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Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā! 

Dieva vārda lasījumi: 

Kungs, Tava žēlastība uz mūžiem. (Ps 138:8) 

Pāvils raksta: Es paļaujos uz to, ka Dievs, kas pie jums iesāka labo darbu, to pabeigs līdz Jēzus 
Kristus dienai. (Flp 1:6) 

Pārdomām: 
“Tad nu labu darīdami lai nepiekūstam; jo savā laikā arī pļausim, ja nepiekūstam.” Galatiešiem 6:9 

Dievs zināja, ka viens no izaicinājumiem, ar kuru mēs visi saskarsimies, būs tas, ka mēs piekusīsim. 
Būt piekusušam nozīmē zaudēt spēju izbaudīt notiekošo, zaudēt darba prieku. Dažreiz ir tā, ka 
kauja ilgst ilgāk, nekā tu domāji, un tu kļūsti noguris. Ļauj man tevi iedrošināt, ka tava uzvara jau 
ir ceļā pie tevis! Nepieļauj, ka nogurums tevi pārliecina padoties vai samierināties ar apstākļiem. 

Iespējams, šodien tevi ir pārņēmis kaujas nogurums. Esi piekusis cīnīties un nedomā, ka spēj to 
turpināt. Bet tev pašam tas arī nemaz nav jādara! Dievs tev saka: ”pieņem Manu spēku“. Tas ir 
pieejams katram, kas atzinis Kristu. Kad domas saka: “Tas nekad nemainīsies,” tad balsī apliecini: 
“Es atsakos padoties. Mana uzvara jau tuvojas. Dievs mani stiprina šajā kaujā. Es visu spēju Kristus 
spēkā, jo Viņš mani dara stipru!” 

Tēvs, patiesi, Tu esi Visaugstākais Dievs un Tu valdi no sava troņa. Māci man uzticēt Tev manas 
rūpes un pieņemt Tavu spēku un vadību ikdienā. Es pateicos, ka Tu apbruņo mani izaicinājumiem, 
kas stājas manā ceļā, un ved mani pa uzvaras ceļu. Jēzus vārdā. Āmen. 

Mārtiņa Lutera vakara lūgšana 
“Es Tev pateicos, Debesu Tēvs, caur Jēzu Kristu, Tavu mīļo Dēlu, ka Tu mani šodien esi Savā 
žēlastībā pasargājis, un lūdzu Tevi – piedod man visus manus grēkus, kur vien esmu noziedzies, 
un Savā žēlastībā pasargā mani arī šonakt. Tavās rokās es lieku visu sevi, savu miesu un dvēseli. 
Tavs svētais eņģelis lai stāv man klāt, lai ļaunajam ienaidniekam nav varas pār mani. Āmen.” 

Mūsu Tēvs 

Svētība 
Lai mūs [mani] svētī un pasargā visspēcīgais Dievs – Tēvs un Dēls un Svētais Gars! Āmen.


