
Vakara lūgšana  
sestdiena, 04.04.2020.

Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā! 

Dieva vārda lasījumi: 

Kādēļ lai saka tautas: kur, kur tad ir viņu Dievs?! – Jo mūsu Dievs ir Debesīs, 
Viņš dara visu, kas tam tīk. (Ps 115:2.3) 

Neredzamais – Dieva mūžīgais spēks un dievišķība – tas prātam atklājas Dieva redzamajos darbos, 
kas darīti kopš pasaules radīšanas. (Rm 1:20) 

Pārdomām: 

“Visaugstāko tu esi izraudzījis sev par aizsargu. Nekāds ļaunums tev nenotiks, nedz kāda nediena 
tuvosies tavai teltij.” Psalms 91:9-10 

Vai tu zini, ka Dievs ticīgajiem ir devis 91. psalmu kā apdrošināšanas polisi? Droši, ka visi esam 
dzīvē saskārušies ar apdrošināšanas polisēm un zinām, ka tām ir nosacījumi, kurus puses apņemas 
pildīt. Lasot “Dieva polisi”, jeb 91. psalmu, skaidri izskan nosacījumi, kas to aktivizē – mums 
jāizvēlas uzticēties Dievam, jādzīvo sadraudzībā ar Viņu un pilnīgi jāpaļaujas uz Viņu. Svarīgi ir 
saprast, ka šī polise darbojas tikai, ja tev ir patiesa sirds ticība tās Autoram. Tā noteikti nedarbojas, 
ja ierāmēta karājas kaut kur uz nagliņas. Apņemies šodien izlasīt, pārdomāt un saglabāt savā sirdī 
91. psalma vārdus. Velti laiku Dievam un tā aktivizē visas “Dieva polises” priekšrocības, šodien! 

Lūgšana 

Tēvs, es paļaujos uz Tevi kā manu Glābēju un Aizstāvi. Es zinu, ka Tu esi uzticams. Atklājies man 
personīgi. Es gribu iepazīt Tevi. Palīdzi man satvert Tavus apsolījumus dziļi sirdī. Jēzus vārdā. 
Āmen. 

Klusums pārdomām 

Aizlūgums: par Romānu slimībā, par Juri pēc galvas operācijas 

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.


