
Vakara lūgšana  
trešdiena, 01.04.2020.

Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā! 

Dieva vārda lasījumi: 

Es līksmošu par savu tautu, vairs nedzirdēs tajā nedz vaimanas, nedz raudas. (Jes 65:19) 

Jēzus saka: Jums tagad ir bēdas, bet Es jūs atkal redzēšu, un jūsu sirds priecāsies, un neviens jums 
neatņems jūsu prieku. (Jņ 16:22) 

Rakstu vieta pārdomām: 

“Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu” Romiešiem 8:28 

Mēs visi esam dzirdējuši apgalvojumu: “Būs jau labi” vai arī “ Viss kas notiek, notiek uz labu.”  Taču 
es vēlos tev jautāt: kas ir pamats tam, lai viss būtu labi? Kas nodrošinās to, lai bezcerīga situācija 
atrisinātos labi? 

Šodienas rakstu vieta mums skaidri norāda, kas ir šis pamats. Tā ir mūsu mīlestība uz Dievu. 
Interesanti, ka nevis kādu likumu ievērošana, bet gan mūsu personīgā mīlestība uz Dievu. 

Aicinu tevi šodien pārdomāt patiesību, ka Dievs tevi ļoti mīl un ka Viņam ir labs plāns tavai dzīvei. 
Brīdī, kad tu atver savu sirdi Dievam un ieaicini Viņu savā dzīvē, tu tiec piepildīts ar Dieva 
mīlestību. Jāņa evaņģēlija 14. nodaļā Jēzus saka: “Kas Mani mīl, tas Manus vārdus turēs, un Mans 
Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie Viņa un ņemsim pie Viņa mājas vietu.” 

ŠODIENAS LŪGŠANA: 

Dievs Tēvs, es Tevi mīlu un izvēlos pilnībā paļauties uz Tevi. Paldies, ka Tu esi ar mani, dod man 
gudrību un vadi mani katru dienu. Paldies, ka padari mani spējīgu dot Tavu mīlestību cilvēkiem ap 
mani. Paldies, ka es varu droši paļauties, ka visas lietas man nāk par labu, jo es Tevi mīlu. Jēzus 
vārdā. Āmen. 

Klusums pārdomām 

Aizlūgums: par Romānu slimībā 

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 svētī un pasargā visspēcīgais Dievs – Tēvs un Dēls un Svētais Gars! Āmen.


