieņemšanas? 

Īsi pirms Vissvētākā Sakramenta pieņemšanas 

jāuzmodina savā sirdī ticība, cerība un mīlestība. 

273. Kas jādara, kad priesteris paceļ Vissvētāko 

Sakramentu? 

Pirms Komūnijas jānometas ceļos un, kad priesteris 

paceļ Vissvētāko Sakramentu, kopā ar citiem ir jāsaka: 

,,Kungs, es neesmu cienīgs, ka Tu nāktu pie manis, 

bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela.” 

Vissvētāko Sakramentu jāpieņem uz ceļiem. Kad 

priesteris, to sniedzot, saka: ,,Corpus Christi” (t.i., 

Kristus Miesa), ir jāatbild: ,,Āmen,” un jāatver mute, 

lai saņemtu dievmaizīti (uz mēles). 

274. Kas jādara tūlīt pēc Vissvētākā Sakramenta 

pieņemšanas? 

Pēc Komūnijas laiks jāpavada lūgšanā. Ieteicams 

lasīt attiecīgās  lūgšanas  pēc  sv.  Komūnijas,  pavadot  

šīs dažas  minūtes  dievbijīgā  sarunā  ar  Pestītāju.  Tas  

ir svēts brīdis, kad zem redzamām zīmēm mūsu dvēseli 

apciemo Dievs. ,,Es esmu dzīvā Maize, kas nākusi no 

debesīm,” saka Kungs. ,,Ja kas ēdīs no šīs maizes, tas 

dzīvos mūžīgi.” (Jņ 6, 51 – 52) 
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Pie dievgalda ikreiz nāc ar skaidru sirdi un dziļu 

ticību Euharistijas noslēpumam! 

275. Vai var tūlīt pēc Vissvētākā Sakramenta 

pieņemšanas iziet no baznīcas? 
Pēc Vissvētākā  Sakramenta  pieņemšanas  vismaz  

dažas minūtes jāpavada lūgšanā un jāpateicas Dievam 

par tik lielu žēlastību. 

276. Vai drīkst pieņemt Vissvētāko Sakramentu 

cilvēks, kas grēksūdzē nav saņēmis piedošanu? 

Kas grēksūdzē nav saņēmis grēku piedošanu un 

tomēr pieņem Vissvētāko Sakramentu, tas izdara jaunu, 

ļoti smagu grēku. 

4. GANDARĪŠANAS SAKRAMENTS 

277. Kas ir Gandarīšanas sakraments? 
Gandarīšanas sakraments ir Kunga Jēzus iedibināts 

sakraments, kurā saņemam grēku piedošanu. 

278. Kad Kungs Jēzus iedibināja Gandarīšanas 

sakramentu? 
Kungs Jēzus iedibināja Gandarīšanas sakramentu 

pēc savas augšāmcelšanās, kad sacīja apustuļiem: 

,,Miers ar Jums! Kā mani Tēvs ir sūtījis, tā es jūs 

sūtu.” 

Pēc šiem vārdiem Viņš dvesa uz tiem un sacīja: 

,,Saņemiet Svēto Garu! Kam jūs grēkus piedosiet, 

tiem tie būs piedoti, kam jūs tos aizturēsiet, tiem tie 

tiks aizturēti.” 
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279. Kam ir pārgājusi vara piedot grēkus? 
Vara piedot grēkus no apustuļiem ir pārgājusi uz 

bīskapiem un priesteriem. 

280. Kas jādara, lai saņemtu grēku piedošanu? 

Lai saņemtu grēku  piedošanu, jāizpilda  piecas 

Gandarīšanas sakramenta daļas: 1) jāizmeklē  

sirdsapziņa,  2) jānožēlo  grēki,  3)  nopietni  jāapņemas  

laboties,  4) jāizsūdz  grēki,  5)  jāizpilda  uzliktais  

gandarījums. 

Sirdsapziņas izmeklēšana 

281. Kas ir sirdsapziņas izmeklēšana? 

Sirdsapziņas izmeklēšana ir visu pēc pēdējās labas 

grēksūdzes darīto grēku atcerēšanās. 

282. Kad jāizmeklē sava sirdsapziņa? 

Sirdsapziņa jāizmeklē pirms grēksūdzes. 

283. Kas vēl jādara, izmeklējot sirdsapziņu? 

Izmeklējot sirdsapziņu, vajag atcerēties grēku skaitu, 

smagumu un ļaunumu. 

Nožēla par grēkiem 

284. Kas jādara pēc sirdsapziņas izmeklēšanas? 

Pēc sirdsapziņas izmeklēšanas grēki sirsnīgi 

jānožēlo. 

285. Kas ir nožēla par grēkiem? 

Nožēla par grēkiem ir sirdssāpes par padarītiem 

grēkiem, ka mēs esam ar tiem sarūgtinājuši Dievu. 
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286. Kāda ir nožēla par grēkiem? 

Nožēla par grēkiem ir divējāda: dabiska un 

pārdabiska. 

287. Kad nožēla par grēkiem ir dabiska? 
Nožēla par grēkiem ir dabiska, ja mēs nožēlojam 

grēkus tikai laicīgu iemeslu dēļ. 

288. Kad nožēla par grēkiem ir pārdabiska? 
Nožēla par grēkiem ir pārdabiska, ja mēs nožēlojam 

grēkus tāpēc, ka esam labo Dievu sāpinājuši un 

nopelnījuši elli. 

289. Kāda nožēla par grēkiem ir vajadzīga 

Gandarīšanas sakramentā? 
Gandarīšanas sakramentā ir vajadzīga pārdabiska 

nožēla par grēkiem. 

       290. Kāda var būt pārdabiska nožēla par 

grēkiem? 

Pārdabiska nožēla par grēkiem ir pilnīga un nepil-

nīga. 

291. Kad ir pilnīga nožēla par grēkiem? 
Ja mums sāp sirds aiz mīlestības, ka Dievu, savu 

labo Tēvu, esam sāpinājuši, tad mums ir pilnīga nožēla 

par grēkiem. 

292. Kad ir nepilnīga nožēla par grēkiem? 
Kad mums sāp sirds aiz bailēm, ka esam pazaudējuši 

debesis un nopelnījuši elli, tad mums ir nepilnīga nožēla 

par grēkiem. 
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293. Kad nepieciešami jāuzmodina pilnīga nožēla 

par grēkiem? 
Pilnīga nožēla par grēkiem nepieciešami jāuzmodina 

nāves briesmās, kad vairs nevar izsūdzēt nāvīgus grēkus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apņemšanās laboties 

294. Kas jādara pēc grēku nožēlošanas? 

Pēc grēku nožēlošanas stingri jāapņemas vairs 

negrēkot un sargāties no grēku iemesliem. 

295. Kas var būt grēku iemesli? 

Grēku iemesli var būt: personas, vietas un apstākļi, 

kuri cilvēku ved uz grēku. 

296. Vai Dievs piedod grēkus cilvēkam, kas 

negrib atstāt grēku iemeslus? 

Kas neatstāj grēku iemeslus, tam grēki netiek pie-

doti. 

Grēksūdze 

297. Kas ir grēksūdze? 

Grēksūdze ir atzīšanās savos pārkāpumos priesterim, 

lai saņemtu grēku piedošanu. 

298. Kādai jābūt grēksūdzei? 

Grēksūdzei jābūt vaļsirdīgai un pilnīgai. 

299. Kad grēksūdze būs vaļsirdīga? 

Grēksūdze vaļsirdīga būs tad, kad grēkus un to 

apstākļus sūdzēsim tā, kā tas ir bijis. 
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300. Kad grēksūdze būs pilnīga? 

Grēksūdze pilnīga būs tad, ja atklāsim priesterim 

visus grēkus, nevienu neslēpjot. 

301. Kas vēl jādara grēksūdzē? 

Grēksūdzē jāpasaka, cik reižu esi padarījis nāvīgu 

grēku. 

302. Vai grēksūdze ir laba, ja esi aizmirsis iz-

sūdzēt nāvīgu grēku? 

Ja esi aizmirsis izsūdzēt nāvīgu grēku, tāda 

grēksūdze ir laba, tikai nākošreiz jāpasaka aizmirstais 

grēks. 

303. Vai grēksūdze būs laba, ja aiz kauna vai 

bailēm noslēpsi kādu nāvīgu grēku? 

Ja kādu nāvīgu grēku noslēpsi apzināti aiz kauna vai 

bailēm, tāda grēksūdze būs slikta un svētzādzīga. 

304. Vai svētzādzīgā grēksūdzē saņem grēku 

piedošanu? 

Svētzādzīgā grēksūdzē nesaņem grēku piedošanu. 

305. Kas jādara tam, kas grēksūdzē tīšām noslēpis 

nāvīgu grēku? 

Kas grēksūdzē tīšām noslēpis nāvīgu grēku, tam 

nākošajā grēksūdzē jāpasaka grēka noslēpšana biktstēvam 

un no jauna jāizsūdz iepriekšējās grēksūdzes grēki. 

306. Grēksūdzes kārtība ir šāda: 
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(Pēc tam saki): ,,Pēdējo reizi biju uz grēksūdzi (kad?). 

Vislabo Dievu esmu apvainojis ar šādiem grēkiem.” 

(Tad pazemīgi un droši nosauc savus grēkus un beigās 

saki): ,,Vairāk grēkus neatceros. Visus grēkus 

nožēloju, apņemos laboties un lūdzu grēku 

piedošanu.” Pēc tam klausies, ko tev saka priesteris. 

307. Kas jādara, kad priesteris dod grēku 

piedošanu? 

Brīdī, kad viņš tev dod grēku piedošanu, vēlreiz no-

žēlo savus grēkus un, sitot krūtīs, trīs reizes atkārto šos 

lūgšanas vārdus: ,,Kungs Dievs, esi man, grēciniekam, 

žēlīgs.” Biktskrēslu atstāt var tikai tad, kad priesteris ir 

pieklauvējis par zīmi, ka grēksūdze beigusies. 

308. Kas jādara pēc grēksūdzes? 

Pēc grēksūdzes jāizpilda biktstēva uzliktā gan-

darīšana par grēkiem. 

Gandarīšana par grēkiem 

309. Kas ir gandarīšana par grēkiem? 

Gandarīšana nozīmē zināmas lūgšanas vai labus 

darbus, ko priesteris uzliek grēku sūdzētājam izpildīt, lai 

tā dzēstu vismaz daļu no pelnītā soda. 

310. Vai paši drīkstam izmainīt priestera 

uzlikto gandarīšanu par grēkiem? 

Paši bez biktstēva ziņas gandarīšanu nekad nedrīk-

stam izmainīt. 
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311. Kad un kā jāizpilda uzliktā gandarīšana? 

Gandarīšana ir jāizpilda tajā laikā un tā, kā biktstēvs 

ir uzlicis. 

5. SLIMNIEKU SAKRAMENTS 

312. Kas ir Slimnieku sakraments? 

Slimnieku sakraments ir Kunga Jēzus iedibināts sak-

raments, kas mūs stiprina pēdējā mūsu dzīves brīdī pret 

kārdināšanu, dzēš grēka vainas vai atgriež veselību. 

313. Kas un kad šo sakramentu var pieņemt? 

Šo sakramentu var pieņemt ikviens katolis, kas ir 

smagi slims. 

314. Cik reizes var pieņemt šo sakramentu? 

Šo sakramentu var pieņemt vienā un tanī pašā 

slimībā vienu reizi. 

6. ORDINĀCIJAS SAKRAMENTS 

315. Kas ir Ordinācijas sakraments? 

Ordinācijas sakraments ir Kunga Jēzus iedibināts 

sakraments, kas dod cilvēkam varu upurēt svēto Misi, 

dalīt svētos sakramentus un citas Dieva žēlastības, mācīt 

ticības patiesības. 

316. Kas var ordinēt priesterus? 

Priesterus var ordinēt tikai bīskaps. 
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7. LAULĪBAS SAKRAMENTS 

 

317. Kas ir laulība? 

Laulība ir Kunga Jēzus iedibināts sakraments, kas 

vīrietim un sievietei, kuri apsola viens otram mīlestību, 

dod žēlastību saticīgi dzīvot un dievbijīgi audzināt bēr-

nus. 

318. Kas var laulāt? 

Laulāt var bīskapi un priesteri. 

319. Vai dzimtsarakstu nodaļas var dot Laulības 

sakramentu? 

Dzimtsarakstu nodaļas nevar dot Laulības 

sakramentu. 

320. Vai tie, kuri kopā dzīvo tikai ar dzimtsa-

rakstu nodaļas sarakstīšanu bez Baznīcas laulības, 

var tikt pielaisti pie svētajiem sakramentiem? 
Tie, kuri kopā dzīvo tikai ar dzimtsarakstu nodaļas 

sarakstīšanu, nevar tikt pielaisti pie svētajiem sakramen-

tiem, kamēr nebūs salaulāti Baznīcā. 

321. Vai īsta laulība ir šķirama? 
Īsta laulība ir nešķirama. Ja vīrs ar sievu vairs nevar 

sadzīvot, viņi tiek šķirti, bet tikai tā, ka ne šķirtais vīrs, 

ne šķirtā sieva nevar precēties ar kādu citu. 

322. Kāpēc Baznīca neiesaka laulību starp 

dažādu ticību cilvēkiem? 
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Baznīca neiesaka laulību starp dažādu ticību cil-

vēkiem, jo nav iespējama laba bērnu audzināšana tur, 

kur nav vienoti ticībā. 
 

 

 

LŪGŠANA 
 

323. Kas ir lūgšana? 

Lūgšana ir dievbijīga saruna ar Dievu vai Viņa 

svētajiem. 

324. Kāpēc mums jālūdz Dievs? 

Mums jālūdz Dievs tāpēc, ka pats Kungs Jēzus 

mums tā pavēlējis. 

325. Kā var lūgt Dievu? 

Dievu var lūgt vārdos un domās. 

326. Ko mēs varam lūgt no Dieva? 

Mēs varam lūgt no Dieva visu, kas labs un vajadzīgs 

mūsu pestīšanai. 

327. Kad visvairāk jālūdz Dievs? 

Dievs jālūdz rītā, vakarā un īpaši kārdināšanās un 

nelaimēs. 

328. Kāda lūgšana ir vislabākā? 

Vislabākā ir Kunga lūgšana jeb „Tēvs mūsu”. 

329. Kāpēc to sauc par Kunga lūgšanu? 

Par Kunga lūgšanu to sauc tāpēc, ka to mums iemā-

cījis pats Kungs Jēzus. 

330. Pēc „Tēvs mūsu” kāda vēl ir labākā 

lūgšana?  

Pēc „Tēvs mūsu” labākā lūgšana ir ,,Esi sveicināta” 

jeb ,,Eņģeļa sveicinājums”. 
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331. Kā godam mēs lūdzam „Esi sveicināta”? 

 „Esi sveicināta” mēs lūdzam Jaunavas Marijas godam. 

332. Ko mums atgādina Kunga lūgšanas vārdi 

 „Tēvs mūsu, kas esi debesīs”? 
Kunga lūgšanas vārdi „Tēvs mūsu, kas esi debesīs” 

atgādina mums, ka Dievs ir mūsu debesu Tēvs, tādēļ mums 

jālūdz Viņš ar paļāvību. 

333. Ko lūdzamies vārdiem „Svētīts lai top Tavs 

vārds”? 
Ar vārdiem „Svētīts lai top Tavs vārds” mēs aplieci-

nām, ka vēlamies, lai visi godina svēto Dievu. 

334. Ko lūdzamies vārdiem „Lai atnāk Tava val-

stība”? 

Ar vārdiem „Lai atnāk Tava valstība” mēs aplieci-

nām, ka vēlamies, lai Dievs, valdnieku Valdnieks, valda 

pār mums un ved mūs uz debesu valstību. 

335. Ko lūdzamies vārdiem „Tavs prāts lai 

notiek kā debesīs, tā arī virs zemes”? 
Ar vārdiem „Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī 

virs zemes” mēs apliecinām, ka vēlamies Dieva prātu tik 

labi pildīt virs zemes, kā to svētie pilda debesīs. 

336. Ko lūdzamies vārdiem „Mūsu dienišķo 

maizi dod mums šodien”? 
Ar vārdiem „Mūsu dienišķo maizi dod mums šo-

dien” mēs lūdzam, lai Dievs dod mums visu, kas mūsu 

dzīvē ir vajadzīgs. 
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337.  Ko mēs lūdzamies vārdiem „Piedod mums 

mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parād- 

niekiem”? 
Ar vārdiem „Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs 

piedodam saviem parādniekiem” mēs lūdzam Dievu 

piedot mums mūsu grēkus, kā mēs piedodam tiem, kas ir 

noziegušies pret mums. 

338. Ko lūdzam vārdiem „Neieved mūs kārdinā-

šanā”? 

Ar vārdiem „Neieved mūs kārdināšanā” mēs lūdzam 

Dievu sargāt mūs kārdināšanās, lai mēs nesagrēkojam. 

339. Ko lūdzam vārdiem „Bet atpestī mūs no 

ļauna”? 

Ar vārdiem „Bet atpestī mūs no ļauna” mēs lūdzam 

Dievu, lai Viņš mūs glābj no dvēseles un miesas 

nelaimēm. 

340. Ko nozīmē „Esi sveicināta” jeb ,,Eņģeļa 

sveicinājums” lūgšanā vārdi „Esi sveicināta, 

Marija”? 

Vārdi „Esi sveicināta, Marija”  nozīmē sveicienu. 

341. Ko nozīmē vārdi „Žēlastības pilnā”?  

Vārdi „Žēlastības pilnā” nozīmē, ka Dievs ir 

apdāvinājis Mariju it visām žēlastībām.  

342. Ko nozīmē vārdi „Kungs ir ar Tevi”? 

Vārdi „Kungs ir ar Tevi” nozīmē, ka Marija, kas bija 

bez grēka, vienmēr bija vienota ar Dievu. 
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343. Ko nozīmē vārdi „Tu esi svētīta starp 

sievietēm”? 

Vārdi „Tu esi svētīta starp sievietēm” nozīmē, ka 

Marija ir vissvētītākā no visām sievietēm. 

344. Ko nozīmē vārdi „Un svētīts ir Tavas miesas 

auglis Jēzus”? 

Vārdi „Un svētīts ir Tavas miesas auglis  Jēzus” 

nozīmē, ka Marijas dēls Jēzus ir Dieva Dēls. 

345. Ko lūdzamies ar vārdiem „Svētā Marija, 

Dieva Māte, lūdz par mums, grēciniekiem, tagad un 

mūsu nāves stundā”? 

Ar vārdiem „Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par 

mums, grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā” 

lūdzam Mariju, lai viņa ar savām lūgšanām aizbildina 

mūs pie Dieva visā mūsu dzīvē, sevišķi mūsu nāves 

stundā. 

       346. Kāpēc tiek skaitīta lūgšana ,,Kunga eņģelis”? 

Šī lūgšana tiek skaitīta, lai pateiktos Kristum par 

atpestīšanu no elles verdzības. 

347. Kas ir Rožukronis? 

Rožukronis ir lūgšanas Kunga Jēzus un Marijas dzīves 

un mūsu pestīšanas svarīgāko 20 notikumu pagodināšanai. 

348. Cik ir Rožukroņa daļu? 

Rožukronī ir četras daļas: priecīgā, gaismas, sāpīgā un 

augstās godības daļa. 

349. Kas ir skapulārs? 
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Skapulārs ir svētīta auduma zīme vai metāla medal-

jons, ko nēsā uz krūtīm Marijas godam. 

350. Kas ir Krustaceļš? 

Krustaceļš ir 14 stacijas (apstāšanās), kas atgādina 

mums Kunga Jēzus ciešanu notikumus, Viņam ejot no 

Pilāta pils uz Kalvārijas kalnu. 

351. Kā mēs sākam un beidzam visas lūgšanas? 

Visas lūgšanas mēs sākam un beidzam ar krusta 

zīmi: „Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. 

Āmen.” 

352. Ko nozīmē vārds „Āmen”? 

Vārds „Āmen” nozīmē: lai tā notiek, kā mēs ticam, 

kā darām, kā gandarām, kā lūdzamies. 
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VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA 

GODINĀŠANA 

1. KUNGS DIEVS, VISSVĒTĀ HOSTIJĀ 

mūs ved uz debess laimību!  

Šīs dzīves cīņu ielejā  

mēs lūdzam Tavu svētību. 

Dievs, Trejādībā vienīgais. 

Tev slava visā mūžībā!  

Kad ceļš mums beigsies laicīgais, 

mūs pieņem savā valstībā. Āmen. 

 

2. VIS(U)SVĒTO SAKRAMENTU 

godbijīgi pielūdzam.  

Maizes zīmēs klātesošo 

Kungu Dievu slavējam   

ticībā un paļāvībā  

viņa vārdam svētajam.  

Dievam Tēvam, Dievam Dēlam  

lai ir slava mūžīga  

debesīs un visā zemē  

no ikvienas radības.  

Garam Svētajam lai vienmēr  

pielūgsme ir līdzīga. Āmen. 
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O SALUTARIS HOSTIA, 

Quae caeli pandis ostium,  

Bella premunt hostilia,  

Da robur, fer auxilium. 

Uni trinoque Domino  

Sit sempiterna gloria:  

Qui vitam sine termino  

Nobis donet in patria. Amen. 

 

TANTUM ERGO SACRAMENTUM 

Veneremur cernui:  

Et antiquum documentum 

Novo cedat ritui:  

Praestet fides supplementum  

Sensuum defectui. 

Genitori, Genitoque  

Laus et iubilatio,  

Salus, honor, virtus quoque  

Sit et benedictio:  

Procedenti ab utroque  

Compar sit laudatio. Amen. 

 

V. Panem de caelo praestitisti eis. 

R. Omne delectamentum in se habentem. 

V. Dievs, Tu esi mums dāvājis debesu maizi.  

R. Tā nes mums Tavu žēlastību. 
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Oremus. 

Deus, qui nobis sub Sacramento mirabili passionis 

tuae memoriam reliquisti, tribue quaesumus, ita nos 

corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut 

redemptionis tuae fructum in nobis iugiter sentiamus. Qui 

vivis et regnas in saecula saeculorum. 

R. Amen. 

 

Lūgsimies. 

Kungs Jēzu, kas esi mums atstājis Vissvētāko 

Sakramentu par piemiņu savām ciešanām, liec, lai mēs 

Tavas Miesas un Asiņu svēto noslēpumu tā godinām, ka 

varētu pastāvīgi saņemt Tavas pestīšanas augļus, ko 

lūdzam no Tevis, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. 

R. Āmen. 

 

Lai top slavēts 

Lai top slavēts Vissvētākais Sakraments, mūsu Kunga 

Jēzus Kristus īstā Miesa un Asinis. (Trīs reizes) 

 

Vissvētā Jēzus Sirds 

Vis(u)svētā Jēzus Sirds, apžēlojies par mums. 

Bezvainīgā Marijas Sirds, aizlūdz(i) par mums. (Trīs 

reizes) 
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PIELIKUMS  

PAR SVĒTO MISI 

Svētā Mise ir Jēzus Kristus iedibināts jaunās 

derības upuris, kurā pats Pestītājs upurējas par mums 

debesu Tēvam līdzīgi, kā Viņš to darīja, mirstot pie 

krusta. 

Pestītāja Golgātas upuris kļūst klātesošs ikvienā 

svētajā Misē, jo maizes zīmēs ir Kristus Miesa, „kas 

par jums tiek atdota”, un vīna zīmēs ir Kristus Asinis, 

„kas par daudziem izlietas grēku piedošanai” (sal. Lk 

22,19; Mt 26,28). 

Tomēr, salīdzinot ar upuri pie krusta, atšķirība ir 

šāda: 

a)  pie krusta Pestītājs cieta, bet sv. Misē Viņš ir 

klātesošs savā apskaidrotajā miesā, kas vairs nav 

pakļauta ciešanām un nāvei; 

b)  mirstot pie krusta, Pestītājs visiem atvēra Dieva 

valstību, bet ar sv. Mises upuri Viņš tikai palīdz to 

iemantot; 

c)  svētā Mise ir upuris, kas tiek pastāvīgi svinēts: 

„No saules lēkta līdz rietam mans vārds ir godā starp 

tautām, un visās vietās manam vārdam tiek nests un 

upurēts tīrs upuris.” (Mal 1,11) Tas ir pastāvīgi 

pulsējošs Dieva žēlastību avots. 

Svētā Mise ir Baznīcas vispilnīgākais 

dievkalpojums un  Dievam vispatīkamākais  upuris,  jo  

galvenais upurētājs tajā ir pats Kristus. 
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Tātad mēs piedalāmies noslēpumā, kurā Dievs - 

Cilvēks godina debesu Tēvu un pateicas Viņam, 

lūdzas par mums un gandara, atdodot pats sevi ar to 

pašu upurgribu kā pie krusta, jo „Šī ir mana Miesa, 

kas par jums tiek atdota” un „Šīs ir manas Asinis, 

kas par daudziem izlietas grēku piedošanai”. Tāpēc 

sv. Mise mums ir ļoti svarīgs Dieva žēlastību avots. 

Ikviena svētdiena, kad ticīgie sapulcējas uz sv. 

Misi, ir kā Lieldienu svētki, jo šai upurī viņi patiesi 

svin Kristus nāves un augšāmcelšanās noslēpumu. 

Piedaloties sv. Misē: 

a)  jāseko priestera darbībai pie altāra, 

b)  kopīgi jālūdzas, 

c)  jāatbild uz priestera vārdiem, kas sacīti tautai. 

Kā palīglīdzekli var izmantot lūgšanu grāmatiņu. 

Zvanīšana pie altāra norāda uz svarīgākajām sv. 

Mises daļām. 

Ticīgajiem ir jānometas ceļos vismaz konsekrācijas 

un pacelšanas laikā, kā arī saņemot sv. Komūniju. 

Jāstāv kājās, klausoties Evaņģēliju. 

Svētās Mises pirmā daļa saucas Dieva Vārda 

liturģija. Tajā svarīgākie brīži ir grēku nožēlošana, 

Dieva Vārda uzklausīšana un ticības apliecinājums. 

Sv. Mises otrā (un svarīgākā!) daļa ir euharistiskā 

liturģija, kurā ietilpst maizes un vīna upurēšana, 

konsekrācija un sv. Komūnija. 

Izmanto izdevību, lai piedalītos sv. Misē vismaz 

svētdienās un obligātajās svētku dienās! 
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SVĒTĀ MISE 
(kurā ticīgie lūdzas kopā ar priesteri) 

 

SV. KRUSTA ZĪME 

Priesteris: Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara 

vārdā. 

Visi (kopā ar priesteri apzīmē sevi ar krusta zīmi un 

atbild): Āmen. 

 

 

LITURĢISKAIS SVEICIENS 

P. Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva 

mīlestība, un Svētā Gara klātbūtne lai ir ar jums 

visiem.  

Vai: Dievs Kungs lai ir ar jums. 

V. Kungs ir ar tevi. 

 

GRĒKU NOŽĒLOŠANA 

P. Brāļi un māsas! Nožēlosim grēkus, lai varam 

cienīgi piedalīties šai svētajā Mises upurī! (īss 

klusuma brīdis). 
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V. Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, 

brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar 

domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana 

vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es 

lūdzu Vissvētāko Jaunavu Mariju, visus eņģeļus un 

svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūgt par mani 

Kungu, mūsu Dievu. 

P. Lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un, 

piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē. 

V. Āmen. 

P. Kungs, apžēlojies par mums. 

V. Kungs, apžēlojies par mums. 

P. Kristu, apžēlojies par mums. 

V. Kristu, apžēlojies par mums. 

P. Kungs, apžēlojies par mums. 

V. Kungs, apžēlojies par mums. 

(Vai arī): 

P. Kyrie, eleison. V. Kyrie, eleison. 

P. Christe, eleison. V. Christe, eleison. 

P. Kyrie, eleison. V. Kyrie, eleison. 

 

HIMNA ,,GODS DIEVAM” 

(Priesteris iesāk, un visi turpina lasīt vai dziedāt):  

Gods Dievam augstumos,* un miers virs zemes 

labas gribas cilvēkiem.  

Mēs Tevi slavējam, teicam un pielūdzam, * mēs 

Tevi cildinām  un  Tev  pateicamies,   
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jo  liela  ir  Tava  godība,* Kungs, debesu Karali, 

Dievs, visvarenais Tēvs.  

Dievs, viendzimušais Dēls,* Jēzu Kristu, Tu  

Kungs Dievs, Dieva Jērs, Tēva Dēls,* Tu nes pasaules 

grēkus, apžēlojies par mums;  

Tu nes pasaules grēkus, uzklausi mūsu lūgšanu.* 

Tu sēdi pie Tēva labās rokas, apžēlojies par mums. 

 Vienīgi Tu esi svēts,* vienīgi Tu esi Kungs. Tu  

visaugstākais, Kungs Jēzu Kristu, ar Svēto Garu 

Dieva Tēva godībā. Āmen. 

 

LŪGŠANA 

Priesteris (lasa attiecīgās dienas lūgšanu, ko pabeidz 

ar vārdiem): 

Mēs Tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus, 

Tava Dēla, vārdā, kas ar Tevi dzīvo un valda Svētā 

Gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos. 

Visi: Āmen. 

DIEVA VĀRDA LITURĢIJA 

Priesteris (lasa izvilkumu no Sv. Rakstiem un, to 

pabeidzot, saka): Tie ir Svēto Rakstu vārdi. 

Visi: Pateicība Dievam. (Pēc tam dzied psalmu vai 

garīgu dziesmu.) 

P. Dievs Kungs lai ir ar jums. 

V. Kungs ir ar Tevi. 

P. Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko 

uzrakstījis svētais Matejs (Marks, Lūkass, Jānis) 
 

V. Gods Dievam. 
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Priesteris (lasa Evaņģēliju un beigās saka): Tie ir 

Svēto Rakstu vārdi.  

Visi: Slava Kristum. 

TICĪBAS APLIECINĀJUMS 

(Priesteris iesāk, un visi turpina lasīt vai dziedāt):  

Es ticu uz vienu Dievu, visvareno Tēvu,* debesu 

un zemes, visa redzamā un neredzamā Radītāju.  

Es ticu uz vienu Kungu Jēzu Kristu, viendzimušo 

Dieva Dēlu,* pirms visiem mūžiem no Tēva 

dzemdinātu,  

Dievu no Dieva, Gaismu no Gaismas, * patiesu 

Dievu no patiesa Dieva,  

dzemdinātu, ne radītu,* kuram tā pati daba, 

kas Tēvam, caur kuru viss ir radīts  
un kurš mūsu dēļ un mūsu pestīšanas labā* ir nācis 

no debesīm,  

iemiesojies no Jaunavas Marijas* un tapis cilvēks,  

krustā sists par mums Poncija Pilāta laikā,* cietis 

un apbedīts, 

trešajā dienā augšāmcēlies, * kā pravietots Rakstos, 

uzkāpis debesīs,* sēž pie Tēva labās rokas 

un atkal godībā atnāks tiesāt dzīvos un mirušos* 

un Viņa valdīšanai nebūs gala.  

Es ticu uz Svēto Garu, Kungu un Dzīvinātāju,* 

kas no Tēva un Dēla iziet, kas ar Tēvu un Dēlu tiek 

vienādi pielūgts un slavēts, * kas ir runājis caur 

praviešiem. 
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Es ticu vienai, svētai, katoliskai un apustuliskai 

Baznīcai.* Es atzīstu vienu Kristību grēku piedošanai, 

gaidu mirušo augšāmcelšanos* un dzīvi 

nākamajā mūžībā. Āmen. 

(Svētdienās un svētku dienās pēc Credo dzied vai 

lasa vispārējo lūgšanu. Uz priestera invokācijām tauta 

atbild: ,,Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.”) 

 

EUHARISTISKĀ LITURĢIJA 
Upurdāvanu sagatavošana 

 

(Ticīgie var dziedāt piemērotu dziesmu vai arī pieda-

līties lūgšanās, ko lasa priesteris.) 

Priesteris (upurējot maizi): Mēs slavējam Tevi, 

Dievs, visas pasaules Valdniek, jo no Tavas devības 

esam saņēmuši maizi, ko Tev upurējam, šo zemes un 

cilvēku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi. 

Visi: Lai Dievs ir mūžam slavēts. 

Priesteris (ielejot biķerī vīnu un dažus pilienus 

ūdens): Ļauj, Kungs, lai ar šī ūdens un vīna 

konsekrāciju mēs varētu ņemt dalību Kristus 

dievišķībā, kurš ir vēlējies pieņemt mūsu cilvēcisko 

dabu. 

Priesteris (upurējot vīnu): Mēs slavējam Tevi, Dievs, 

visas  pasaules   Valdniek,  jo  no  Tavas  devības 

esam saņēmuši vīnu, ko Tev upurējam, šo vīnakoka 

un cilvēku darba augli, kas kļūs mums par garīgo 

dzērienu. 

Visi: Lai Dievs ir mūžam slavēts. 
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Priesteris: Kungs Dievs, uzņem mūs, kas nākam 

pie Tevis pazemības garā un satriektām sirdīm, 

lūgdami, lai šodien mūsu upuris ir Tev patīkams. 

Priesteris (mazgājot rokas): Mazgā mani, Dievs, tīru 

no noziedzības traipa un šķīstī mani no grēka. 

Priesteris (griežoties pie cilvēkiem): Lūdzieties, 

brāļi un māsas, lai Dievs, visvarenais Tēvs, pieņem šo 

manu un jūsu upuri. 

Visi: Lai Kungs pieņem šo upuri par godu un 

slavu savam vārdam, par labu mums un visai viņa 

svētajai Baznīcai. 

Priesteris (lasa lūgšanu pār upurdāvanām, ko noslēdz ar 

vārdiem): Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. 

Pateicības dziesma (prefācija) 

P.  Dominus vobiscum. 

V. Et cum spiritu tuo. 

P.  Sursum corda. 

V. Habemus ad Do- 

     minum. 

P.  Gratias agamus 

     Domino Deo nostro.    

V. Dignum et iustum est. 

  

Dievs Kungs lai ir ar jums. 

Kungs ir ar tevi.  

Uz augšu sirdis.  

Mūsu sirdis ir pie Kunga. 

 

Pateiksimies Kungam, 

mūsu Dievam. 

Tas ir labi un taisnīgi. 

 

 

P. Patiesi tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi, 

ka Tev, debesu Tēvs, visvarenais mūžīgais Dievs, mēs 

pateicamies vienmēr un visur caur Jēzu Kristu, mūsu 

Kungu. 
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Viņš savas lielās mīlestības dēļ pacelts krustā, ir 

atdevis par mums pats sevi, 

un, izlejot asinis un ūdeni no pārdurtā sāna, ir 

dāvājis Baznīcai svētos sakramentus, 

lai pie atvērtās Pestītāja Sirds visi nāktu 

un vienmēr smeltos prieku no pestīšanas avotiem. 

Un tāpēc kopā ar svētajiem un visiem eņģeļiem 

mēs Tevi slavējam, teikdami tagad un vienmēr: 

 

V. Sanctus, sanctus, 

sanctus Dominus Deus 

Sabaoth. Pleni sunt caeli 

et terra gloria tua, 

Hosanna in excelsis. 

Benedictus qui venit in 

nomine Domini. Hosanna 

in excelsis. 

 

Svēts, svēts, svēts ir 

Kungs, debesspulku 

Dievs. Debess un zeme 

ir Tavas godības pilna. 

Hosanna augstumos. 

Svētīgs, kas nāk 

Kunga vārdā. Ho-

sanna augstumos. 

I  EUHARISTISKĀ LŪGŠANA 

(ROMAS KANONS) 

Lūgšana pirms konsekrācijas 

Tevi, visžēlīgais Tēvs, mēs pazemīgi lūdzam caur 

Jēzu Kristu, Tavu Dēlu, mūsu Kungu: pieņem un 

svētī  šīs dāvanas,  šo  svēto,  tīro  upuri.  Mēs Tev 

upurējam to vispirms par Tavu svēto katolisko 

Baznīcu: dāvā tai mieru, sargā to un vieno, valdi pār 

to visā pasaulē līdz ar savu kalpu, mūsu pāvestu un 

mūsu bīskapu, kā arī visiem, kas apliecina īsto 

katolisko un apustulisko ticību. 
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Atceries, Kungs, savus ļaudis. Piemini arī visus 

klātesošos, kuru ticība Tev ir pazīstama un 

dievbijība zināma, par kuriem mēs Tev upurējam 

un kas arī paši Tev sniedz šo slavas upuri par sevi 

un visiem savējiem. Meklējot atpestīšanu savām 

dvēselēm, cerībā uz glābiņu un aizsardzību viņi nāk 

ar savām lūgšanām pie Tevis, mūžīgā, dzīvā un 

patiesā Dieva. 

Vienoti ar visu Baznīcu, mēs godinām Tavus 

svētos, vispirms pieminot slavējamo, mūžam 

Jaunavu Mariju, Dieva, mūsu Kunga Jēzus 

Kristus, Māti, kā arī svēto Jāzepu, Jaunavas 

Marijas līgavaini, Tavus svētos apustuļus un 

mocekļus Pēteri un Pāvilu, Andreju (Jēkabu, Jāni, 

Tomu, Jēkabu, Filipu, Bartolomeju, Mateju, Sīmani 

un Tadeju; Līnu, Kletu, Klementu, Sikstu, 

Kornēliju, Cipriānu, Laurenciju, Hrizogonu, Jāni 

un Pāvilu, Kozmu un Damiānu) un visus Tavus 

svētos. Viņu nopelnu un aizlūgumu dēļ sniedz 

mums vienmēr savu palīdzību un sargā mūs. 

Mēs Tevi lūdzam, Kungs, pieņem ar labvēlību 

šo upura dāvanu no mums, Taviem kalpiem, un no 

visas Tavas saimes. Vadi mūsu dienas savā mierā, 

pasargā mūs no mūžīgās pazušanas un pieskaiti 

savu izredzēto pulkam. (Caur Jēzu Kristu, mūsu 

Kungu. Āmen.) 
 

Mēs Tevi lūdzam, Dievs, svētī un pieņem šo 

upurdāvanu, padari to pilnīgu un sev patīkamu, lai 

tā mums taptu par Tava mīļā Dēla, mūsu Kunga Jēzus 

Kristus, Miesu un Asinīm. 
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Konsekrācija 

Savu ciešanu priekšvakarā Viņš ņēma maizi savās 

svētajās un cienījamās rokās un, pacēlis acis uz 

debesīm, uz Tevi, Dievu, savu visvareno Tēvu, Tev 

pateikdamies, svētīja, lauza un deva saviem 

mācekļiem, sacīdams: „Ņemiet un ēdiet no tās visi, jo 

tā ir Mana Miesa, kas par jums tiks atdota.” 

(Priesteris paceļ Hostiju.) 

Tāpat pēc vakariņām Viņš ņēma arī šo cildeno 

biķeri savās svētajās un cienījamās rokās un, vēlreiz 

Tev pateikdamies, svētīja un deva saviem mācekļiem, 

sacīdams: „Ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir Manu 

jaunās un mūžīgās derības Asiņu biķeris, kas par jums 

un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet 

to Manai piemiņai.” 

(Priesteris paceļ biķeri.) 

P. Lūk, ticības noslēpums. 

V. Mēs vēstīsim par Tavu nāvi, Kungs, un liecināsim 

par Tavu augšāmcelšanos līdz pat Tavai atnākšanai. 
 
 
 

Lūgšana pēc konsekrācijas 

Tāpēc, Kungs, mēs, Tavi kalpi, kā arī Tava svētā 

tauta, pieminot Kristus, Tava Dēla, mūsu Kunga, 

svētīgās ciešanas, kā arī augšāmcelšanos no miroņiem 

un godības pilno uzkāpšanu debesīs, sniedzam Tavai 

godājamai majestātei no Tavām dāvanām tīru, svētu 

un neaptraipītu upuri, mūžīgās dzīves svēto maizi un  
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mūžīgās atpestīšanas biķeri. Uzlūko to žēlsirdīgi un 

labvēlīgi un pieņem, kā esi labprāt pieņēmis sava 

kalpa, taisnīgā Ābela, dāvanas, mūsu patriarha 

Ābrahama upuri un to svēto upuri, neaptraipīto 

dāvanu, ko Tev sniedza Tavs augstais priesteris 

Melhizedeks. 

Dziļā pazemībā mēs Tevi lūdzam, visvarenais 

Dievs, liec savam svētajam eņģelim aiznest šo upuri 

uz Tava debesu altāra Tavas dievišķās majestātes 

priekšā, lai mēs visi, kas pie altāra pieņemsim Tava 

Dēla svēto Miesu un Asinis, no debesīm saņemtu 

ikvienu žēlastību un svētību. (Caur Jēzu Kristu, 

mūsu Kungu. Āmen.) 

Atceries, Kungs, arī savus ļaudis, kas ar ticības 

zīmi pirms mums ir aizgājuši un atdusas mierā. 

Kungs, mēs Tevi lūdzam, viņiem un visiem, kas 

atdusas Kristū, ļauj ieiet iepriecinājuma, gaismas 

un miera valstībā. (Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. 

Āmen.) 

Arī mums, grēciniekiem, Taviem kalpiem, kas 

ceram uz Tavu lielo žēlsirdību, lai ir ļauts būt kopā 

ar Taviem svētajiem apustuļiem un mocekļiem: ar 

Jāni, Stefanu, Matīsu, Barnabu (Ignāciju, 

Aleksandru, Marcelīnu, Pēteri, Felicitu, Perpetuju, 

Agati, Lūciju, Agnesi, Cecīliju, Anastāsiju) un ar 

visiem Taviem svētajiem. Mēs Tevi lūdzam, uzņem 

mūs viņu sadraudzībā nevis mūsu nopelnu, bet 

Tavas žēlsirdības dēļ. Caur Jēzu Kristu, mūsu 

Kungu, caur kuru visas šīs dāvanas Tu vienmēr 

radi, dzīvini, dari svētas un sniedz mums. 
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Caur Jēzu Kristu, ar Viņu un Viņā Tev, Dievam, 

visvarenajam Tēvam, Svētā Gara vienībā ir viss gods 

un slava visos mūžu mūžos. 

Visi: Āmen. 
 

SV. KOMŪNIJAS RITS 
 

 

 

P. Paklausot Pestītāja vārdiem un Viņa dievišķo 

likumu pildot, mēs ar paļāvību sakām: 

V. Pater noster, qui es 

in caelis: sanctificetur 

nomen tuum; adveniat 

regnum tuum; fiat vo-

luntas tua, sicut in caelo, 

et in terra. Panem nos-

trum cotidianum da nobis 

hodie; et dimitte nobis 

debita nostra, sicut et nos 

dimittimus debitoribus 

nostris; et ne nos inducas 

in tentationem; sed libera 

nos a malo. 

    

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 parād-

niekiem, un neieved mūs 

kārdināšanā, bet atpestī 

mūs no ļauna. 

P. Atpestī mūs, Kungs, no visa ļaunā, dod, 

lūdzam, mieru mūsu dienās, lai ar Tavu žēlastību 

mēs būtu pasargāti no katras nelaimes un grēka, 

drošā cerībā gaidot atnākam mūsu Pestītāju, Kungu 

Jēzu Kristu. 

V. Quia tuum est reg-

num, et potestas, et gloria 

in saecula. 

 

Jo Tev pieder valstība, 

Tev gods un vara 

mūžīgi. 
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P. Kungs Jēzu Kristu, kas esi sacījis saviem apustu-

ļiem: ,,Es jums atstāju mieru, es jums dodu savu 

mieru,” raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas 

Baznīcas ticību, un stiprini visā kristīgo saimē savu 

mieru un vienību. Mēs Tevi lūdzam, kas dzīvo un valdi 

mūžu mūžos. 

V. Āmen. 

P. Pax Domini sit sem-

per vobiscum. 

V. Et cum spiritu tuo. 

Lai Dieva miers ir ar 

jums vienmēr. 

Dieva miers lai ir ar tevi.   

 

 

Priesteris (laužot Hostiju): Mūsu Kunga Jēzus 

Kristus Miesas un Asiņu Sakraments, kuru pieņem-

sim, lai palīdz mums sasniegt mūžīgo dzīvi. 
 

 

 

 

 

V. Agnus Dei, qui tollis 

peccata mundi: miserere 

nobis. Agnus Dei, qui tollis 

peccata mundi: miserere 

nobis. Agnus Dei, qui tollis 

peccata mundi: dona nobis 

pacem. 

Dieva Jērs, kas nes pa-

saules grēkus, apžēlojies 

par mums. Dieva Jērs, 

kas nes pasaules grēkus, 

apžēlojies par mums. 

Dieva Jērs, kas nes 

pasaules grēkus, dāvā 

mums mieru. 
 

Priesteris (klusām): Kungs Jēzu Kristu, dzīvā 

Dieva Dēls, kas, pildot Tēva gribu, Svētā Gara spēkā 

ar savu nāvi izglābi mūs jaunai dzīvei, atbrīvo mani 

ar savu vissvēto Miesu un Asinīm no visiem maniem 

grēkiem un no visa ļauna, liec man vienmēr turēties 

pie Taviem baušļiem un neļauj man nekad no Tevis 

šķirties. 
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Priesteris (rādot Hostiju tautai): Lūk, Dieva Jērs, 

kas nes pasaules grēkus. Svētīgi tie, kurus Dievs 

aicina pie sava galda. 

Visi: Kungs, es neesmu cienīgs, ka Tu nāktu pie 

manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs 

vesela. 

Priesteris (pieņemot sv. Komūniju): Kristus Miesa 

lai pasargā mani mūžīgajai dzīvei. Kristus Asinis lai 

pasargā mani mūžīgajai dzīvei. 

Priesteris (dodot ticīgajiem sv. Komūniju): Corpus 

Christi. 

Ticīgais: Āmen. 

Priesteris (pēc sv. Komūnijas atgriezies pie altāra): 

Kungs, liec mums vienmēr ar tīru sirdi pieņemt šo 

Sakramentu, ko esi devis par dziedinājumu mūsu 

dvēselēm. 

(Visi klusumā vai arī dziedot pateicas Dievam.) 

Priesteris (lasa noslēguma lūgšanu, ko pabeidz ar 

vārdiem): Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. 

Visi: Āmen. 
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MISES NOSLĒGUMS 

 

Priesteris svētī tautu: 

P. Dievs Kungs lai ir ar jums.  

V. Kungs ir ar tevi. 

P. Lai svētī jūs visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls,       

    un Svētais Gars.  

V. Āmen. 

P. Dieva žēlastība lai jūs pavada.  

V. Pateicība Dievam. 

 

Bīskaps svētī tautu: 

B. Dievs Kungs lai ir ar jums.  

V. Kungs ir ar tevi. 

B. Lai Kunga Vārds ir slavēts. 

V. No šī laika un mūžam. 

B. Mūsu palīdzība Kunga vārdā. 

V. Kas ir radījis debesis un zemi. 

B. Lai jūs svētī visvarenais Dievs: Tēvs un Dēls,  

     un Svētais Gars.  

V. Āmen. 

B. Dieva žēlastība lai jūs pavada.  

V. Pateicība Dievam. 
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