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Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā! 

Dieva vārda lasījumi: 

Tu mēdz piedot – tādēļ Tevi bijā! (Ps 130:4) 

Kā Kungs jūs ir apžēlojis, tāpat dariet arī jūs. (Kol 3:13) 

Pārdomām: 

“Lēnīga mēle ir dzīvības koks, bet melīga ievaino sirdi.” Sālamana pamācības 15:4 

Daudziem cilvēkiem ir pagātnes ievainojumi, ievainojumi no cilvēkiem, kas tos aizvainojuši un 
tiesājuši. Mums ar tevi ir kaut kas, ko viņiem piedāvāt. Mūsu vārdi var palīdzēt izdziedēt sāpes un 
pārraut ķēdes, kas tur šos cilvēkus. Mūsu vārdiem piemīt spēja pacelt cilvēkus, palīdzēt viņiem tikt 
galā ar problēmām, un atsākt viņu virzību pa svētību ceļu. 

Kad tu kādam saki: “Es tevi mīlu”, tu ne tikai izsaki savas sajūtas, bet arī atraisi dziedinošu spēku. 
Tas var būt arī vienkāršs kompliments vai uzmundrinājuma vārds, kā piemēram, “Es lūdzu par 
tevi” vai “Tu šodien lieliski izskaties”. Priekš tevis tas varbūt  nav nekas liels, bet ievainotajam tas 
palīdz sadziedēt brūces. Šādi vārdi paceļ noskumušā garastāvokli, liekot viņam noticēt jaunai 
cerībai. 

Vienkārši parādot cilvēkiem, ka viņi tev rūp,  tu paveic vairāk, nekā vari iedomāties. Tavi vārdi var 
likt kādam nostāties uz kājām, pārtraukt slīgšanu depresijā un atdzīvināt ticību viņu sapņiem! 

Tēvs, paldies, ka Tu man esi devis dzīvības vārdus, lai es celtu un stiprinātu cilvēkus ap mani. 
Palīdzi man dienas gaitā runāt laipnus vārdus, izteikt komplimentus, uzmundrināt un stiprināt 
apkārtējos. Es ticu, ka, tad, kad es ceļu citus, Tu cel mani. 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.


