
Vakara lūgšana  
pirmdiena, 25.05.2020.

Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā! 

Dieva vārda lasījumi: 

Kungs, Tu rītausmā dzirdi manu balsi, es rītausmā sataisos Tev un gaidu. (Ps 5:4) 

Ar lūgšanām un aizlūgšanām lūdziet Dievu Garā ik brīdi! Esiet pastāvīgi nomodā un nepārtrauktā 
lūgšanā par visiem svētajiem. (Ef 6:18) 

Pārdomām: 

“Bet Viņš (Kristus) vienu upuri par grēkiem upurējis, uz visiem laikiem ir nosēdies pie Dieva labās 
rokas.” Ebrejiem 10:12 

Vecās Derības priesteriem atkal un atkal bija jāiet templī, lai upurētu par tautas grēkiem. Templī 
nebija paredzētas vietas, kur viņiem apsēsties, jo vienmēr bija vajadzīgs pienest jaunus upurus. 
Bet, kad Jēzus tika piesists krustā, Viņš teica: “Viss ir pabeigts,” tas attiecās uz veco veidu, kad 
pastāvīgi bija jāpienes upurus grēku piedošanai. Kad Jēzus augšāmcēlās un nonāca debesīs, Viņš 
apsēdās pie Dieva labās rokas pilnīgā atpūtas vietā, tā norādot, ka upuru pienešana par grēkiem ir 
pabeigta. Apustulis Pāvils par tā nozīmību raksta: “Mēs kopā ar Kristu esam sēdināti debesīs.” 

Ir atpūtas vieta, kas sagatavota tieši tev. Tev nav jāiet pa dzīvi, nepārtraukti cenšoties samierināties 
ar pagātnes kļūdām vai jūtoties apbēdinātam par savām problēmām. Izdari sev pakalpojumu un 
apsēdies. Uztici Dievam savas rūpes un ļauj Viņa mieram piepildīt tavu sirdi. Kad tu mitēsies no 
savas darbošanās un apsēdies, Dievs piecelsies un sāks rīkoties. Tāpēc Viņš tev saka: “Esi mierīgs 
un zini, ka es esmu Dievs.” 

Tēvs, paldies, ka cīņa, kurā esmu šodien, nav mana, bet gan mūsu! Es varētu uztraukties un būt 
apbēdināts, bet es izvēlos apsēsties savā vietā kopā ar Tevi un pieņemt Tavu mieru. Es zinu, ka Tu 
esi lielāks par jebkuru problēmu, un Tev tai ir labs risinājums. 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.


