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1
BīBELE UN MŪSU LŪGŠANAS

1. Ko mums nozīmē Dieva vārds?

Saviem mācekļiem Jēzus apsolīja, ka tos vadis Svētais Gars, mācīdams un atgādinādams
visu, ko Viņš tiem bija sacījis, Jņ. 14:26.
Mēs esam cilvēciskas būtnes, tāpēc mums
visiem ir vajadziga Svētā Gara pa1īdziba. Viņš
sniegs šo palidzibu, vadidams mūs pie Dieva vārda un to izskaidrodams. Dieva vārds
sniedz zināšanas par Dievu un rāda pestišanas ceļu - Jēzu Kristu. Viņš ir teicis: "Es esmu
ceļš, patiesiba un dziviba," Jņ. 14:6.
Tomēr vienīgi ar zināšanām par Dievu nepietiek. Mums vajadziga ari ticība Dievam. Ticiba nerodas bez Svētā Gara darbibas mūsos.
Tā rodas Dieva vārda spēkā.
Darbodamies mūsos, Svētais Gars vēlas
un rosina, lai mēs lūgtu. Viņš ir žēlastibas un
lūgšanas gars, Cah. 12:10. Tāpēc, ja paliekam
Dievā, mēs vienmēr esam lūdzēji kristieši.
Kristiga dzive ik dienu izpaužas lūgšanā.
Turpmākajās lappusēs mēs centisimies
paskaidrot, kā tas attiecas uz ģimeni, tās dievbijibu un lūgšanām. Kopigi mēģināsim atklāt,
kā Svētais Gars darbojas mūsos ar Dieva vārs

du un kāpēc no mūsu puses ir vajadzīga ticība
un lūgšana. Jo tās abas vienmēr ir Svētā Gara
darbības rezu1tāts. Tādēļ apustulis saka: "Staigājiet Garā," Gal. 5:16.
Svētie Raksti ir Dieva vārds. Labāk tas
saprotams tad, ja salīdzinām Dieva vārdu
un Jēzu Kristu. Pirms Viņš nāca šai pasaulē,
Viņš jau bija Mesija (Kristus). Viņš nekļuva
par Mesiju, kad Viņu par tādu atzina cilvēks.
Līdzīgi ir ar Dieva vārdu. Tas nekļūst par Dieva vārdu, kad mēs to pieņemam. Tas ir Dieva
vārds jau tad, kad to sūta Dievs, Jes. 55:11.
Tieši tāpēc mums vajadzētu atzīt: tas ir Dieva
vārds.

Dieva vārds mums ir būtiski svarīgs. Mums
tas patiešām ir vajadzīgs! Bez Dieva vārda
mēs nevaram pazīt ne Dievu, ne ari ceļu uz
pestīšanu.

Dieva vārds ir skaidrs. Lai to saprastu, nav
aptvert
ikviens. Jēzus ir teicis: "Es Tev pateicos, Tēvs,
debesu un zemes Kungs, ka Tu šis lietas esi
apslēpis gudriem un prātniekiem un tās esi
zināmas darījis bērniem," Mt. 11:25.
Dieva vārds ir pietiekams. Tas nozīmē, ka
tajā ir viss, kas vajadzīgs, lai mūs mācītu par
Dievu un pestīšanas celu.
Dieva vārdam ir autoritāte. Tas uzrunā
mūs un iedarbojas tā, kā Dievs vēlas. Dieva
vārdam ir vara, kas vajadzīga, lai veiktu Viņa
darbu. Tas nozīmē, ka Dieva vārds nav tikai
informācija vai mācība. Ja tas tā būtu, Bībele
būtu tikai grāmata, kurā kaut kas pastāstīts.

jābūt īpaši mācītam. Svarīgāko spēj
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Taču tā

ir daudz kas vairāk - Dieva vārds ir
Ar to mēs gribam teikt,
ka tas ir instruments, ar kuru Dievs veic Savu
darbu cilvēka dvēselē un dzīvē.
Bet kā Dievs darbojas? Ko Viņš paveic?
Dievs mūsos darbojas ar Savu Svēto Garu,
darīdams tā, ka Viņa vārds ietiecas cilvēka
sirdi un apziņā. Ar Dieva vārdu Svētais Gars
uzrāda mūsu grēkus un pārkāpumus un rada
vajadzību pēc glābšanas. Kad šāda vajadzība
ir radusies, Svētais Gars rada ticību Jēzum
Kristum.
Bet ja nu mēs savā sirdi nejūtam šī darba
augļus? Tā nav Dieva vārda vaina. "Jo Dieva
vārds ir dzīvs un spēcīgs, un asāks par katru
abās pusēs griezigu zobenu," Ebr. 4:12. Tomēr,
pat ja cilvēks nepieņem to, ko piedāvā Dievs,
Viņa vārds darbojas. Tad Dieva vārds ir tiesā
tājs: sirds, kas pretojas, paliks Tā Kunga tiesā,
1īdz tā nožēlos grēkus vai lidz pat pastarai
tiesai, Jņ. 12:47-48.
žēlastības līdzeklis.

2. Bauslība un Evaņģēlijs Dieva vārdā
Protams, Bībelē var pievērst uzmanību
Baus1ības likumiem un žēlastības pilnajiem
Evaņģēlija vārdiem (labajiem apsolījumiem).
Taču tā ir tikai viena puse. Kas ir Baus1ība un
kas - Evaņģēlijs, ir atkarīgs ari no situācijas,
kurā dzirdam Dieva vārdu, no mūsu pagātnes
pieredzes utt. To apliecina vienkāršs piemērs.
Jēzus ir teicis: "Seko man." Dažkārt, būdami
loti aizņemti ar savu darbu, karjeru vai pie7

nākumiem,

uztveram kā bargu
pavēli, kas mūs traucē. Mēs varam jautāt: "Kā
pēc man būtu jāseko Jēzum? Vai nav cita, man
piemērotāka ceļa?" Vārdi "seko man" mums
šķiet kā stingrs bauslis. Bet citreiz, kad pasaulīgā steiga mūs nogurdinājusi un ievainojusi,
kad esam diezgan izmēģinājušies paši savus
ceļus, tie paši Jēzus vārdi var skanēt kā mierinājums, kā maigs un svētījošs aicinājums
tverties Tā Kunga rokās: "Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs
gribu atvieglināt," Mt. 11:28.
Bauslība sniedz vajadzīgās zināšanas par
Dieva svēto gribu, par mūsu grēkiem un
pārkāpumiem un par to, ka esam grēcinie
ki. Šādu patiesību varam atrast gandriz visā
Bībelē, pat ja pārsvarā mēs tos uzlūkojam kā
Evaņģēlija vārdus. Taču ir robeža, kuru Bauslība pārvarēt nespēj. Pārliecinājusi mūs, ka
esam grēcinieki, tā tomēr nevar piedot mūsu
grēkus. Tā var būt vienīgi vadonis, kas rāda
ceļu pie Evaņģēlija, Gal. 3:24.
Evaņģēlijs atklāj mums žēlastību Kristū, kas domāta visiem ļaudīm, tai skaitā ari
mums, jo Jēzus Kristus "ir mūsu grēku izpircējs, ne tikai mūsu vien, bet visas pasaules grēku", 1. Jņ . 2:2. "Tas ir patiess un pilnā
mērā atzistams vārds, ka Kristus Jēzus ir nācis
pasaulē izglābt grēciniekus. Es esmu pirmais
viņu starpā," 1. Tim. 1:15.
Dieva

vārdu
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3. Dažādi lūgšanas veidi
Svētais Augustīns ir teicis, ka lūgšana ir saruna ar Dievu, norādot uz mūsu lūgšanu bū
tisku aspektu: saistību ar Dievu, vienotību ar
Viņu un atvērtību pret Dievu - mēs atveram
savas lūpas, sirdi un prātu Visuvarenajam.
Vienīgi šādi varam atzīties Dievam visā, ko
esam darījuši nepareizi, varam lūgt Viņa palī
dzību, aizlūgt par citiem cilvēkiem, pateikties
Dievam un slavēt Viņu.
Taču Svētā Augustīna vārdus var ari pār
prast, piemēram, ja sarunu ar Dievu saprotam kā daudzvārdību vai ilgu runāšanu. Tā
ir viena no lielākajām mūsu lūgšanu problē
mām. Par šādiem "garīgiem" ļaudīm Jēzus ir
teicis: "Tie domā, ka tie savas pļāpāšanas dēļ
taps paklausīti. Tad nu netopiet tiem līdzīgi,"
Mt. 6:7-8. Protams, lai Dieva priekšā izteiktu
savas vajadzības un jūtas, mēs varam runāt tik
daudz vārdu, cik nepieciešams. Taču tas, vai
mūsu lūgšana tiks sadzirdēta, nav atkarīgs no
vārdu daudzuma. Te jāpiebilst, ka lūgšana var
būt ne tikai runāšana, bet ari norimšana un
klusēšana Dieva priekšā, ieklausīšanās Dievā
un apcere Viņa svētajā klātbūtnē.
Šie lūgšanas aspekti ir saistīti ar mūsu cilvē
ciskajām īpašībām. Tomēr mēs neesam tikai
smadzenes un saprāts. Kā garīgām būtnēm
mums piemīt vēl daudz kas vairāk: griba un
jūtas, ilgas pēc mīlestības un sadraudzības utt.
Tāpēc lūgšanā mums jāiesaistās ar visu savu
būtību - miesu, dvēseli un garu. Sirdij, gribai
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un

jūtām,

visiem

mūsu

garigajiem

spēkiem

vajadzētu būt lidzdalīgiem mūsu lūgšanās.
Taču jāatceras,
nēsim četrus

ka lūgšanas ir dažādas. Mivai piecus atšķirigus lūgšanas

veidus.
Vienkāršākais lūgšanas

veids ir lūgums lietas un visu, kas vajadzīgs un palīdz mūsu miesai vai garam. Šādas
lūgšanas nav nepareizas, taču nevajadzētu
lūgt vienigi par sevi un savām vajadzibām.
Vēl kāds vienkāršs lūgšanas veids ir lūgums
par citiem. Tas nozimē lūgt Dieva palidzību
citu cilvēku miesas un gara vajadzibās. Šo
lūgšanas veidu sauc par aizlūgumu. Tomēr,
pat ja aizlūdzam par citiem, bet mums nav
nekā vairāk, ko Dievam teikt, lūgumi piepildit mūsu lidzcilvēku un tuvinieku vajadzibas
ir diezgan savtīgi.
Tātad aizlūgums ir lūgšana par tiem, kas
mums ir tuvi, piemēram, draugiem vai darbabiedriem, ja viņiem ir kādas vajadzibas vai
viņi atrodas briesmās vai ciešanās. Aizlūgumi
ir lūgšanas gan par ticigajiem, gan neticigajiem. Bet mūsu, kristiešu, pienākums ir nemitigi aizlūgt ari par saviem mācītājiem un
vaditājiem, par savu draudzi un baznicu.
Aizlūgums ir lūgšanas veids, kas piesaista
Dieva svētibu tiem, par kuriem aizlūdzam.
Aizlūdzot par citiem, varam palidzēt viņiem
vairāk, nekā sniedzot nelielu pakalpojumu vai
dodot dāvanas. Bet, lūdzot par citiem, var notikt visnegaiditākās lietas. Lūgdami, lai Dievs
mēs lūdzam dažādas
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viņiem palīdz,

nereti varam izjust, ka tieši
Dievs aicina sniegt viņiem šo palīdzību.
Lai izvairītos no savtīguma, ikvienam kristietim vajadzētu dedzīgi tiekties apgūt trešo
lūgšanas veidu. Tā ir pateicība, pateikšanās
Dievam par visām Viņa dāvanām un daudzveidīgo žēlastību. Tomēr mūsu iedzimtais
savtīgums var iezagties ari pateicības lūgša
nās. Dažreiz mēs rīkojamies kā samaitāti bēr
ni, domājot: "Ja kārtīgi pateiksimies, varēsim
saņemt vēl vairāk dāvanu un saņemsim tās
vieglāk." Tāpēc savā lūgšanu praksē mums
visu laiku jāturpina mācīties, lidz apgūsim
visgrūtāko - pazemību.
Ceturtais lūgšanas veids ir pats sarežģī
tākais - slavēšana, pielūgsme (angliski adoration). Vieglāk ir pateikt, kas nav šī lūgša
na - tā nav ne lūgums, ne aizlūgums, ne ari
pateicība. Tā ir sava veida līksmošana Dieva
priekšā, jo Viņš ir Dievs un Viņš ir varens
Dievs. Tā ir ari kavēšanās Dieva priekšā, bieži
vien klusumā. Tā atgādina iepriekšējo lūgša
nas veidu, pateicību. Jo, slavējot Dievu - skali
vai klusumā, mēs pateicībā ari cildinām Viņu,
tāpēc ka Viņš ir Visuvarenais Dievs, kura svē
tais tuvums un klātbūtne mums ir svētlaime.
Par lūgšanas piekto veidu nosacīti varam
saukt ari to, ko dēvējam par meditāciju, lai gan
ne ikreiz tā būs īsta lūgšana. Tas ir īpašs veids,
kā iepazīt Dieva vārdu. Kā tas notiek? Bībeles
tekstu varam vienkārši izlasīt kā jebkuru grā
matu, tomēr tā vēl nav meditācija, pat ja rūpīgi
pārdomājam katru izlasīto vārdu. Meditācija
mūs
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ir kas cits. Meditējot varam kavēties pie kāda
vārda vai vārdkopas, ne tikai pārdomājot un
vairākkārt tos pārlasot, bet attiecinot tieši uz
sevi: "Ko šie vārdi saka man? Vai savā dzīvē
es redzu un daru to, ko Dievs ar tiem gribējis
pateikt?" Meditējot varam pievērsties pašam
Jēzum Kristum, nopietni pārdomājot Viņa
dzīvi, Viņa nopelnu grēcinieku labā, Viņa
nāvi, augšāmcelšanos un atnākšanu pastarajā dienā, mūžīgo dzīvošanu u. tml. Dažreiz
varam klusi kavēties pie kāda atsevišķa vār
da vai izteikuma, ļaujot tiem iegrimt mūsu
sirds dziļumos un pārņemt mūsu prātu. Tāda
meditācija var ilgt piecas vai desmit minūtes,
stundu vai vairāk. Lai cik ilga tā būtu, jāpatur
prātā, ka šajā bridi mēs klusi uzturam ies Dieva vārda un Viņa svētās Augstības priekšā.
Kristiešiem bez pieredzes apgūt meditāciju
nav viegli. Drīzāk šādu Bībeles lasīšanas un
lūgšanas veidu var praktizēt tādi kristieši,
kas dziļi un pamatīgi iepazinuši Dieva vārda
bagātību.
Tā kā meditācija

ir daudz piemērotāka
un lūgšanai, to
nav viegli praktizēt kā grupas vai ģimenes
lūgšanu sastāvdaļu. Kopīgi lasot Bībeli vai apcerot Dieva vārdu dievkalpojumā, meditācija
drīzāk būs kā īpaša veida sprediķis - meditā
cijas sprediķis.
individuālai Bībeles lasīšanai

12

Daži vispārīgi ieteikumi lūgšanām
Vienmēr vajadzētu lūgt pazemīgi

un ar noDieva gribai.
Tikpat svarīgi ir lūgt ]ēzus vārdā. Šis izteikums Jēzus vārdā nozīmē vairākas lietas.
Pirmkārt, tas nozīmē lūgt tā, kā Viņš mums
mācījis. Piemēram, nav iespējams lūgt, lai
Dievs palidz atriebties mūsu personiskajiem
ienaidniekiem, un lūgšanu pabeigt Jēzus vār
dā. Kāpēc nav iespējams? Tāpēc, ka šos vārdus
var lietot vienigi, lai apstiprinātu un uzsvērtu
to, par ko esam lūguši. Tāpēc šie vārdi lūgša
nu par atriebību dara neiespējamu.
Otrkārt, šie vārdi nozīmē lūgt tā, kā to darījis ]ēzus. Viņš ir lūdzis: "Ne kā Es gribu, bet
kā Tu gribi," Mt. 26:39. Kad lūdzam Jēzus vār
dā, vajadzētu pazemigi pakļauties Dievam,
cenšoties izprast, kāda ir Viņa griba attiecībā
uz mums.
Lūgt Jēzus vārdā nozīmē ari to, ka mums
tiek dots brīnišķīgs un spēcīgs apsolījums Jēzus pats atbalstīs mūsu lūgšanas Sava Debesu Tēva priekšā, zināmā mērā darot tās par
Savām lūgšanām. Jo Viņš ir apsolījis: "Patiesi,
patiesi, Es jums saku: ja jūs Tēvam ko lūg
sit, Viņš jums to dos Manā vārdā. ..lūdziet,
tad jūs dabūsit, ka jūsu prieks būs pilnīgs,"
žēlu, pakļaujoties

Jņ.

16:23-24.
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Lūgsim brīvi

vai pēc parauga?

Dažiem cilvēkiem vairāk patīk brīvas lūg
šanas. Katru reizi viņi lūdz citiem vārdiem
atkarībā no savām vajadzibām vai izjūtām.
Citiem labāk patik tādas lūgšanas, ko var
atrast lūgšanu grāmatās vai dievkalpojumu
agendās. Viņuprāt, daudz vieglāk ir izmantot
jau gatavas lūgšanas, nekā saviem vārdiem
izteikt pašu vajadzības un jūtas.
Jāpiebilst, ka nebūtu pareizi pretstatīt šos
divus lūgšanas veidus. Mums ir vajadzīgi abi!
Dažreiz ir vieglāk savas vajadzības izteikt
pašu vārdiem. Citreiz tas ir grūti, tāpēc lielu
palīdzibu un patiesu atvieglojumu sniegs jau
gatavas lūgšanas vārdi, kuri izsaka to, ko paši
nespējam.

Šo jautājumu varam aplūkot vēl kādā citā
- attiecībā uz dievkalpojumiem vai
kopīgām lūgšanām. Dažiem cilvēkiem ir grūti
gūt patiesu līdzdalību citu brīvajās lūgšanās.
Turpretī lūgšanas, kas atrodamas visiem
pieejamā lūgšanu grāmatā, agendā vai kuras
visi zina no galvas, būs piemērotas ikvienam
aspektā

kopīgās lūgšanas dalībniekam.
Lūgšanas saistība

ar kristīgu dzīvi

Mūsu lūgšana neattiecas tikai uz mūsu ticī
bu. Tai jābūt cieši saistītai ari ar ikdienas dzī
vi. Dieva vārds māca: "Dzenieties pēc .. svētas
dzīves," Ebr. 12:14. Tas nozīmē, ka mīlestībai,
svētumam un taisnībai, ko esam saņēmuši no
Dieva žēlastības, vajadzētu caurstrāvot visu
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mūsu dzīvi,

domas, vārdus un darbus. Tomēr
ka šo mērķi vēl neesam sasnieguši un
mums jādzenas, "lai to satvertu, tāpat kā ari
mani satvēris Kristus Jēzus", Fil. 3:12. Tikai
dzīve Dieva vārda gaismā, baznīcas kopībā,
sadraudzībā ar citiem kristiešiem un lūgšanā
šo dievišķo mērķi mums palīdzēs sasniegt.

jāatzīst,

4.

Baznīcas

gads

Mēs visi zinām, kas ir parastais gads: no
1. janvāra lidz 31. decembrim tajā ir 365 vai
366 dienas. Bet kas ir Baznīcas gads?
Baznīcas gads sākas Adventes pirmajā
svētdienā un beidzas lidz ar pēdējo svētdienu
garajā periodā pēc Trīsvienības svētkiem. Bet
kurš ir Baznīcas gada sākuma datums? Gan
sākums, gan beigas Baznīcas gadam būs ap
1. decembri. Precīzāk, tas var sākties 27. novembrī vai kādā no turpmākajām dienām lidz
pat 3. decembrim, un beigties līdzīgā datumā
nākamajā gadā. Bet kāpēc tāda starpība? Tas
ir atkarīgs no Ziemassvētku dienas. Ziemassvētku dienu vienmēr svin 25. decembri, lai
kāda nedēļas diena tā būtu. Ja tā ir pirmdiena
vai otrdiena, tad Adventes ceturtā svētdiena
būs 23. vai 24. decembri un Adventes trešā,
otrā un pirmā svētdiena būs decembra datumos. Bet, ja Ziemassvētku diena ir piektdienā
vai ceturtdienā, šis Adventes svētdienas būs
agrāk. Ja Ziemassvētku diena ir svētdienā, tad
Adventes ceturtā svētdiena būs 18. decembri
un Adventes pirmā svētdiena - 27. novembrī.
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Kāds ir Baznīcas gada
baznīca var

saturs? Šī gada laikā

sekot līdzi Jēzus Kristus dzīvei un
darbam pasaules pestīšanā. Tādējādi ari
mēs varam sekot Kristum no Viņa dzimšanas
Bet1ēmē lidz uzkāpšanai debesis. Bet mums ir
iespēja ari mācīties un izprast, kāds ir Jēzus
Kristus darbs caur Dieva svēto vārdu un Viņa
Svēto Garu baznīcā, lai vadītu mūs pie pestī
jošas ticības un uzturētu mūs šajā ticībā.
Kad un kur kristīgā baznīca ieviesa Baznī
cas gadu? Uz šo jautājumu precīzas atbildes
nav.
Bībelē lasām, ka mūsu Kungs Jēzus Kristus
"nonāca Nacaretē, kur Viņš bija uzaudzis, un
pēc Sava ieraduma Viņš sabata dienā iegāja
sinagogā. Viņš piecēlās, lai lasītu. Viņam pasniedza pravieša Jesajas grāmatu", Lk. 4:16-17.
No šiem vārdiem saprotam, ka jau tolaik bijusi
noteikta kārtība, pēc kuras Rakstu teksti bija
jālasa dievkalpojumos noteiktā gada laikā.
Sinagogas dievkalpojumi ir sākušies vismaz
Bābeles trimdas laikā (597.-538. g. pr. Kr.),
bet, iespējams, vēl senāk. Šī dievkalpojuma
noteiktajā lasījumu kārtībā ir saskatāmas dažas Baznīcas gada iezīmes.
Sinagogas dievkalpojums ir ticis pārveidots,
ko redzam jau Jaunajā Derībā. Divās Rakstu
vietās Apustuļu darbu grāmatā lasām: "Un tie
pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā,
maizes laušanā un lūgšanās," Ap. d. 2:42; un:
"Pirmajā nedēļas dienā, kad mēs bijām sanā
kuši maizi lauzt..," Ap. d. 20:7. Jaunais, ko salīdzinājumā ar sinagogu pamanām, ir pirmā
Viņa
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nedēļas

diena un maizes laušana, kas nozīmē

Svēto Vakarēdienu.

Jēzus

nekad nav kritizējis sinagogas dievkalpojumus. Tieši otrādi, pēc "Sava ieraduma" Viņš tajos piedalījās (Lk. 4:16). Tādējādi,
no vienas puses, sinagogas dievkalpošana nekad nav beigusies. Daudzas šī dievkalpojuma
daļas joprojām var atrast mūsdienu baznīcas
dievkalpojumos. Taču Jaunās Derības ietekmē daudz kas ir ari mainījies.
Mēs dievkalpojumu svinam svētdienā, Tā
Kunga dienā. Barnabas vēstulē (ap 100. g. pēc
Kr.) ir teikts: "Mēs turam astoto dienu (t. i.,
nedēļas pirmo dienu) kā gaviļu dienu, kurā
Jēzus augšāmcēlās no mirušajiem." Tas nozī
mē, ka ne jau Jēzus nāves diena kļuva par Tā
Kunga dienu. Nē, tā bija Viņa augšāmcelšanās
diena. Šī ir loti nozīmīga, varena liecība, kas
saistīta ar mūsu Kunga augšāmcelšanos. Tā
nu Kunga diena ir gluži kā Lieldienu rits, ko
katru nedēļu piedzīvojam no jauna.
Tādējādi Baznīcas gadam un svētdienas
dievkalpojumam ir dziļas vēsturiskas saknes.
Fakti, kas visus pārliecina, ir mūsu Kunga
Jēzus Kristus nāve un augšāmcelšanās. Baznīcā tas atklājas svētdienā, Lieldienās un Eiharistijā (Svētajā Vakarēdienā). Sīkāk to var
paskaidrot šādi. Svētdiena kā dievkalpojuma
diena norāda uz pamatpatiesību, uz kuras ir
celta baznīca: TAS KUNGS IR DZīVS. Baznicas Lieldienas šo patiesību saista ar vēstures
liecibu, ka mūsu Kungs ir augšāmcēlies no
mirušajiem, un Svētais Vakarēdiens šo patie17

sibu dara par avotu, kas verd mūžigai dzivibai
visiem ļaudim paaudžu paaudzēs.
Baznicas gadu varam salīdzināt ari ar gadalaikiem dabā. Gadu no gada viens otram
seko gadalaiki - pavasaris, vasara, rudens
un ziema. Zemēs, kur šādu gadalaiku maiņa
nav skaidri redzama, cita citai seko aršanas,
sēšanas un ražas novākšanas sezona. Tāpat
cits citam seko Baznicas gada laiki. Kā dabā
novērojam gadskārtu ciklu, ari Baznicas gads
atkal no jauna atklāj galvenos notikumus
mūsu Kunga dzivē un galvenās iezimes mūsu
garigajā ceļā - saskaņā ar Bibeles mācību un
draudzes dzivi.
Ko mums nozīmē Baznīcas gads?
Tas nozimē, ka pilna kalendārā gada garumā mums ir iespēja dzirdēt par pestīšanu, ko
Dievs ir paveicis Jēzū Kristū, un saņemt to.
Baznicas gadā ir 52 nedēļas un vēl viena vai
divas dienas. Katras nedēļas svarigākā diena
ir svētdiena - Tā Kunga diena, kristiešu dievkalpojumu un Svētā Vakarēdiena diena.
Vecajā Deribā nedēļas septitā diena, sestdiena, bija izce1ta kā svēta un kā atpūtas diena. Ši
kārtiba mainita apustuļu laikā. Kāpēc? Tāpēc
ka mūsu Kungs Jēzus Kristus augšāmcēlās no
mirušajiem nedēļas pirmajā dienā. "Bet pēc
sabata, pirmajai nedēļas dienai austot", daži
pirmie liecinieki sastapa augšāmcelto Kungu,
Mt. 28:1, 9. Augšāmcelšanās diena pārvērta
visu. Veco deribu nepārprotami bija aizstājusi
jaunā deriba. Nedēļas pirmā diena kļuva par
18

Tā

Kunga dienu.

Mēs

to esam nosaukuši par

svētdienu. Šī diena ir svētāka par visām pārē
jām,

jo tā ir kristīgo dievkalpojumu, lūgšanu
un Svētā Vakarēdiena diena.
Garā svētdienu virkne ir Baznīcas gada
mugurkauls. Parastās svētdienas ir kā pakalni baznīcas ainavā, bet dažas svētdienas - kā
kalnu virsotnes, kas augstu paceļas pāri
citām. Šis virsotnes ir lielie baznīcas svētki:
Ziemassvētki, Lielā piektdiena, Lieldienas un
Vasarsvētki. Lieldienas un Vasarsvētkus vienmēr svinam svētdienā. Turpretī Ziemassvētku
diena vienmēr tiek svinēta noteiktā datumā 25. decembrī.
Lieldienu un Vasarsvētku diena kalendārā
katru gadu mainās saskaņā ar senu vienošanos kristīgajā baznīcā, ka attiecībā uz Pashā
svētkiem ar Pashā Jēru vajadzētu sekot Vecās
Derības tradīcijai. Tāpēc Lieldienas vienmēr
svin pirmajā svētdienā pēc pirmā pilnmēness
pēc pavasara ekvinokcijas. Pavasara ekvinokcija ir datums, kurā diena un nakts ir vienādā
garumā, un tas katru gadu iekrīt aptuveni
21. martā.
Baznīcas gads sākas ar četrām Adventes
svētdienām, kad mēs gaidām mūsu Kunga
Jēzus Kristus atnākšanu un tai gatavojamies.
Kristus atnākšanas svētki ir Ziemassvētki.
Ziemassvētku laiks turpinās, lidz mēs sā
kam gatavoties Lieldienām - mūsu Kunga
Jēzus Kristus ciešanu, nāves un augšāmcel
šanās svētkiem. Sagatavošanās laiku pirms
Lieldienām sauc par Ciešanu laiku jeb gavēni.
19

Lieldienas ir lielākie Baznkas gada svētki.
mums atgādina lielo pestīšanas darbu,
ko paveicis Dievs, izvezdams Israēla tautu no
Ēģiptes. Visiem kristiešiem tas ir brīnišķīgs
pravietojums par atbrīvošanu no grēka un nā
ves varas. Mūsu atbrīvošana notika, kad Jēzus
mira pie krusta par visiem grēciniekiem un
kad Viņš augšāmcēlās no mirušajiem.
Lieldienu laiks turpinās lidz Vasarsvētkiem
un tādējādi ilgst septiņas nedēļas. Vasarsvēt
ku grieķiskais nosaukums Pentēkostē nozīmē
'piecdesmitā' (tas ir, piecdesmitā diena pēc
Lieldienām). Vasarsvētki ir Svētā Gara svētki.
Tie mums atgādina Gara sūtīšanu un Viņa
darbu Savā baznicā, lai vestu mūs pie Kristus
un vaditu mūs visā patiesībā, Jņ. 16:13.
Apmēram puse no pilna Baznicas gada ir
Svētās Trīsvienības laiks. Tas ir laiks, kas veltits Tēva, Dēla un Svētā Gara darbibai. Šini
laikā mēs tiekam mācīti par Dieva vārdu,
atgriešanos, ticibu, svēttapšanu utt. Šis laiks
ir kā visas kristīgās dzīves īpašs izcēlums - no
bērnības lidz vecumam, no kristibām lidz
svētīgai nāvei. Tādēļ, gluži loģiski, Baznīcas
gads beidzas ar mācību par mūžību un Kristus atkalatnākšanu godibā "tiesāt dzivos un
•
.,
»
muusos.
Tās

Citi svētki
Šis Baznicas gada apraksts ir diezgan iss
un shematisks. Tas tādēļ, ka ir daži baznīcas
svētki, kurus dažādas konfesijas svin atšķirigi
vai nesvin vispār. Katra kristīga gimene Baz20

tuvāk papētīt

nicas gadu var

savas konfesijas

kalendārā.

Vēl jāpiemin

daži

svētki,

vairāk vai mazāk varētu
vai citās konfesijās.
Svētku

ar kuriem

būt saskārušies savā
Svinēšanas

nosaukums

lasītāji

laiks

Sv. Stefana
(Mocekla) diena

26. decembris

Jaungada diena

1. janvāris

(Jēzus apgraizīšana)

Zvaigznes diena

6. janvāris

(Epifānija)

Septuagesima

Datums nav noteikts,
bet tas ir 10 nedēlas
pirms Lieldienām

(3. svētoiena pirms
Ciešanu laika)

Sexagesima (2.

svētdiena

Nākamā svētdiena

Septuagesima

pirms Ciešanu laika)

pēc

Quinquagesima

Nākamā svētdiena

(iepriekšējā svētdiena

pēc

Sexagesima

pirms Ciešanu laika)
Pelnu diena (Ciešanu
laika pirmā diena)

Trešdiena pēc

Pūpolsvētdiena
svētdiena)

Iepriekšējā svētdiena
pirms Lieldienām

Quinqllagesima

(Palmu

Debesbraukšanas diena
(diena, kad Kristus
uzkāpa debesis)

Ceturtdiena

iepriekšējā nedēlā

pirms Vasarsvētkiem

Kristus priekšāstādīšana
templī (Sveču diena)

2. februāris

Marijas pasludināšanas
diena

25. marts

Sv. Jāņa Kristītāja diena

24. jūnijs

Sv. Miķela un visu
eņģelu diena

29. septembris

Visu svēto diena

1. novembris

Ticības atjaunošanas
(Reformācijas) svētki

Tos svin luteriskās
draudzes
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Kāpēc

katru gadu viss jāsāk no jauna?

Pirmkārt, Baznīcas gadā Jēzus nāk atkal no

jauna, lai

mēs

visi sadzirdētu Evaņģēlija vēsti,
un katrreiz no jauna to

saskatītu tās svētību

pārdomātu.

Ja

tā nedarām, Jēzus atnākšana,

Viņa svētīgais pestīšanas

darbs

varētu mūs

neaizsniegt vai ari neko nenozīmētu.
Otrkārt, Jēzus atkal no jauna nāk tāpēc,
ka Viņš grib atnākt pie ikviena no mums. Vai
mums ko līdzētu, ja Viņš kaut kad sen būtu
atnācis citā zemē vai būtu nācis Savā baznīcā
(draudzē) pie citiem ļaudīm, bet nenāktu pie
mums šeit un jau šogad?
Bet kāpēc tas viss notiek viena gada

laikā?

Kā jau runājām, Baznīcas gada aizsākumi
ietiecas sinagogas dievkalpojumu un vecās deribas laikos. Tomēr Baznīcas gads ir saistīts ari
ar gadalaikiem un pārmaiņām dabā. Te mēs
redzam brīnišķu Dieva gudrību. Kas notiktu,
ja mācība, kas tagad ir ietverta vienā Baznī
cas gadā, būtu izstiepta piecu vai desmit gadu
garumā, lai darītu to "pilnīgu", "pabeigtu" vai
"patiesi apmierinošu", kā parasti darām mēs?
Uz šo jautājumu ir loti viegli atbildēt: daudzi
iesācēji, katehūmeni, iesvētāmie vai Bībeles
skolas audzēkņi piecu vai desmit gadu ilgai
mācībai nespētu sagaidīt beigas. Pēkšņas nā
ves, nelaimes gadījuma, bet, visticamāk, pašu
paguruma dēļ viņi nekad nenonāktu līdz jebkādai izpratnei par Kristu vai pestīšanas ceļu.
Turpretī tagad tas nedraud, jo samērā īsā laikā
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var gūt pietiekamu izpratni par
un turpmākajos gados savas zināšanas un izpratni var pilnveidot.
Tā mēs redzam, ka Baznīcas gads ir tikpat
liels brīnums kā dabas brīnumi, kas mums atklājas viena gada laikā un tad atkārtojas gadu
pēc gada.
-

vienā gadā -

vissvarīgākajām lietām

5. Kā noturēt ģimenes lūgšanas?
Katram kristietim ir nepieciešams Dieva
un regulāras lūgšanas. Nepietiek, ka
lasām un lūdzam tikai svētdienās. Mūsu mā
jās un ģimenē Dieva vārds ir vajadzīgs katru
dienu. Tāpat mums ir vajadzīgas ikdienas
lūgšanas. Tādēļ ir nepieciešama kāda noteikta
kārtība. Šo kārtību nevajadzētu uzskatīt par
kaut ko nogurdinošu vai uzspiestu, bet gan
par lielu palīdzību un svētību. Ģimenes lūgša
nas var salīdzināt ar mājas ēdienreižu kārtī
bu. Ne vienmēr ar izsalkumu vai entuziasmu
ķeramies pie regulārām ikdienas maltītēm.
Un tomēr mēs to darām, jo zinām, ka tas ir
veselīgi un stiprina mūs gan fiziski, gan garīgi.
Tāpat ir ari ar Bībeles lasīšanu un lūgšanām.
Būtu slikts paradums lasīt un lūgt vienīgi tad,
kad mums ir noskaņojums vai domājam, ka
mums pēc tā ir garīga vajadzība. Tā mēs drīz
vien varam piedzīvot savas dvēseles badu.
Ģimenes lūgšanas var notikt no rita vai
vakarā vai ari gan rītos, gan vakaros. Retāk
tās varēs noturēt dienas vidū, piemēram,
vārds

pusdienlaikā.
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Ģimenes lūgšanu

laiks būs atkarīgs no
dažādajiem darbiem, kas ģimenes locekļiem
jāveic, un no tā, kad visērtāk sanākt visiem
kopā. Jautājums par vispiemērotāko laiku
jāizlemj pašai ģimenei. Mēs uzsvērsim tikai
dažas svarigas lietas, kas jāņem vērā.
Ģimenes lūgšanas, kad tēvs, māte, bērni un
visa saime kopā lūdz, neizslēdz individuālu
Bībeles lasīšanu vai lūgšanas. Gluži otrādi, kopigajām lūgšanām un svētbrīžiem vajadzētu
iedrošināt katru ģimenes locekli lasit Bībeli
un lūgt dedzigāk un sirsnīgāk ari vienatnē.
Bērni, kas šādi mācīti un radināti jau no mazotnes, kļūst par kristiešiem, kas lasa Bībeli
un regulāri lūdz. Ģimenes lūgšanas ir vieglā
kais un labākais veids, kā bērnus neuzkritoši
ievadit lūgšanas un Bībeles lasīšanas ceļā. Bez
šaubām, līdztekus Bibeles lasīšanai, piemē
ram, svētdienās vai sestdienu vakaros varam
izmantot ari lūgšanu un sprediķu grāmatu
vai citu garigās celsmes literatūru. Šādas labas
grāmatas ir piemērotas, lai vadītu mūs pie
"grāmatu grāmatas" - Bibeles.
Katrs tēvs vai māte, vai jebkurš, kas uzņe
mas atbildibu par ģimenes lūgšanu brižiem,
var izlemt, kāda kārtiba viņu mājās ir vispiemērotākā. Ikvienā svētbridī vajadzētu būt Bī

beles lasījumam, brivai lūgšanai vai lūgšanai
no kādas grāmatas, Tēvreizei vai svētišanas
vārdiem un, ja iespējams, ari kristigam korā
lim vai dziesmai. Ja svētbriži notiek gan rītos,
gan vakaros, rita svētbrīdis var būt isāks,
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bet vakara

svētbrīdis

- mazliet

garāks

un

pilnīgāks.
Ģimenes svētbrīžu

paraugam var noderēt
šis grāmatas III dala. Kopā ar dažiem ieteikumiem tajā atrodamas rita un vakara lūgšanas
četrām nedēļām. Pēc tam atkal varat sākt ar
pirmo nedēļu.
Jāuzsver, ka Bībeles lasījumiem parasti
vajadzētu izvēlēties tekstu gan no Vecās, gan
Jaunās Derības, varbūt ne ik reizi, taču ar regulāriem starplaikiem. Šis grāmatas V daļā
doti Bībeles lasījumu panti, kas sakārtoti
divās tabulās. Lai gan šis tabulas ir visai atšķirīgas, tās abas aptver kalendāro gadu no
1. janvāra lidz 31. decembrim. Tas nozīmē, ka
ikdienas lasījumu vietas var atrast pēc attiecī
gā datuma.
Daži cilvēki Bībeles lasījumus labprātāk izvēlētos saskaņā ar Baznīcas gadu. Tomēr šajā
grāmatā tie nav ietverti, jo dažādām konfesijām ir savi kalendāri un tabulas, kurās Rakstu
vietas ir pieskaņotas Baznīcas gadam. Tiem,
kas Bībeles lasījumus vēlas saskaņot ar Baznicas gadu, ieteicams lietot savas konfesijas
kalendāru.

Protams, gimene var izveidot ari pati savu
Bībeles lasījumu tabulu. Šādā gadījumā jāie
vēro divas lietas. Pirmkārt, Bībeles lasījumi
jāņem gan no Vecās, gan Jaunās Derības.
Otrkārt, labākai izpratnei lasījumi kādu laiku
jāturpina secīgi no vienas grāmatas. Pirms
pārejat pie Bībeles nākamās grāmatas, lasīju-

2s

mu no iepriekšējās vajadzētu pārtraukt tādā
vietā, lai vēlāk lasīšanu varētu viegli atsākt.
Vispārīgi

ieteikumi gimenei

Ģimenes lūgšanām nevajadzētu būt pārāk
garām, īpaši

ir mazi bērni. Ja
par garu, viņi domās,
ka tās ir ari garlaicīgas un nomācošas. Tādā
gadījumā lūgšanas nesasniegs savu mērķi.
Lūgšanu mērķis ir darīt visus ģimenes locekļus laimīgus, ka viņi ir kristieši un sastop Dievu. Mūsu lūgšanām vajadzētu būt gaidītiem
laimes un prieka brīžiem, pat ja nereti Dieva
priekšā jānes ari bēdas, slimības, sēras un
ciešanas.
Lai lasījumu un lūgšanu laikā bērni un
jaunieši varētu justies līdzdalīgi, ļaujiet, lai ari
viņi pēc kārtas un atbilstoši savām spējām piedalās Bibeles lasišanā un lūgšanās. Arī korāļus
un dziesmas ieteicams izvēlēties tādas, lai viņi
var dziedāt līdzi. Piemērotas būtu svētdienas
skolā vai citur apgūtas kristīgas dziesmas.
Visbeidzot, būtu vēlams ļaut bērniem un
citiem gados jauniem ģimenes locekļiem uzdot jautājumus par nolasīto Bibeles tekstu vai
par citām lietām, kas pieminētas svētbrīdī. Arī
vecāki var uzdot bērniem uzvedinošus jautā
jumus, lai kopā ar viņiem pārrunātu attiecī
gās dienas, gaidāmās svētdienas vai baznīcas
svētku nozīmi Baznīcas gadā u. tml.
tad, ja

ģimenē

bērniem lūgšanas šķitīs
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Visam būtu jānotiek nevis eksāmenu gaibet draudzīgas izpratnes un mīlestības
garā. Vienmēr jāatceras: lai gan bērniem nav
tādu zināšanu, kādas ir pieaugušajiem, viņi
vēlas mācīties un pieņemties "gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem",
Lk. 2:52.
sotnē,
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"

II
ĢIMENES LASīJUMI

AR īSĀM LÜGŠANĀM
BAZNīCAS GADA LIELAJOS SVĒTKOS
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Adventes pirmajā svētdienā
"Slavēts,

kas nāk Tā Kunga vārdā!

Ozianna visaugstākās debesīs!"
Mt.21:9.
Kad Jēzus Kristus ienāca šajā pasaulē, sākās
jauns laiks. Tas sākās jau tad, kad Viņš piedzima Betlēmē, tad, kad Viņš sāka mācīt un sludināt Saviem ļaudim. Taču jauns laiks sākās
ari tad, kad Viņš uz ēzeļa iejāja Jeruzālemē,
ķēniņu galvaspilsētā, Savā galvaspilsētā.
Kāpēc tā notika? Tas bija apsolīts Svētajos
Rakstos. Mesijam, Dieva Dēlam, bija jāparā
dās tieši tā. Vēl Raksti vēstija, ka Mesija nevaldis ar ieročiem, bet ar mīlestibu un žēlastību.
Tādējādi Jeruzālemei bija jākļūst par Kristus
ciešanu, nāves un augšāmcelšanās pilsētu.
Tur Viņam būs jāmirst par pasaules grēkiem.
Vārds Advente nozīmē atnākšana. Kad ffiēS
svinam Adventi, tas nozimē, ka nāk Jēzus.
Viņš nāk mūsu baznīcās, lielās un mazās
pilsētās, ciemos un mājās. Mums būtu Viņš
jāsveic: "Slavēts, kas nāk Tā Kunga vārdā!"
Bet kāpēc mēs to atkārtojam gadu no gada?
Tāpēc, ka mēs savā ticībā varam kļūt kūtri.
Jēzus vēlas, lai mēs allaž esam nomodā, lūgtu
un būtu gatavi saņemt un sveikt Viņu, kad
laiku biegās Viņš nāks "debess padebešos ar
lielu spēku un godibu", Mt. 24:30.
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Lūgšana.

Kungs Jēzu, palīdzi mums visiem
Tevi patiesā un dzīvā ticībā. Palīdzi
būt gataviem un sagaidīt Tevi, kad Tu atkal
nāksi godībā, lai sapulcētu Savus ļaudis Savā
saņemt

mūžīgajā valstībā. Āmen.
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Ziemassvētku vakarā

"Jo redzi, es jums pasludinu lielu
prieku, kas visiem ļaudīm notiks,"
Lk.2:10.

Šos vārdus pirmajos Ziemassvētkos eņ
teica ganiem, lai pavēstitu, ka Bet1ēmē
viņiem dzimis Pestītājs. Ziemassvētku svinē
šana daudziem sagādā lielu prieku. Visi grib
būt kopā mājās, ģimenē, apdāvina cits citu
un riko lielu mielastu. Tomēr mūs apdraud
divas lietas, no kurām būtu jāizvairās. Mēs
nedrikstam padarit šo dienu par pasaulīgiem
svētkiem ar dažādām ārišķigām izdaribām
un nedrikstam Ziemassvētkus pārvērst par
izklaidi. Šādi svinēt Ziemassvētkus nozīmē
aizmirst tos cilvēkus, kas vientuļi, nabagi,
slimi, nelaimigi.
Lielais prieks ir citāds. Tas attiecas uz visu
laužu pestīšanu. Glābšanas darbs sākās, Pestītājam pie dzimstot. Viņš nenāca kā pasaulīgs
ķēniņš vai lielas impērijas valdnieks. Viņš
nepie dzima bagātā namā un ārējā spožumā.
Nē, kā mazs bērniņš Viņš ieradās, visvienkār
šākajos apstākļos, trūcīgā zemē, apliecinot, ka
pestīšana un debesu prieks var visiem ļaudīm
notikt, ja vien viņi to vēlas saņemt. Neviens
nav atstumts no patiesā prieka Kristū.
Tādēļ sagatavosimies šim patiesajam priekam. Aizmirsīsim nevajadzigās rūpes un roģelis
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sīšanos. Pievērsīsimies Dieva vārdam, kas nes
labo vēsti, un Tam, kurš ir īstā Ziemassvētku
dāvana, - Dieva Dēlam, visu laužu Pestītājam.
Lūgšana. Mūsu Debesu Tēvs, mēs pateicamies Tev par šo dārgo Ziemassvētku dāvanu Tavu Dēlu Jēzu Kristu. Palīdzi mums sagatavoties patiesajiem Ziemassvētkiem, lai lielais
prieks varētu notikt ari pie mums. To lūdzam

Jēzus vārdā. Āmen.
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Ziemassvētku rītā

"Jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida
kas ir Kristus, Tas Kungs,"
Lk.2:11.

pilsētā,

Jēzus

Kristus tiek saukts par Kungu. Taču
Viņš atnāca loti vienkārši - kā mazs bērniņš.
Viņš nepiedzima pārtikušu laužu namā, bet
kūti, kur Viņu ielika silītē. Kā tāds nabadzīgs
bērns varēja būt visas cilvēces Pestītājs? Pajautāsim citādi: vai princis vai veiksmīgs darījumu cilvēks varētu kļūt par pestītāju visiem
ļaudīm? Droši vien viņš tāds varētu būt bagā
tākajiem, saviem draugiem un apbrīnotājiem,
bet ne vienkāršajiem nabaga ļaudīm. Tie par
viņu būtu teikuši: "Nē, viņš nav mūsējais.
Viņš mūs nesaprot. Mēs viņam nemaz nerū
pam." Vienīgi Jēzus Kristus, kurš pazemojās,
kļūdams par nabadzīgu bērniņu, varēja būt
visu Pestītājs. Vēlāk Savā dzīvē Jēzus to apliecināja, aicinot: "Nāciet šurp pie Manis visi,
kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi," Mt. 11:28.
Taču ne jau nabadzība padarīja Jēzu par
Pestītāju. Viņš ir Pestītājs tāpēc, ka Viņš ir
Dieva Dēls . Mesija, mūžīgais Dieva Dēls,
vienlaikus ir cilvēks Jēzus. Eņģelis Marijai
bija teicis: "Tu tapsi grūta savās miesās un
dzemdēsi Dēlu, un sauksi Viņa vārdu: Jēzus.
Tas būs liels, un Viņu sauks par Visaugstākā
Dēlu," Lk. 1:31-32. Tādējādi Jēzus Kristus
34

Dieva Dēls un
tomēr cilvēks ar miesu un asinīm, tikai bez
grēka. Tāpēc Viņš var būt Pestītājs visiem
ļaudīm, lai atpirktu tos no grēka un nāves un
dotu tiem mūžīgu cerību. Tāpēc "eima tad nu
uz Betlēmi raudzīt, kas noticis". Tā ir vislielā
kā svētība. "Gods Dievam augstībā!"
ir Dievs un

cilvēks, mūžīgais

Lūgšana. Dievs, Debesu Tēvs, mēs teicam
un slavējam Tavu vārdu, jo Tu esi parādījis lielu žēlastību, sūtīdams Jēzu Kristu mums par
Pestītāju. Palīdzi mums visiem saņemt Viņu
dzīvā ticībā. Lai Viņa vārds šodien top zināms
un slavēts visā pasaulē! Āmen.
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Svētā Stefana dienā

"Uguni esmu nācis mest uz zemi,
un kā Es vēlētos, kaut tā jau degtu!»
Lk. 12:49.
Lielā atšķirība starp Ziemassvētku dienu
un Svētā Stefana dienu var mūs pārsteigt. Ziemassvētkos mēs dzirdējām brīnišķīgo vēsti "miers virs zemes", un nu nāk cita vēsts, kas
šķiet pilnīgi pretēja, - "uguni uz zemi". Bet
vai tā patiešām ir gluži pretēja?
Vispirms palūkosimies. uz paša Jēzus Kristus dzīvi. Jau kā mazs bērniņš Viņš tika vajāts
un kā bēglis bija spiests mekl~t patvērumlļ
Ēģiptē. Turpmākajā dzīvē Viņš tika nīsts un
nicināts. Jēzu sita krustā, jo Viņš apgalvoja, ka
ir Mesija un cilvēku Pestītājs.
To, kas notika ar mūsu Kungu, varam redzēt ari Viņa mācekļu dzīvē. Viens no tiem
ir Stefans. Viņš bija "pilns ticības un spēka,
darīja brīnumus un lielas zīmes tautā". Tas
daudzos izraisija naidu: tie viņu, "izgrūduši
no pilsētas ārā, nomētāja akmeņiem". Stefana
nāve mums jāaplūko saistībā ar viņa stingro
ticību savam Pestītājam un droša liecību par
Viņu pasaules priekšā.
Līdzīgi var notikt ari ar mums. Mēs nedrīkstam paturēt lielo Ziemassvētku dāvanu,
Jēzu Kristu, sev vien. Labā vēsts jānes pasaulē,
un tad var sākties ari ciešanas, vajāšanas, rei36

zēm asinsizliešana un pat nāve. Kā mums to
uztvert? "Bet, tā kā nu jums ir dala pie Kristus
ciešanām, priecājieties, lai jūs ari, Viņam godibā parādoties, varētu liksmoties un priecā
ties," 1. Pēt. 4:13.
Lūgšana.
Kungs Jēzu Kristu, Miera
Lielskungs, palidzi mums saprast Tavu dārgo
pestišanas dāvanu. Palīdzi mums būt gataviem liecināt par Tevi. Un tad, kad, sekojot
Tev, mums nāksies ciest, palīdzi pastāvēt, lai
tas maksā ko maksādams. Amen.
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Vecgada vakarā
"Es esmu pie jums ik dienas lidz
pasaules galam," Mt. 28:20.
Gadu mijā mēs allaž mēdzam jautāt: kā būs
nākamajā gadā? Kas notiks mūsu ģimenē un
baznīcā, mūsu zemē un pasaulē? Reizēm šie
jautājumi ir diezgan pavirši. To nozīme ir apmēram tāda: "Būtu loti interesanti zināt, kas
notiks." Bet dažkārt šādi jautājumi rodas no
dziļa iekšēja nemiera: "Vai būs loti grūti? Vai
tiksim galā?"
Katrā

atsevišķā

gadījumā

grūtības

būs

atšķirīgas. Tās

var būt saistītas ar slimību,
darbu, bezdarbu, badu, trūkumu, iespējams,
pat karu. Mēs varam piedzīvot vientulību,
citu cilvēku nicinājumu, vajāšanas, varbūt
cietumsodu vai nāvi. Vai nāks kāda palīdzība,
ja nākamajā gadā kaut ko tādu mums lemts
piedzīvot?

Dievs ir mūsu patvērums. Tas nozīmē, ka
varam vērsties pie Viņa visās vajadzībās. Jēzus
mācekļiem apso1īja: "Es esmu pie jums ik dienas." Tas nozīmē, ka nav tādu grūtību, kas
ietu pāri mūsu spēkiem. Visdziļākajā nelaimē
varam būt kopā ar Jēzu, jo Viņš ir apsolījis būt
ar mums. Bet uz ko šis apsolījums attiecas?
Protams, uz visu pasauli un visiem cilvēkiem,
jo viņi ir Dieva radīti. Taču īpaši šis apso1ī
jums attiecas uz Jēzus mācekļiem: ja mēs tu38

ramies pie Dieva apsolījumiem, ko saņēmām,
kad tikām kristīti Tēva, Dēla un Svētā Gara
vārdā, mēs esam kopā ar Jēzu Kristu, mūsu
Kungu un Pestītāju. Tad varam palikt cerībā
un drošībā, lai ari kas mūs piemeklētu nāka
majā vai turpmākajos gados.
Lūgšana. Mūžīgais Dievs, esi mūsu patvē
rums nākamajā gadā. Turi pār mums Savas
rokas, lai nāktu kas nākdams. Tevī ir visa
mūsu cerība. Mēs Tevi lūdzam Jēzus vārdā.

Āmen.
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Jaungada diena
"Kad astoņas dienas bija pagājušas un
bija jāapgraiza, tad Viņa vardu
nosauca: Jēzus," Lk. 2:21.

bērns

Nedēļu pēc Ziemassvētkiem mēs

piemiapgraizišanu. Tā Viņš piepildija
Bauslību no pašam pirmajam dienām šajā pasaulē. Visa Sava mūža garuma Jēzus piepildija
Bauslību un praviešu teikto, Mt. 5:17.
Toreiz Jēzus apgraizišana bija zime par
piederibu Dieva derībai. Vēlak zīme tika mainīta. Kad Jēzus pats iestādija Svēto Kristibu,
šis sakraments kļuva par jaunu zīmi. Tapēc
Jaungada diena mēs pieminam ari savu Kristību . Mēs esam kristīti Tēva, Dēla un Svēta
Gara varda. Tas nozīmē, ka esam piedzimuši
no jauna, darīti par Dieva bērniem un Viņa
miļā Dēla valstības mantiniekiem.
Svinot Jauno gadu, mēs saņemam atgādi
nājumu par to, ko mums nozīmē Jēzus vards.
Jēzus mums ir licis lūgt Viņa varda. Ari jaunajā gada Jēzus vards var būt mūsu patvērums.
Kad atzistam un nožēlojam vecajā gada izdarītos grēkus, Dievs saka: "Es izgaisinu tavus
pārkāpumus kā miglu un lieku izklīst taviem
grēkiem kā mākonim. Atgriezies pie Manis,
jo Es tevi atpestīšu!" Jes. 44:22. Domājot par
nākotni, mēs Jēzus varda varam vērsties pie
Dieva ar visam savam bažām un vajadzībām.

nam

Jēzus
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Dievs tiem, kas tic, Jēzus nopelna dēļ ir apsolījis: "Kad viņš Mani piesauks, tad Es viņu
paklausīšu; Es viņam esmu klāt bēdās, Es
viņu izraušu no tām un celšu godā," Ps. 91:15.
Lūgšana.

Dievs, lidz šim Tu esi bijis mūsu
palīgs. Piedod, ko esam Jaunu darījuši pagā
jušajā gadā. Palīdzi, ka ari jaunajā gadā paliekam Tavas žēlastības patvērumā. Lai it visā
šis gads ir svētīgs Jēzus Kristus, mūsu Kunga,
vārdā! Āmen.
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Zvaigznes dienā
(Epifānijā)

"Un, zvaigzni ieraudzijuši, tie priecā
ar varen lielu prieku," Mt. 2:10.

jās

Zvaigzne vadija gudros no Austrumiem,
atrast savu Pestītāju. Mums
joprojām ir zvaigzne, kas pie Kristus spēj
aizvest cilvēkus ne tikai no Austrumiem, bet
visas pasaules ļaudis. Visā pasaulē ir daudz
cilvēku, kas meklē garigu gaismu. Viņi ir
noguruši no tumsas spēkiem, no kuriem viņi
gan baidās, tomēr ari pakļaujas tiem. Viņiem
var būt kāda nojausma par lielo Dievu, Visaugstāko, un nu tie ir meklējumu ceļā.
Kad kristiešu misionāri ieradās svešās zemēs, daudzi vietējie viņus uzņēma vienaldzigi
vai pat naidīgi. Daži, kas atvēra savu sirdi,
saņēma labo vēsti par pestīšanu Kristū. Kā to
izskaidrot?
Neviens nevar pats savā sirdi radīt ticibu.
To dara Dieva vārds un Svētais Gars. Dieva
vārds ir kā "svece, kas spid tumšā vietā, līdz
kamēr uzausis diena un rita zvaigzne uzlēks
jūsu sirdis", 2. Pēt. 1:19.
Kristieši ir pieredzējuši šo gaismu, jo viņi ir
dzirdējuši Labo vēsti. Tagad viņu pienākums
ir iedegt sveci tumšās vietās un taut rita zvaigpalīdzot viņiem
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to laužu sirdis, kuri dzīvo "nāves
Tes. 9:1. Un nav svarigi, no kuras
zemes šis misijas darbs nāktu.

znei

uzlēkt

ēnas zemē",

Lūgšana. Kungs Tēzu Kristu, mēs pateicamies Tev, ka rita zvaigzne ir uzlēkusi pār
mums, atnesot patieso gaismu. Lai glābējs
Dieva vārds tiek vēstits visas pasaules ļaudim,
darot tos liksmus par pestišanu Tavā svētajā

vārdā! Āmen.
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Kristus priekšāstādīšana templi
"Tie Viņu [Jēzu] nesa uz leruzālemi,
lai to stādītu Tam Kungam priekšā
pēc Tā Kunga Bauslibas priekšraksta," Lk. 2:22-23.
Upurējot

templi, Jāzeps un Marija rīkojās
ar Baus1ības priekšrakstiem. Par Jēzu
nekāds upuris nebija vajadzīgs. Bet vēlāk Jēzus
pats šo upuri pienesa: "Tam tā jānotiek! Jo tā
mums vajag piepildīt visu taisnību," Mt. 3:15.
Viņš devās uz Jeruzālemi nest visdārgāko
upuri, kāds jebkad ir bijis. Būdams mūsu
Augstais Priesteris, Viņš neupurēja "pāri ūbe
ļu vai divus jaunus baložus". Nē, Viņš deva
daudz vairāk: "Bet Kristus, atnācis .. par augsto priesteri, .. ne ar āžu un teļu asinīm, bet ar
Savām paša asinīm reizi par visām reizēm ir
iegājis svētnīcā un panācis müžīgu izpirkšanu," Ebr. 9:11-12.
Rakstu vieta par Jāzepu, Mariju, Jēzu,
Sīmeanu un Annu ir kā pravietojums par
vēl dižākiem laikiem Jeruzālemē. Büs Lielā
piektdiena, kad Dieva Jēru nodos, lai Tas
nestu pasaules grēku. Šajā dienā Augstais
Priesteris upurēs Savas dārgās asinis un pienāks ari diena, kad Tas Kungs celsies augšā
no mirušajiem. Šajos notikumos mēs redzam
piepildāmies Dieva Bauslība, "lai izpirktu un
saskaņā
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salīdzinātu pārkāpumus
taisnību",

un

panāktu mūžigo

Dan. 9:24.

Lūgšana.

Debesu Tēvs, mūžīgais Dievs, pamums saprast, ko nozimē svēts upuris.
Pāri visam palīdzi mums saskatīt, ka Kristus
upuris ir mūsu vienigais glābiņš, jo Viņš ir
upurējis pats Sevi par pasaules grēkiem. Šķisti
ari mūsu sirdis, lai tās var kļūt par mūsu Kunga Jēzus Kristus mājvietu. Āmen.

līdzi
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Pelnu dienā
(Ciešanu laika pirmajā dienā)
"Bet, kad tu gavē, svaidi savu galvu
un mazgā savu vaigu, ka tu nerādies
ļaudīm kā gavētājs, bet savam Tēvam,
kas redz slepenībā," Mt. 6:17-18.
Ar šādiem vārdiem Jēzus vērsās pret liekuJiem un viņu neīsto ticību. Gavējot viņi domā
ja par savu ārējo izskatu, lai radītu iespaidu,
ka ir loti dedzīgi: "Tie dara savus vaigus nejaukus, lai rādītos ļaudīm kā gavētāji."
Kas tad ir patiess gavēnis? Patiess gavēnis ir
saistīts ar patiesu grēknožēlu. Izmeklējot prā
tu un sirdsapziņu, cilvēki bieži vien atturas no
kādiem ēdieniem vai atsevišķām ēdienreizēm.
Daudzos gadījumos regulāra atslodze var būt
labs paradums, ko apliecina ari Bībeles piemē
ri. Taču nekas neizdodas, ja ļaudis "dara savus
vaigus nejaukus", lai izrādītos citu priekšā. Tā
nav gavēšana no sirds, ne ari Dieva priekšā.
Tas notiek laužu priekšā, lai saņemtu uzslavu.
Bet kāpēc Jēzus šinis dienās mums stāsta
par gavēšanu? Šodien ir īstais Ciešanu laika
sākums. Mēs gatavojamies kopā ar Jēzu doties
uz Jeruzālemi, ciešanu, krusta un nāves pilsē
tu. Kāda tad ir pareiza sagatavošanās? Tā ir atcerēties, ka Jēzus to visu darīja mūsu dēļ,
46

par mūsu grēkiem. Ja Dieva vārds Svētā Gara
spēkā rada mūsos sirdssatriektību, notiek patiesa grēku nožēla. "Jo dievišķas skumjas dod
atgriešanās svētību," 2. Kor. 7:10.
Lūgšana. Dievs, Debesu Tēvs, pasargi mūs
no jebkādas liekulības. Lai Tavs Svētais Gars
rada mūsos patiesu grēknožēlu, ka varam
slavēt Tavu svēto vārdu Jēzus Kristus dāvātās

pestīšanas dēļ! Āmen.
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Marijas pasludināšanas dienā
(25. martā)
"Un redzi, tu tapsi grūta savās miesās
un dzemdēsi Dēlu, un sauksi Viņa
vārdu: Jēzus. Tas būs liels, un Viņu
sauks par Visuaugstākā Dēlu,"
Lk. 1:31-32.
Mēs atzīstam, ka Jēzus Kristus ir patiess
Dievs un patiess cilvēks: Viņš ir "ieņemts no
Svētā Gara, piedzimis no Jaunavas Marijas".
Tā ir šo baznīcas svētku vēsts.
Eņgelis pavēstīja Marijai, ka cilvēka Jēzus
dzīvību iedegs Svētais Gars. Dieva Dēls Kristus
ir bijis pirms pasaules sākuma. Viņš ir Dievs,
debesu un zemes Radītājs. Pasludināšanā
Kristus, mūžīgais Dieva Dēls, iemiesojās, lai
dzimtu no sievas. Šajā savienībā piepildās
Dieva solījums, ko Viņš devis pēc grēkākri
šanas, - ka "sievas dzimums" sadragās čūskai
galvu, 1. Moz. 3:15.
Marija bija ārkārtīgi pārsteigta, uzzinot,
ka viņai būs bērns. Bet eņgelis teica: "Svētais
Gars nāks pār tevi, un Visuaugstākā spēks
tevi apēnos, tāpēc Tas, kas no tevis dzims, būs
svēts un taps saukts Dieva Dēls."
Kāpēc šie vārdi ir tik nozīmīgi? Tie atklāj
vienīgo pestīšanas ceļu . Mūs nevar pestīt pa-
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cilvēks, jo viņš ir tāds pats grēcinieks kā
Bet Jēzus Kristus ir patiess cilvēks un ari
patiess Dievs: "Un Vārds tapa miesa un mājoja
mūsu vidū," Jņ. 1:14. Tādējādi Pasludināšanas
diena ir līdziga Ziemassvētkiem, jo tā ir pravietojums par Kristus nākšanu pasaulē. Var
sākties gaviles par Pestitāja dzimšanu: "Gods
Dievam augstibā!"

rasts

mēs.

Lūgšana. Mūžigais Dievs, mēs pateicamies
Tev, ka pēc cilvēces grēkākrišanas Tu nepameti mūs, bet nolēmi glābt. Lai uzņemam
Dieva vārdu par Pestitāja nākšanu savā sirdi,
un lai tas rada mūsos dzivu ticibu! Āmen.
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Pūpolsvētdienā

(Palmu svētdienā)
palmu zarus un izgāja
pretim, kliegdami: "Ozianna,
slavēts, kas nāk Dieva Tā Kunga
vārdā, Israēla ķēniņš!"" Jņ. 12:13.
"[Tie]

ņēma

Viņam

Mēs nezinām,

vai šajā dienā gavilējošais
pūlis bija tas pats, kas dažas dienas vēlāk skubināja pārvaldnieku sist Jēzu krustā. Daļēji
tā varētu būt. Pievienoties pūlim vienmēr ir
bistami. Pūļa prasibas varētu būt taisnigas,
tomēr tas var ari neglābjami kļūdities, būt
negodigs, savtigs, netaisns, musinātāju sakū
dīts. Pievienojoties šādam pūlim, mēs varam
krist tam par upuri un galu galā nodarit lielu
ļaunumu.

Daudz svarigāks par pūli ir Ķēniņš. Šodien
Viņš ir ienācis Savā svētajā pilsētā, triumfē
dams nevis pēc cīņas, bet pirms cīņas, lai piepildītu pestišanas apsolījumus. Viņa pilsēta
Jeruzāleme kļūs par cīņas, ciešanu, nāves un
augšāmcelšanās pilsētu. "To visu Viņa mā
cekļi sākumā nesaprata, bet, kad Jēzus bija
ticis apskaidrots, tad viņiem ienāca prātā, ka
tas par Viņu bija rakstīts un ka tāpēc tie Viņam to bija darījuši."
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Viss Jāņa evaņģēlija 12. nodaļā rakstitais,
uzsver ienākšanas nozimi Jeruzālemē: Saucieni "Ozianna"; Lācara māsas Marijas riciba
(viņa svaidija Jēzu ar eļļu, tādējādi sagatavojot
Viņu nāvei un kapam); Lācars, kuru Jēzus
bija uzcēlis no mirušajiem un kas ar savu
klātbūtni vien jau apliecināja Jēzus uzvarošo
augšāmce1šanos.

Kā mums sagatavoties Lielās piektdienas
un Lieldienu rita svētkiem? Tas izšķirs, kā
mēs dziedāsim savu "Ozianna".

Lūgšana. Kungs Jēzu, tauj mums būt starp
tiem, kas kopā ar Tevi dodas uz Jeruzālemi,
ieiet ar Tevi svētajā pilsētā un saņem mūžigu
svētibu Tavā nāvē, augšāmcelšanās priekā un

uzvarā. Āmen.
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Lielajā piektdienā

"Un, kad tie nonāca tai vietā, ko sauc
par pieresvietu, tad tie tur sita krustā
Viņu un tos ļaundarus, vienu pa labo
un otru pa kreiso roku," Lk. 23:33.
Par vienu ļaundari zināms, ka viņš zaimoja
Jēzu, šķietami lūgdams palīdzību. Patiesībā

viņš uzskatīja,

ka Jēzus pats ir bezpalīdzīgs.
Otrs ļaundaris, norādams savu biedru, vērsās
pie Jēzus: "Piemini mani, kad Tu nāksi Savā
valstībā!" Daudzi cilvēki, atsaucoties uz šo
ļaundari, domā, ka viņi var atlikt atgriešanos
lidz pat dzīves pēdējai dienai vai stundai. Tie
saka: "Atcerieties laupītāju pie krusta!" Bet kas
viņiem ir teicis, ka būs dota iespēja atgriezties
pēdējā dienā vai stundā? Vienīgais, ko mēs
par notikumu ar ļaundari zinām, ir: Jēzus žē
lastība apklāj visus grēkus, ja ši žēlastiba tiek
pieņemta, kamēr vēl ir žēlastibas laiks.
Smagākais krusts, kāds jebkad ir nests, bija
Jēzus nesta is krusts. Dziļākās ciešanas, kādas
jebkad ir izciestas, bija Jēzus ciešanas: "Viņš
bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu
grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts Viņam mums par atpestīšanu, ar Viņa brūcēm
mēs esam dZiedināti," Jes. 53:5.
Jēzus ciešanas un nāve pie krusta visiem
cilvēkiem deva izredzes uz mūžīgu dzīvi. Visi,
kas nes ciešanu krustu, var saņemt mierinā52

jumu, ka Jēzus cieta kopā ar viņiem un par
viņiem. Visi, kas apzinās savus grēkus, var
saņemt piedošanu, jo Viņš tos ir atbrīvojis no
vainas.
Lūgšana. Jēzu

Kristu, Tu, kas miri pie krusta par mani, palīdzi, ka Tavas svētās asinis
nebūtu izlietas veltigi. Dod, ka tās šķīstī mani
no visa fauna. Palīdzi man ari dzīvot ticībā un
iemantot mūžīgo dzīvību. Āmen.
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Lieldienās
"Nebīstieties,

jo es zinu, ka jūs
sisto. Viņš nav
šeitan, jo Viņš ir augšāmcēlies, kā
Viņš sacījis. Nāciet šurp un raugait to
vietu, kur Viņš gu1ēja," Mt. 28:5-6.
mek1ējat Jēzu, krustā

pravieši apsolīja, ka pēc
Mesija atkal celsies augšā no mirušajiem. Arī Jēzus Saviem mācekļiem teica to
pašu. Jēzus augšāmcelšanās bija brīnums: "Un
redzi, notika liela zemestrīce, jo Tā Kunga eņ
ģelis nāca no debesīm, piegājis novēla akmeni
no durvīm." Pēc tam eņģelis pasludināja savu
vēsti divām sievietēm, liekot šo ziņu nodot
Jau

Vecās Derības

nāves

mācekļiem.
Jēzus augšāmcelšanās

ir kā jauna radīšana.
daudzi cilvēki tai netic. Viņi apgalvo, ka tā ir tikai leģenda. Netic ari tādi, kas
sauc sevi par kristiešiem. Viņi saka: "Pasaulē
brīnumi nenotiek. Jēzus varbūt bija dižens
cilvēks, bet Viņš nav augšāmcēlies no miroņiem. Jaukākais Jēzū bija tas, ka Viņš bija
pilns mīlestības un deva mums labu paraugu,
kam sekot." Tādiem cilvēkiem nav Pestītāja.
Viņi atsakās ticēt, ka Pestītājs ir vajadzīgs un
ka Viņš ir.
Patiesi kristieši tic, ka Pestītājs ir augšām
cēlies. Viņš ir "nodots nāvē mūsu pārkāpumu
dēļ un uzmodināts, lai mēs tiktu taisnoti",
Tomēr
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Rom. 4:25. Tā Dievs ir pilnīgi salīdzinājies
ar mums. Ceļš uz zaudēto paradīzi atkal ir
atvērts. Tagad augšāmceltais Kungs vēlas sastapt mūs Savā vārdā, sakramentos un Savas
baznīcas sadraudzībā. Tā ir mūsu Galileja,
kur Viņš vēlas mūs sastapt.
Lūgšana.

Kungs Jēzu, mūsu augšāmceltais
Pateicamies Tev par šo vēsti, ka Tu
esi pārspējis mūsu lielos ienaidniekus - grēku,
pasauli un nāvi. Palīdzi mums vienmēr dzīvot
šai ticībā, ka varam būt starp tiem, kas tiek atpestīti. To lūdzam Tavā godības vārdā. Āmen.
Pestītāj!
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Debesbraukšanas dienā
"Galilieši, ko jūs stāvat, skatidamies
uz debesim? Šis Jēzus, kas uzņemts
prom no jums debesis, tāpat nāks,
kā jūs Viņu esat redzējuši debesis
aizejam," Ap. d. 1:11.
Mūsu

Kungs Jēzus Kristus šajā pasaulē ieno Savas godibas debesis. Viņš nāca, lai
atjaunotu to, kas bija izpostīts cilvēka grēka
dēļ. Šo atjaunošanas darbu Kristus paveica,
ciezdams par visu cilvēku grēkiem un augšāmceldamies no mirušajiem. Kad pēc Savas
augšāmcelšanās Jēzus vēl bija kopā ar mācek
ļiem, Viņš apsolīja tiem Savu Svēto Garu. Pēc
tam Viņš tika uzņemts debesis.
Vienā ziņā mēs varam vēl aizvien stāvēt,
"skatīdamies uz debesīm". Kāpēc? Pirmkārt
jau tāpēc, ka mūsu Kungs un Pestītājs "sēž pie
Dieva, Visuvalditāja Tēva, labās rokas". No
Sava debesu troņa Viņš valda pār Savu svēto
baznīcu. No turienes Kristus aizlūdz par visiem, kas tic Viņam un Viņa vārdā cīnās "labo
ticības cīņu". Visās grūtībās un neveiksmēs
mēs varam vērsties pie Viņa pēc palīdzības,
spēka un uzvaras. Tāpēc par visiem kristiešiem var teikt, ka tie stāv, "skatīdamies uz
radās

debesīm".

Bet ir vēl kāds cēlonis, un tas ir šis dienas
otrais apsolījums: tas pats Jēzus, kas ir uzkāpis
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debesis, "tāpat nāks, kā jūs Viņu esat redzēju
ši debesis aizejam". Tāpēc Debesbraukšanas
diena ir saistīta ari ar laiku beigām un Kristus atkalatnākšanu pastarajā dienā. Kā Viņš
aizgāja godībā, tā Viņš atkal atnāks godībā.
Tāpēc visi patiesi kristieši paliek nomodā un
lūgšanās, lai būtu gatavi sastapt savu Kungu
un Pestītāju.
Lūgšana. Kungs Jēzu, palīdzi mums dzīvot,
patiesi gaidot Tavu atkalatnākšanu. Kad Tu
atkal atnāksi godībā tiesāt visus cilvēkus, Jauj
mums būt gataviem ar prieku sveikt Tevi un
būt ar Tevi kopā mūžīgi. Āmen.
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Vasarsvētkos

"Un visi tika piepildīti ar Svēto Garu
un sāka runāt citās mēlēs, kā Gars
tiem deva izrunāt," Ap. d. 2:4.
Pirmajos Vasarsvētkos Jēzus piepildīja solījumu, ko Viņš bija devis mācekļiem pirms
debesbraukšanas. Svētais Gars tika izliets
visiem redzamā veidā, vienlaikus parādoties
divām skaidrām zīmēm. Viena zīme bija
uguns mēles, otra - apustuļu runāšana svešās
valodās. Uguns mēles nozīmēja, ka mācekļi
nesis Tā Kunga uguni visā pasaulē. Svešajām
mēlēm bija jāparāda, ka apustuli, evaņģēlisti
un citi Tā Kunga vēstneši nākotnē par Viņu
liecinās dažādās pasaules valodās. Šeit pieminētas reālas valodas, jo klātesošie no dažādām
zemēm saprata vēsti bez jebkāda tulkojuma.
Šis valodas jāatšķir no runāšanas mēlēs, kam
vajadzīga izskaidrošana, jo tā nav parasta valoda, 1. Kor. 14:26-33.
Pirmo Vasarsvētku brīnums atklāj to, kas
mums pieder svētajā kristīgajā baznīcā. Kristus Gars vienmēr ir mūsu vidū, darīdams
Dieva darbu Vārdā un sakramentos, lai radī
tu mūsos dzīvu ticību Kristum un palīdzētu
dzīvot kā Viņa lieciniekiem, lai kur mēs būtu.
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Lūgšana. Svētais Gars, Tēva un Dēla Gars,
Gaismas, Dzīvības un Uguns Gars! Mēs
Tevi lūdzam: radi mūsos dzīvu ticību ]ēzum
Kristum. Palīdzi mums gan vārdos, gan darbos kļūt par patiesiem Kristus lieciniekiem.

Āmen.

S9

Trīsvienības svētkos

"Kāds

Dieva bagātības, gudrības un
dzilums! Cik neizprotamas
Viņa tiesas, un cik neizdibināmi Viņa
ceļi!" Rom. 11:33.
atziņas

Starp

kristīgo ticību

un

citām reliģijām

ir

nepārvarama atšķiriba: SVĒTĀ TRīSVIE
NīBA. Ši doktrina nozimē, ka ir tikai viens

Dievs, bet ir tris dievišķas personas - Tēvs,
Dēls un Svētais Gars. Zināmā mērā šo mācī
bu var paskaidrot ar vārdiem un tēliem, taču
galu galā jāatzist, ka tā ir augstāka par mūsu
saprašanu.
Visām mūsu domām un izskaidrojumiem
jātiek vērstiem uz vienu - inkarnāciju, tas
ir, Dieva cilvēktapšanu. Mūžigais Dievs
"tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs
skatijām Viņa godibu, tādu godibu kā Tēva
vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastibas un patiesibas ... Dievu neviens nekad nav redzējis.
Vienpiedzimušais Dēls, kas ir pie Tēva krūts,
Tas mums Viņu ir darijis zināmu". Tādējā
di mums [kristīgā māciba] jāsāk ar Kristus
nākšanu, Viņa vārdiem un darbiem cilvēku
pestišanas labad. Ja šis lietas neievērojam vai
atmetam, tas nozimē, ka mēs labprātāk sekojam paši savām domām.
Otrā lieta, kas mums jāņem vērā, ir Svētā
Gara sūtīšana. Jēzus teica: "Kad nāks Viņš,
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Patiesības

Gars, Tas jūs vadis visā patiesībā,"
Jņ. 16:13. Tas nozīmē, ka paši mēs nespējam
aptvert Dieva vārdu. Vienīgi Dieva Svētais
Gars mums to var izskaidrot. Tādēļ pateiksimies Dievam un slavēsim Viņu par Viņa
neizprotamajām tiesām un neizdibināmajiem
ceļiem.

Lūgšana. Mūžīgais Dievs, mēs slavējam
Tevi, ka Tu esi viens Dievs augstībā un godībā
un ka Tev ir labpaticis atklāties mums kā visu
Tēvam, kā mūžīgajam Dēlam un Pestītājam
un kā Svētajam Garam - Padomdevējam un
Vadītājam visā patiesībā. Paturi mūs visus
šajā patiesībā tagad un mūžīgi. Āmen.
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Svētā Jāņa Kristitāja dienā

(24. jünijā)
"Ierikojiet tuksnesi Tam Kungam
ceļu, dariet klajumā kādas līdzenas
tekas mūsu Dievam!" Jes. 40:3.
Vecajā Deribā stāstīts

par pravieti, kas bija
taisns virs, Bauslības, uguns
un gara cilvēks. Viņu sauca Elija. Vēlāk tika
pravietots, ka reiz Elija atgriezisies, "iekāms
nāks Tā Kunga lielā un šausmu pilnā diena",

pazīstams kā loti

Mal. 3:23.

Savu darbu atklātibā,
kas atgādināja
Eliju. Viņu iesauca par Jāni KristĪtāju. Reiz
Jēzus teica mācekļiem, ka Jānis KristĪtājs ir
solītais Elija. Jānis bija pazistams kā Bauslī
bas virs. Viņš sagatavoja ceJu Jēzum, atklājot
ļaudim Dieva svētumu un viņu pašu grēcī
gumu. Cilvēku neistajam svētumam jātop
noārditam, un pēc atgriešanās no grēkiem
viņu pazemigajām sirdim jātop piepilditām
ar Dieva žēlastibu. Šo darbu pravietis Jesaja
apraksta šādi: "Visas ielejas lai piepilda, un
visus kalnus un pakalnus lai nolīdzina; kas
ir nelīdzens, lai top par līdzenu ceJu, un, kas
paugurains, lai top par klajumu." Aicinot cilvēkus atgriezties no grēkiem, Jānis viņus saPirms

Jēzus sāka

parādijās cilvēks vārdā Jānis,
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gatavoja saņemt Evaņģēliju,
no Dieva žēlastības.
Vienā ziņā Jāņa Kristītāja
nās

ari

mūsu vidū:

Dieva

grēku

piedošanu

darbam jāturpi

Bauslībai jāparāda

Viņa svētums

un mūsu grēki. Tā Bauslība
aizvest mūs pie Kristus, kurā mums ir
dota grēku piedošana, dzīvība un svētība.
palīdz

Lūgšana. Visuspēcīgais Tēvs, ļauj,

ka Bausbalss atskan mūsu vidū, lai darītu redzamus visus grēkus un mūsu sirdi iemājotu
patiesa atgriešanās. Bet Savā lielajā žēlastībā
tiem, kas atgriežas, palīdzi saņemt grēku piedošanu Jēzus Kristus, mūsu Pestītāja, dēļ.

lības

Āmen.

Svētā Miķeļa

un visu eņģeļu dienā

(29. septembri)
"Izcēlās karš debesis; Miķelis ar
saviem eņģeļiem sāka karot ar pūķi.
Pūķis un viņa eņģeļi turējās pretim.
Bet tie nespēja, un tiem nebija vairs
vietas debesis. Lielais pūķis, vecā
čūska, .. tapa gāzts," Jņ. atkl. 12:7-9.
Mēs nespējam

saprast, kā labā pasaulē, ko
Dievs, varēja ienākt jebkāds ļaunums.
Bet Dievs gan cilvēkiem, gan eņģeļiem deva
ari izvēles brivību. Bez šādas brivības viņi zināmā mērā būtu sasaistīti. Dzīve pinekļos nav
brīviba. Ļaunā doma radās debesu eņģelim,
un citi eņģeļi viņam sekoja. Tā izcēlās karš,
par kuru stāstīts Jāņa atklāsmes grāmatā. Šis
eņģelis un viņa sekotāji savas dusmas vērsa
pret cilvēku. Cilvēks krita grēkā. Tādējādi
karš starp labo un ļauno pasaulē turpinās lidz
šai dienai.
Šodien mēs atceramies ari Dieva stipros
sargus, kas "Viņa pavēles pilda, klausidami
Viņa vārda balsi" (Ps. 103:20). Mēs pieminam
viņu ciņu. Atcerēsimies Evaņģēliju! Dieva
eņģeļi ir darbojušies daudzos svarigas Jēzus
dzīves notikumos. Eņģeļi ir pieminēti Jēzus
dzimšanas, Viņa kārdināšanas, ciešanu un
radīja
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augšāmcelšanās notikumā.

Kad Kungs atkal
atnāks godibā uz pastaro tiesu, Dieva eņģeļi
Viņu pavadis, Mt. 25:31.
Ši ir ari bērniņu diena. Viņus nekad nedrikstētu nicināt. Pret bērniem ir jāizturas ar ipašu uzmanibu, jo "viņu eņģeļi debesis vienmēr
redz Mana Debesu Tēva vaigu", Mt. 18:10.
Lūgšana.

mums būt
kas līksmo, dzirdē
dami Tavu vārdu, un kalpo, kur vien Tu mūs
sūti. Lai mēs visi topam kā bērni, kuru eņģeļi
vienmēr redz Tavu vaigu! Āmen.
Debesu

Tēvs, palīdzi

kā svētajiem eņģeļiem,

65

Visu svēto dienā
(1. novembrī)
"Pēc

tam es redzēju, un raugi: liels
pulks, ko saskaitīt neviens nevarēja,
no visām tautām, no ciltim, tautibām
un valodām stāvēja goda krēsla priekšā un Jēra priekšā, apģērbti baltās
drēbēs un ar palmu zariem rokās, un
sauca skaņā balsi: "Pestišana pieder
mūsu Dievam, kas sēd goda krēslā, un
Jēram!"" Jņ. atkl. 7:9-10.
Šie vārdi sniedz lielu mierinājumu visiem,
ka vēlas piederēt Tam Kungam. Reizēm tomēr
viņi jautā, kā pastāvēt un sasniegt debesis.
Lūkojoties uz sevi, viņiem ir kārdinājums
teikt: "Tas nav iespējams!" Bet, palūkojoties
uz lielo svēto pulku, ko šodien pieminam, viņi
ar prieku var izsaukties: "Tas ir iespējams!"
Lielais svēto pulks ir liecība par spēku, kas
darbojas cilvēku pestīšanas labā. Bet kā tas
ir iespējams? ""Ne ar bruņotu spēku, ne ar
varu, bet ar Manu Garu!" - saka Tas Kungs
Cebaots," Cah. 4:6.
Domas par šo lielo pulku dod mums drosmi
un ceribu, kad vien mēs cīnāmies labo ticības
cīņu. Tomēr šis patiesais jautājums paliek: kā
mēs, tik bieži vāji, tik bieži mazticīgi, jebkad
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spēsim

sasniegt debesis? Atbildi dod šī diena:
un [mūs] vedis pie dzīvības
ūdens avotiem." "Üdens, ko Es [jums] došu,
kļūs [jūsos] par ūdens avotu, kas verd mūžīgai
dzīvībai," Jņ. 4:14.
"Jērs [mūs] ganīs

Lūgšana.

Jēzu Kristu, mūsu Kungs un
Tu jau esi tik lielu pulku saistījis pie
Sevis, darīdams tos par ticīgiem un svētajiem,
tāpēc turpini šo darbu ari pie mums ar Savu
vārdu un Garu, ka varam būt to vidū, kas savas drēbes mazgājuši un balinājuši Jēra asinis.
Mēs lūdzam Tevi Tavā svētajā vārdā. Āmen.

Pestītāj!
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Reformācijas dienā

(Ticības

atjaunošanas svētkos)

"Jo es nekaunos Kristus Evaņģēlija
dēļ: tas ir Dieva spēks par pestīšanu
ikvienam, kas tic, jūdam visupirms
un ari grieķim ... no ticības taisnais
dzīvos," Rom. 1:16-17.
Evaņģēlijs - Labā vēsts par pestīšanu Jēzū
Kristü - ir vienīgais pestīšanas ceļš jebkuram,
lai viņš bütu jūds vai grieķis. Būt "grieķim"
šeit nozīmē piederēt pie "pagāniem", t. i., visām tautām un ciltīm, kas nav jūdu izcelsmes.
Katras baznīcas un jebkuras konfesijas uzdevums ir nepārtraukti pilnveidoties saskaņā ar
Dieva vārdu un pestīšanas Evaņģēliju. Evaņ
ģēlijs attiecas uz visiem ļaudīm un uz katru
cilvēku atsevišķi. Tikai Jēzus Kristus var būt
mūsu taisnība un mūsu patvēruma klints. Tikai ticībā iespējams saņemt Dieva žēlastību,
kas taisno grēciniekus Viņa priekšā.
Glābjošais Evaņģēlijs ir lielākā bagātība,
kādu vien iespējams atrast. Tomēr gan baznīca, gan atsevišķi cilvēki mēdz to atmest vai
pazaudēt. Tāpēc katras baznīcas pastāvīgs
pienākums ir novērst visu, kas aizsedz Evaņ
ģēliju vai kavē tā darbu. Nav jāgaida, ka to
darīs tikai baznīcas vadītāji. Tas ir aicinājums
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ikvienam kristietim. Viņam vajadzētu pār
sevi, jautājot: "Kam īsti es ticu?" Bet
viņam ar visu savu dzīvi vārdos un darbos
būtu ari jāliecina, kā to darīja Svētais Pāvils:
"Es nekaunos Kristus Evaņģēlija dēļ: tas ir
Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic."
baudīt

Lūgšana. Dievs, Debesu Tēvs! Mēs pateicamies Tev par dārgo dāvanu - Evaņģēliju. Sava
Svētā Gara spēkā palīdzi mums to saprast, ar
uzticīgu sirdi saņemt un paturēt kā vislielāko
dārgumu. Jēzus Kristus, mūsu Pestītāja, vār

dā.Āmen.
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III
RīTA UN VAKARA LŪGŠANAS
ČETRĀM NEDĒĻĀM

Katrai dienai paredzēto kārtību (no pirmā
lidz piektajam punktam) vajadzētu uzlūkot
tikai kā ieteikumu. Šo kārtību var mainīt pēc
ģimenes vēlmēm vai vajadzībām. Jebkuru piedāvāto lūgšanu var aizstāt ar brīvu lūgšanu.
Ieteiktā kārtība var palīdzēt tiem, kam ir grūti
izveidot pašiem savu.
Rīta lūgšana un Vakara lūgšana, kas turpmākajās lappusēs minēta katru dienu, atrodama VI nodaļā kopā ar lūgšanu "Mūsu Tēvs"
un svētīšanas vārdiem.
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SVĒTDIENAS RīTS
l.NEDĒĻĀ

1. /Dziesma un/ Bibeles lasijums.
2. Rita lūgšana.
3. Lūgšana. Dievs, Debesu Tēvs! Mēs pateicamies Tev par šo jauno dienu, kas dota atpū
tai un mūsu dvēseles labumam. Šodien, kad
ļaudis pulcējas dievkalpojumos, pa1īdzi tiem
uzklausit Tavu svēto vārdu. Lai tas vada viņus
dzives ceļā un Tavas svētās kristīgās baznicas sadraudzibā! Vadi ari visus Sava ganāmā
pulka vaditājus un ganus. Pa1īdzi tiem būt
uzcītīgiem darbā un vienmēr gādāt par patiesu Tavas baznicas labklājību. Ļauj, lai Tavs
Svētais Gars vada mūs šodien un vienmēr. Lai
Tas rada patiesu un stipru kristigu sadraudzī
bu visā pasaulē un lai mēs vienā prātā varam
teikt Tavu svēto vārdu! Āmen.
4. Lūgšana Mūsu Tēvs.
5. Apustuļu svētiba.
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SVĒTDIENAS VAKARS
l.NEDĒĻĀ

1. Bībeles lasījums.

2. Lūgšana. Debesu Tēvs, mēs pateicamies
Tev un slavējam Tevi par vadību un sargāšanu
šajā dienā. Lai Dieva vārds, ko esam dzirdē
juši, top svētīts ari mūsos. Mēs pateicamies
Tev par šā vārda gaismu un cerību uz mūžīgo
dzīvošanu caur Jēzu Kristu, Tavu mīļo Dēlu.
Palīdzi visiem, kas dzīvo gara tumsībā, ka viņi
tiek vadīti pie Kristus brīnišķās gaismas. Kad
šovakar dosimies pie miera, ļauj mums palikt
Tavā patvērumā un dāvā mums jaunu svētī
gu dienu. Jēzus Kristus, mūsu Kunga, vārdā.
Āmen.

3. Vakara lūgšana.
4. Svētīšana.
5. Dziesma.
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PIRMDIENAS RiTS
l.NEDĒĻĀ

l. /Dziesma un/ Bibeles lasijums.

2. Rita lūgšana.
3. Lūgšana. Visuvarenais Dievs, Debesu
Tēvs! Mēs pateicamies Tev par šo jauno dienu, par atpūtu nakti un par jauniem gara
un miesas spēkiem, ko Tu dāvā. Svēti šodien
mūsu darbu. Palīdzi to uzlūkot kā Tevis dotu
uzdevumu, kā kalpošanu mūsu tuvajiem, milajiem, mūsu tautiešiem un lidzcilvēkiem šajā
zemē. Svēti visus, kas šorit dodas uz darbu.
Palīdzi viņiem saskatīt sava darba jēgu un to,
kā vislabāk kalpot tuvākajam. Mēs lūdzam ari
par tiem, kuriem nav darba vai kurus apgrū
tina slimiba. Sniedz viņiem palīdzibu un mierinājumu. Kungs Dievs, esi ar mums šodien
un dod, ka ši diena top svētīta Jēzus Kristus,
mūsu Kunga, vārdā. Āmen.
4. Lūgšana Mūsu Tēvs.
5. Apustuļu svētiba.
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PIRMDIENAS VAKARS
I.NEDĒĻĀ

1. Bībeles lasījums.

Kristu, mūsu Kungs un
pateicamies Tev par visu, ko Tu
esi darījis, ciezdams un mirdams pasaules
pestīšanas labad. Radi mūsos tādu ticību Tev,
ka tā top par drošu pamatu mūsu dzīvei. Dod,
ka šī ticība stiprina mūs pret visu Jauno, lai tā
dod drosmi, kad esam zaudējuši dūšu, un ceribu, kad jūtam kārdinājumu padoties. Visās
attiecībās ar lidzcilvēkiem palīdzi mums būt
saprotošiem un iejūtigiem. Radi mūsos tādu
mīlestību, kāda Tev ir pret mums. Mēs Tevi
2.

Lūgšana. Jēzu

Pestītāj! Mēs

lūdzam Tavā svētajā vārdā. Āmen.

3. Vakara lūgšana.
4. Svētišana.
5. Dziesma.

7S

OTRDIENAS RiTS
l.NEDĒĻĀ

1. IDziesma uni Bībeles lasījums.

2.
3.

Rīta lūgšana.
Lūgšana. Jēzu

Kristu, mūsu Kungs un
Pestītāj, mēs Tevi lūdzam, lai esam tādi kāds
biji Tu, kad tapi cilvēks un mājoji mūsu vidū.
Lai gan Tev bija mūžīgā godība līdz ar Tēvu
pirms pasaules sākuma, Tu šo godību netaupīji. Tu iztukšoji Sevi un tapi kalpam līdzīgs.
Tu pazemoj ies un kļuvi paklausīgs lidz nāvei,
līdz pat krusta nāvei. Palīdzi mums, Saviem
vienkāršajiem mācekļiem, pazemībā būt kaut
mazliet līdzīgiem Tev. Ļauj mums palikt pazemīgiem, kaut ari esam debesu valstības mantinieki. Ļauj mums palikt kalpiem, kas palīdz
saviem brāļiem un māsām Tavā baznīcā un
šajā pasaulē. Palīdzi mums palikt ticībā un
kalpot Tev lidz galam. Āmen.
4. Lūgšana Mūsu Tēvs.
5. Apustuļu svētība.
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OTRDIENAS VAKARS
l.NEDĒĻĀ

1. Bībeles lasījums.

2. Lūgšana. Debesu Tēvs, mēs pateicamies
Tev par pagājušo dienu. Piedod mums visu,
ko esam darījuši Jaunu. Lai visu to apklāj Tava
žēlastība Jēzū Kristū, mūsu Pestītājā! Apžē

lojies par visiem mūsu tuvajiem un mīļajiem,
par mūsu tautu, mūsu baznīcu un visu pasauli. Tu zini mūsu trūkumus un grēkus. Tēvs,
apžēlojies par mums! Ja Tu darītu pēc mūsu
taisnības, kas neder nenieka, mēs visi nāktu
Tavā bargajā tiesā. Tāpēc palīdzi mums ik dienu meklēt Tavu žēlsirdību un žēlastību Jēzus
Kristus dēļ un tad palikt šai ticībā mūžīgi.
Āmen.

3. Vakara lūgšana.
4. Svētīšana.
5. Dziesma.
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TREŠDIENAS RiTS
l.NEDĒĻĀ

l. /Dziesma un/ Bībeles lasījums.

2. Rīta lūgšana.
3. Lūgšana. Dievs, Debesu Tēvs, visu laužu Valdītāj! Mēs lūdzam Tevi par visiem, kas
ieņem augstus amatus mūsu zemē un visā
pasaulē, ka varam dzīvot mierā un būt dievbijīgi un cienīgi visās lietās. Dod, ka mūsu
zemē valda taisnība un kārtība. Uzlūko visus,
kuri cieš no vientulības, trūkuma, slimības
un netaisnības, lai viņi saņemtu vajadzīgo
palīdzību. Māci ari mums palīdzēt tiem, kam
tas ir nepieciešams. Kad mēs sūdzamies par
ciešanām un netaisnību pret sevi, palīdzi
mums nenodarīt to citiem. Kungs, aicini Savus kalpus un lieciniekus rikoties tā, lai šajā
pasaulē valdītu Tavi likumi, Tava žēlastība un
Tava mī1estība. Āmen.
4. Lūgšana Mūsu Tēvs.
5. Apustuļu svētība.
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TREŠDIENAS VAKARS
l.NEDĒĻĀ

1. Bībeles lasījums.

2. Lūgšana. Debesu Tēvs, mēs pateicamies
Tev, ka Savā žēlastībā Tu esi mums palīdzējis
nodzīvot lidz šim vakaram. Pateicamies Tev
par sadraudzību, kas mums ir ar tik daudziem
mīļiem un tuviem cilvēkiem. Mēs lūdzam
Tevi, palīdzi viņiem un svētī tos visās lietās.
Satver Savā vārdā un Garā tos, kas ir nomaldījušies. Vadi viņus, lai tie gūtu pareizu atziņu
par sevi un saviem ceļiem un pāri visam - lai
tie iepazītu Jēzu Kristu kā savu Pestītāju. Palīdzi mums visiem patiesi iepazīt Kristu un
palikt Viņa vadībā un patvērumā, lai šai pasaulē mums notiktu kas notikdams. Mēs Tevi
lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.

3. Vakara lūgšana.
4. Svētīšana.
5. Dziesma.
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CETURTDIENAS RīTS
l.NEDĒĻĀ

1. /Dziesma un/ Bibeles lasijums.
2. Rita lūgšana.
3. Lūgšana. Debesu Tēvs, sākot jaunu dienu, mēs Tevi lūdzam: lai ko mēs domājam,
plānojam un tiecamies darīt, tauj ka mūsu
augstākais mērķis un vēlēšanās ir domāt un
darboties pēc Tavas svētās gribas. Kad šaubā
mies par savu izvēli, rādi mums pareizo ceļu.
Tikai Tu zini, kas mums der vislabāk. Lai
Tava griba un Tava mīlestiba vada visas mūsu
domas un darbus un ari mūsu tuvāko ceļus!
Ļauj mums saprast, ka Tu visu vērs par labu
tiem, kas Tevi mil. Tēvs, Tavs prāts lai notiek
tagad un vienmēr! Āmen.
4. Lūgšana Mūsu Tēvs.
5. Apustuļu svētība.
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CETURTDIENAS VAKARS
l.NEDĒĻĀ

1. Bībeles lasījums.

2. Lūgšana. Dievs, Debesu Tēvs! Mēs pateicamies Tev par daudzajām dāvanām un
Tavu palīdzību šai dienā. Piedod mums, ko
esam darījuši ļaunu. Piedod mūsu grēkus pret
Tevi un cilvēkiem, ko esam sastapuši. Palīdzi
mums mīlēt ienaidniekus tāpat kā draugus.
Palīdzi pieminēt Tavu mīļo Dēlu, kas atdeva
Sevi, lai izpirktu mūs no visas netaisnības un
šķīstītu par Saviem ļaudīm, "dedzīgiem labos
darbos". Palīdzi, lai Tava mīlestība mūsos iesakņotos un kļūtu redzama. Tēvs, turpini to
svēttapšanas darbu, ko Tu mūsos esi iesācis.
To lūdzam Tava mīļā Dēla Jēzus Kristus vār
dā.Āmen.

3. Vakara lūgšana.
4. Svētīšana.
5. Dziesma.
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PIEKTDIENAS RīTS
l.NEDĒĻĀ

l. /Dziesma un/ Bībeles lasījums.
2. Rīta lūgšana.
3. Lūgšana. Debesu Tēvs, mēs nezinām, ko
ši diena mums nesis. Reizēm mēs nesaprotam
paši sevi, bet vēl mazāk to, kas ir Tevi. Cilvē
ka prāts ir nepi1nigs. Tomēr mums pietiek, ja
zinām, ka Tu esi mūsu mīļais Tēvs debesis un
ka Tu dod visu, kas mums ir pats labākais.
Pāri visam Tu vēlies dot mums sadraudzību
ar Tavu miļo Dēlu, jo Viņš ir sagādājis mums
pestīšanu un mūžīgo dzivošanu. Tēvs, lai ši
ticība piepilda mūsu sirdis šodien un visās
nākamajās dienās! Mēs Tevi lūdzam Jēzus
vārdā . Āmen.

4. Lūgšana Mūsu Tēvs.
5. Apustuļu svētiba.
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PIEKTDIENAS VAKARS
l.NEDĒĻĀ

1. Bibeles lasijums.
2. Lūgšana. Kungs ]ēzu Kristu! Pateicamies
Tev, ka Tu esi ar mums dalījies visās šis dzives gaitās, visā nemierā un ciešanās. Visur Tu
meklēji mieru un norimšanu pie Sava Debesu
Tēva. Miļais Pestītāj, mēs Tevi lūdzam, dalies
ar mums visās nastās, kas reizēm tik grūti nospiež, un ari ciešanās, kuras var mūs piemeklēt. Mēs pateicamies par Tavu aicinājumu un
apsolijumu: "Nāciet šurp pie Manis visi, kas
esat bēdigi un grūtsirdigi. Es jūs gribu atvieglināt." Palidzi mums ticēt šim apsolijumam.
Palidzi mums norimt Tavā klātbūtnē. Un reiz
Jauj mums sasniegt mieru Tavos debesu mā
jokļos. Āmen.

3. Vakara lūgšana.
4. Svētišana.
5. Dziesma.
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SESTDIENAS RīTS
l.NEDĒĻĀ

1. /Dziesma un/ Bībeles lasījums.
2. Rīta lūgšana.
3. Lūgšana. Visuvarenais Dievs, Debesu
Tēvs, mēs Tevi lūdzam, dod mums šodien to,
kas vajadzīgs mūsu miesas un dvēseles labumam. Mēs zinām: nepietiek ar to, ka atrodam
laimi tikai šajā pasaulē. Pa1īdzi mums pareizi
izmantot īso un dārgo žēlastības laiku. Ļauj,
ka Tavs Svētais Gars darbojas mūsu sirdis, ka
izmantojam šo laiku savai garīgajai labklāji
bai un mūžīgajai svētībai. Kad mūsu laiks uz
zemes būs beidzies, ļauj mums aiziet mierā.
To lūdzam Jēzus Kristus, mūsu Kunga, vārdā.
Āmen.

4. Lūgšana Mūsu Tēvs.
5. Apustuļu svētība.
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SESTDIENAS VAKARS
I.NEDĒĻĀ

1. Bībeles lasījums.
2. Lūgšana. Debesu Tēvs, no visas sirds mēs
pateicamies par Tavu vadību un sargāšanu
šajā nedēļā. Svētī priekšā stāvošo atpūtas dienu. Dod, ka Tavs svētais vārds mums ir dārgs.
Palīdzi ieklausīties tā brīdinājumos un apsolījumos. Dod, ka Tavs Svētais Gars mums to
izskaidro, ka varam staigāt Viņa gaismā. Svētī
visus, kas rit dosies uz dievkalpojumu. Stiprini viņus ticībā un palīdzi tiem kļūt par īstiem
sava Kunga un Pestītāja lieciniekiem. Svētī
visus baznīcas kalpus, ka tie veiktu savu uzdevumu pēc Tavas svētās gribas. Palīdzi Savai
baznīcai visās zemēs, lai tā atspīd kā pasaules
gaišums un lai vēl daudzi varētu mantot šo
Dieva svēto gaismu. Āmen.
3. Vakara lūgšana.
4. Svētīšana.
5. Dziesma.
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SVĒTDIENAS RīTS

2.NEDĒĻĀ

1. /Dziesma un/ Bibeles lasījums.

2. Rita lūgšana.
3. Lūgšana. Kungs Jēzu, mēs pateicamies
Tev par šo dienu, Tavas augšāmcelšanās un
uzvaras dienu. Apgaismo mūsu sirdis, lai varam saprast, ko mums nozimē tas, ka Tu esi
pārspējis grēku, elli un nāvi. Palīdzi dzivot
Tavas uzvaras gaismā, ka mēs varam uzvarēt
savā cīņā pret mūsu dvēseles ienaidniekiem.
Palidzi ari Savai baznicai, lai nāves vara neņemtu pār to virsroku. Svētī tagad šo svēto
dienu visā pasaulē. Mēs lūdzam Tevi Tavā
dārgajā vārdā. Āmen.

4. Lūgšana Mūsu Tēvs.
5. Apustuļu svētiba.
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SVĒTDIENAS

VAKARS

2.NEDĒĻĀ

1. Bībeles lasījums.

2. Lūgšana. Šī diena ir beigusies. Mēs pateicamies Tev, mūsu Debesu Tēvs, par visu,
ko Tu esi devis Savā svētajā vārdā, Savos sakramentos un mūsu sadraudzībā ar citiem kristiešiem. Palīdzi, ka ar pateicīgu sirdi glabājam
Tavas dārgās dāvanas. Mēs esam aizmāršīgi,
bet Tu mūs nekad neaizmirsti. Runā ar mums
arvien, lai tad, kad pienāks Tavs laiks, labā
sēkla var nest savus augļus. Ļauj, ka šie svē
tīgie augli dotu godu Tev un liecību par mūsu
Pestītāju tiem cilvēkiem, kuri vēl netic Tev.
Mūžīgais Dievs, mēs lūdzam, lai Tava patiesā
Evaņģēlija gaisma atspīd pār visiem, kas dzīvo
nāves ēnas zemē. Mēs Tevi lūdzam Jēzus Kristus, mūsu Pestītāja, vārdā. Āmen.
3. Vakara lūgšana.
4. Svētīšana.
5. Dziesma.
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PIRMDIENAS RīTS
2.NEDĒĻĀ

1. /Dziesma un/ Bībeles lasījums.

2.
3.

Rīta lūgšana.
Lūgšana.

Visuvarenais Dievs, Debesu
viss, kas mums vajadzīgs, ir atkarīgs no
Tevis. Tas, ko spējam paši, nepastāvēs mū
žīgi, bet Tavs darbs pastāvēs. Sargā un vadi
mūs mūžīgi. Ved mūs tuvāk Sev, lai pilnīgāk
izprotam Tavus ceļus, Tavu žēlastību un mī
lestību. Stiprini mūs Sava Svētā Gara spēkā,
ka aizvien dedzīgi tiecamies pēc tā, ko Tu esi
sagatavojis visiem, kas Tevi mil. Visu to mēs
Tēvs,

lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.

4. Lūgšana Mūsu Tēvs.
5. Apustuļu svētība.
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PIRMDIENAS VAKARS
2.NEDĒĻĀ

1. Bībeles lasījums.

2. Lūgšana. Debesu Tēvs, atskatoties uz šo
dienu, mums daudz ko nākas nožēlot Tavā
priekšā. Mēs esam grēkojuši pret Tevi domās,
vārdos un darbos. Mēs neesam mīlējuši savus tuvākos kā sevi pašu un esam pametuši
novārtā lietas, ko būtu varējuši darīt Tev par
godu. Sirdsžēlīgais Tēvs, neraidi mūs prom
mūsu neveiksmju un grēku dēļ. Piedod, ko
esam darījuši Jaunu vai bijuši nolaidīgi, un
radi mūsos jaunu mīlestību pret Tevi un Tavu
svēto gribu, pret mūsu tuvākajiem viņu vajadzībās. Dod, ka mūsos būtu šāda mīlestība, jo
Tu mūs pirmais esi mīlējis. Mēs Tevi lūdzam
Jēzus Kristus, mūsu Kunga, vārdā. Āmen.
3. Vakara lūgšana.
4. Svētīšana.
5. Dziesma.
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OTRDIENAS RīTS
2.NEDĒĻĀ

1. /Dziesma un/ Bībeles lasījums.
2. Rīta lūgšana.
3. Lūgšana. Debesu Tēvs, kad sākam šīsdie
nas darbu, palīdzi pārvarēt mūsu cilvēcisko
nogurumu un gausumu. Palīdzi, ka mēs ar
labprātīgu garu uzņemam visus veicamos pienākumus. Visā, ko darām, palīdzi neaizmirst,
ko Tu Savā Tēva mīlestībā un žēlastībā esi darījis mūsu labā. Ļauj, ka mūsu kalpošana Tev
atspoguļo Tavu mīlestību uz mums. Ļauj , ka
citi cilvēki mūsos saskata to prieku un laimi,
kas pieder Tavas mūžīgās valstības bērniem.
Mēs to lūdzam Jēzus Kristus, mūsu Pestītāja,
vārdā. Āmen.

4. Lūgšana Mūsu Tēvs.
5. Apustuļu svētība.
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OTRDIENAS VAKARS
2.NEDĒĻĀ

l. Bībeles lasījums.
2. Lūgšana. Visuvarenais Dievs, Debesu
Tēvs, mēs lūdzam par visiem, kas cieš. īpaši
lūdzam par tiem, kam ir kārdinājums atmest
savu ticību vai būt nemierā ar Tavu gribu.
Pa1īdzi nest nastu, kas viņiem uzlikta. Palī
dzi viņiem izkļūt no tumsas, saskatot Tavu
gaismu. Lai ar šiem cilvēkiem notiktu kas notikdams, dod viņiem ticību un cerību. Tēvs,
ja Tu sūti un vadi mūs pie cietējiem, palīdzi
dalīties viņu nastās un vadīt viņus pie Tevis.
Palīdzi mums rādīt viņiem paraugu - mūsu
Pestītāju, kas cietis par visiem cilvēkiem. Svētī
viņus un mūs visus Jēzus Kristus, mūsu Kunga un Pestītāja, dēļ. Āmen.
3. Vakara lūgšana.
4. Svētīšana.
5. Dziesma.
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TREŠDIENAS RīTS
2.NEDĒĻĀ

1. /Dziesma un/ Bībeles lasījums.

2.
3.

Rīta lūgšana.
Lūgšana.

Kungs, mūžīgais Dievs, šorīt,
paceļot acis uz Tevi, mēs lūdzam par visiem
saviem mīļajiem gan tuvumā, gan tālumā.
Gādā par viņiem un piešķir visu, kas vajadzīgs viņu miesai un dvēselei. Bet pāri visam
mēs lūdzam par viņu mūžīgo labklājību. Dod,
Kungs, ka visi mūsu mīļie nāk pie dzīvas un
patiesas ticības. Uzturi tos šai ticībā, ka ari
viņi reiz nonāk savās debesu mājās. Jēzus
Kristus, Tava mīļā Dēla, vārdā. Āmen.
4. Lūgšana Mūsu Tēvs.
5. Apustuļu svētība.
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TREŠDIENAS VAKARS
2.NEDĒĻĀ

1. Bībeles lasījums.

2.

Lūgšana. Mēs

pateicamies Tev, Debesu
par žēlastību un sargāšanu, ko Tu mums
šodien esi dāvājis. Mēs lūdzam Tevi par visām
ģimenēm mūsu zemē, par vecākiem un viņu
bērniem, par lieliem un maziem. Vadi viņus
tā, lai tie iepazīst un iemīl Tevi un dzīvo ticībā
saskaņā ar Tavu svēto vārdu. Mēs Tevi lūdzam
par savu zemi un tautu. Dod, ka tai būtu ticī
ba, savstarpēja sapratne un mīlestība. Atņem
visas nesaskaņas, bailes un naidu. Radi mūsos
nesavtības un kalpošanas garu, lai visi mūs
var iepazīt kā dievbijīgu tautu, kura tiecas darit to, kas ir labs Tavās acis. Mēs Tevi lūdzam
Jēzus Kristus, mūsu Kunga, vārdā. Āmen.
3. Vakara lūgšana.
4. Svētīšana.
5. Dziesma.
Tēvs,

93

CETURTDIENAS RīTS
2.NEDĒĻĀ

1. /Dziesma un/ Bībeles lasījums.
2. Rīta lūgšana.
3. Lūgšana. Mēs pateicamies Tev, Debesu
Tēvs, par Tavu žēlastību, Tavu gādību un sargāšanu visā mūsu dzīves gājumā. Mēs Tevi lū
dzam: svētī mūsu baznīcu un draudzes. Palī
dzi, ka tās kā bākas nes gaismu savā apkaimē.
Palīdzi tām būt par atbalstu, spēka avotu un
mierinājumu visiem, kas cieš un ir izmisuši.
Palīdzi, ka Tava baznīca visā pasaulē būtu
balsts pret ļauno grēka un nāves varu. Palīdzi
ari Savai baznīcai, ka tā sapulcinātu mūs visus
Tavā mūžīgajā valstībā. Āmen.

4. Lūgšana Mūsu Tēvs.
5. Apustuļu svētība.
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CETURTDIENAS VAKARS
2.NEDĒĻĀ

1. Bībeles lasījums.

2. Lūgšana. Dievs, visuvarenais Tēvs, atkal
viena diena ir beigusies, un mēs saprotam, cik
ātri paiet mūsu dzīve. Tādēļ palīdzi izmantot
mūsu laiku tam mērķim, ko Tu esi nospraudis, ka drīkstam dzīvot ne vien šinī pasaulē,
bet ari mūžīgi. Kad Tu mūs sauksi prom no
šis pasaules un mums Tavā priekšā būs jādod
norēķins par savu zemes dzīvi, tad Kristus dēļ
palīdzi mums būt gataviem. Palīdzi, ka īsais
un dārgais laiks šajā pasaulē aizvien ir gatavošanās mūžīgajam priekam un gavilēm. Dod
mums to Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
3. Vakara lūgšana.
4. Svētīšana.
5. Dziesma.
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PIEKTDIENAS RīTS
2.NEDĒĻĀ

1. /Dziesma un/ Bībeles lasījums.

2. Rīta lūgšana.
3. Lūgšana. Jēzu Kristu, mūsu Kungs un
Pestītāj! Apgrūtinājumos, ko šodien varbūt
piedzīvosim, mums būs liels mierinājums, jo
Tu, dzīvojot šajā pasaulē, saskāries ar tādām
pašām grūtībām. Palīdzi mums būt pazemī
giem un kalpot līdzcilvēkiem, kā Tu to darīji.
Pa1īdzi, ka pēc iespējas, cik tas atkarīgs no
mums, dzīvojam mierā ar visiem cilvēkiem.
Pa1īdzi, ka neatmaksājam ļaunu ar ļaunu,
bet atceramies, kā Tu esi piedevis mums visu
ļauno, ko esam darījuši. Ļauj, ka, atjaunojoties
garā, mēs topam pārveidoti, tā ka mūsos piepildītos Dieva prāts. Dod mums, ak, Kristu,
ko mēs lūdzam Tavā svētajā vārdā! Āmen.
4. Lūgšana Mūsu Tēvs.
5. Apustuļu svētība.
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PIEKTDIENAS VAKARS
2.NEDĒĻĀ

1. Bībeles lasījums.

2.

Lūgšana. Visuspēcīgais

Dievs, Debesu
Tēvs, nav gana, ka mums dots šis dzīves gā
jums. Šajā ceļā mums vajadzīga ari Tava vadī
ba un uzturēšana. Tāpēc palīdzi dzīvot ticībā
un svēttapšanā. Palīdzi mums ari atbalstīt
citam citu vārdos un darbos. Bet pāri visam
mums aizvien ir vajadzīga Tava Svētā Gara
palīdzība. Lai Svētais Gars vada mūs un ir
balsts visā dzīvē! Lai Tava baznīca ir svētīgas
mājas visiem ticīgajiem! Tad tā sapulcinās īs
tenā kopībā visus, kas atzīst Tavu svēto vārdu.
Āmen.

3. Vakara lūgšana.
4. Svētīšana.
5. Dziesma.
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SESTDIENAS RīTS
2.NEDĒĻĀ

l. /Dziesma un/ Bibeles lasījums.
2. Rita lūgšana.
3. Lūgšana. Debesu Tēvs, Savā žēlastibā Tu
liec saulei uzlēkt pār ļauniem un labiem un
lietum lit pār taisniem un netaisniem. Šodien,
kad mēs sastapsim dažādus cilvēkus, palīdzi,
ka viņi redz mūsos šādu mīlestību. Ja mēs darām labu tikai saviem brāļiem, ko gan mēs darām vairāk nekā citi? Tādēļ, Tēvs, radi mūsos
to mīlestibu, kas bija Tavā miļajā Dēlā, kurš
mīlēja mūs un nodeva Sevi ne vien par mūsu,
bet par visas pasaules grēkiem. Tēvs, dod, ka
pēc mūsu mīlestibas ļaudis varētu redzēt, ka
mīlam tāpēc, ka Tu mūs pirmais esi mīlējis.
To lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.
4. Lūgšana Mūsu Tēvs.
5. Apustuļu svētība.
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SESTDIENAS VAKARS
2.NEDĒĻA

1. Bībeles lasījums.
Lūgšana. Jēzu

Kristu,

mūsu

Kungs un
un žēlastībā
radi mūsos tādu ticību, ka patiesi paļaujamies
uz Tevi. Palīdzi ari mūsu ticībai pieaugt dienu
no dienas. Satriec visus šķēršļus, kas stājas
mums ceļā. Lai kas apdraudētu mūsu ticību,
palīdzi palikt Tevī, kā Tu esi teicis: "Es lūdzu ..
par tiem, kas .. Man ticēs. Lai visi ir viens; itin
kā Tu, Tēvs, Mani, un Es Tevi, lai ari viņi ir
mūsos" (Jņ. 17:20-21). Kungs Jēzu, dod mums
šādu ticību un ļauj izturēt lidz svētīgam galam.Amen.
3. Vakara lūgšana.
4. Svētīšana.
5. Dziesma.
2.

Pestītāj! Savā lielajā mīlestībā
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SVĒTDIENAS RīTS

3.NEDĒĻĀ

1. /Dziesma un/ Bibeles lasijums.
2. Rita lūgšana .
3. Lūgšana. Debesu Tēvs, Savā lielajā žēlas
tībā svēti visus, kas šodien pulcēsies baznīcās
un kapelās. Palīdzi viņiem Tavā svētajā Evaņ
ģēlijā saredzēt patieso gaismu un vadi viņus ar
Savu Svēto Garu. Ikvienas sirds altāri iededz
un uzturi ticibas un mī1estihas uguni. Atjauno uguni tajos, kas apdzisuši un kļuvuši vēsi,
lai mūsos varētu notikt patiesa atdzimšana.
Kungs Jēzu Kristu, Savā mī1estībā un žēlastī
bā nepamet mūs, bet gādā par Savu mazo ganāmo pulciņu, jo Tavam Tēvam ir labpaticis
dot mums valstibu. Āmen.
4. Lūgšana Mūsu Tēvs.
5. Apustuļu svētība.
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SVĒTDIENAS VAKARS
3.NEDĒĻĀ

1. Bībeles lasījums.

2.

Lūgšana. Svētais

mēs pazīstam

un

visužēlīgais Tēvs,

Tevi vienīgi caur Tavu mīļo
Kristu, kuru Tu esi sūtījis mums
par pestīšanu. Savos vārdos un darbos Viņš
ir pagodinājis Tevi. Lūdzam, lai Viņš ar Savu
darbu pagodina Tevi ari mūsu sirdis un dzī
vē. Dod, ka Kristus klātbūtne mums ir avots,
kas verd mūžīgai dzīvei. Tomēr pa1īdzi mums
vienmēr atcerēties tos, kas Tevi vēl nepazīst,
bet mēģina remdēt slāpes, dzerot no saplaisā
jušiem traukiem. Tēvs, mēs pateicamies Tev
par apsolījumu, ko Tu esi devis visiem cilvē
kiem: "Ja kam slāpst, tas lai nāk pie Manis un
dzer" (Jņ. 7:37). Āmen.
3. Vakara lūgšana.
4. Svētīšana.
5. Dziesma.
Dēlu Jēzu
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PIRMDIENAS RiTS
3.NEDĒĻĀ

1. /Dziesma un/ Bibeles lasijums.
2. Rita lūgšana.
3. Lūgšana. Svētais Gars, Tēva un Dēla
Gars, esi šodien mūsu Palīgs. Palidzi mums
katram iepazīt sevi un savu sirdi. Kad Tu
atklāj un liec apzināties mūsu grēkus, dod
ka patiesi tos nožēlojam, nenoliedzam un necenšamies apslēpt. Kad mēs tajos atzistamies,
palīdzi rast glābiņu Dieva žēlastibā, ko Viņš
apsolījis Jēzus dēļ. Svētais Gars, laužu Mierinātāj, vadot pie žēlastības troņa, vienmēr dod
mums liecību, ka esam Dieva bērni un Kristus
līdzmantinieki. Mēs Tevi lūdzam Viņa svētajā
vārdā. Āmen.

4. Lūgšana Mūsu Tēvs.
5. Apustuļu svētība.
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PIRMDIENAS VAKARS
3.NEDĒĻĀ

1. Bībeles lasījums.

2. Lūgšana. Kungs, Debesu Tēvs, šis pasaules grūtībās Tu esi mums vajadzīgs vairāk
par visu. Bet neļauj mums Tevi meklēt veltigi.
Stiprini mūsu ticību, ka Tu esi tuvu katram,
kas Tevi meklē un sauc pēc Tevis. Palīdzi
saprast, ka Tu esi tas, kas cilvēka sirdi liek
ilgoties pēc Tevis. Dari šis ilgas skaidras Savā
vārdā un Garā, atgādinot, ka ikviens, kas ir
redzējis Tavu mīļo Dēlu, ir redzējis Tevi. Tēvs,
dari dārgu mums Tavu vārdu, ka "svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks
paēdināti", nākot pie Jēzus Kristus, Tava mīļā
Dēla.Āmen.

3. Vakara lūgšana.
4. Svētīšana.
5. Dziesma.
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OTRDIENAS RiTS
3.NEDĒĻĀ

1. /Dziesma un/ Bibeles lasijums.
2. Rita lūgšana.
3. Lūgšana. Debesu Tēvs, visi gaida uz Tevi,
un katram Tu dod viņa baribu savā laikā. Tu
labprāt atver Savu roku un visus paēdini. Mēs
pateicamies Tev par visām dāvanām. Sniedz
mums ari maizi, kas nākusi no debesim, dzivibas maizi, kas var dot mūžigu dzivibu. Mēs
pateicamies Tev par apsolijumu dot šo maizi
Tavā svētajā vārdā, Tavā miļajā Dēlā un Viņa
Svētajā Vakarēdienā. Vieno mūs visus, lai
topam viena miesa ar Viņu un vienas maizes
dalībnieki. Mēs Tevi lūdzam mūsu Kunga un
Pestitāja Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
4. Lūgšana Mūsu Tēvs.
5. Apustuļu svētiba.
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OTRDIENAS VAKARS
3.NEDĒĻĀ

1. Bībeles lasījums.

2. Lūgšana. Debesu Tēvs, Debesu un zemes
Radītāj, mēs pateicamies Tev par visām dāva
nām, ko Tu mums dod ik dienu. Pāri visam
pateicamies par Tavu brīnišķo žēlastību Jēzū
Kristū, mūsu Kungā un Pestītājā. Palīdzi, ka
vienmēr paliekam Tavi pazemīgi bērni Viņa
dēļ, vienīgi žēlastībā. Neļauj nevienam mūs
pievilt, lai nedomājam, ka varam paļauties uz
sevi un saviem spēkiem. Palīdzi saprast, ka
nevaram būt paši sev balsts. Kad tiekam kār
dināti savai ticībai meklēt citu pamatu, agādi
ni mums atkal un atkal: "Tev pietiek ar Manu
žēlastību, jo Mans spēks nespēkā varens parā
dās" (2. Kor. 12:9). Ļauj, ka mēs paliekam šādā
patiesā ticībā mūžīgi. Mēs Tevi lūdzam Jēzus
vārdā. Āmen.

3. Vakara lūgšana.
4. Svētīšana.
5. Dziesma.
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TREŠDIENAS RīTS
3.NEDĒĻĀ

1. /Dziesma un/ Bibeles lasijums.
2. Rita lūgšana.
3. Lūgšana. Debesu Tēvs, Tu esi bagāts
žēlastībā! Mēs nezinām, kas ar mums notiks
šodien, tāpēc apveltī mūs ar drosmi un spēku
paveikt darāmo un panest visu, kas mums
tiks uzlikts. Tāpat mēs lūdzam, lai Tu palīdzi
visiem, kam sirdi nemiers un kas baiļojas, ka
ši diena varētu uzlikt viņiem nepanesamu
nastu. Dod viņiem spēku, mierinājumu un
ceribu. Mēs lūdzam par tiem, kas tiek vajāti
savas kristigās ticības dēļ. Atgādini viņiem,
ka "Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats
un mūžīgi" (Ebr. 13:8). Stiprini viņus un pār
liecini, ka tagadējās grūtības ir pārejošas un
sagatavos neizsakāmi lielai mūžīgai godibai.
Āmen.

4. Lūgšana Mūsu Tēvs.
5. Apustuļu svētība.
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TREŠDIENAS VAKARS
3.NEDĒĻĀ

1. Bībeles lasījums.

2.

Lūgšana.

Debesu

Tēvs, mūsu Pestītāja

Jēzus Kristus vārdā mēs Tevi lūdzam: piedod
mums visus grēkus. Piedod visu Jauno, ko
esam darījuši, un ari to, ko esam aizmirsuši
vai pametuši novārtā. Piedod, ka mēs vairāk
esam gādājuši par savām vajadzībām un rū
pēm nekā par citiem cilvēkiem, kam mūsu
palīdzība bija vajadzīga. Piedod, ka esam
izšķieduši laiku, ko varējām izmantot, kalpojot Tev un saviem līdzcilvēkiem. Kungs,
esi mums žēlīgs un dod vēllaiku un iespējas
kalpot labāk. To lūdzam Jēzus dēļ. Āmen.
3. Vakara lūgšana.
4. Svētīšana.
5. Dziesma.
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CETURTDIENAS RiTS
3.NEDĒĻĀ

l. /Dziesma un/ Bibeles lasijums.
2. Rita lūgšana.

3. Lūgšana. Visuspēcīgais Dievs, saskaņā ar
Tavu vārdu mēs vēlamies zemoties, lūgt, aizlūgt un pateikties "par visiem cilvēkiem, par
valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā,
lai mēs dzivotu mierigu un klusu dzivi visā
dievbijībā un cienībā" (l. Tim. 2:1-2). Tēvs, to
visu mēs lūdzam savas zemes un visas pasaules labklājibai. Mēs lūdzam ari par sevi. Dod
mums visu, kas vajadzīgs un ir pats labākais
mūsu miesai un dvēselei un mūsu mūžīgajai
labklājibai. Palīdzi un svētī mūsu tuvos un
mīļos. Jēzus vārdā. Āmen.

4. Lūgšana Mūsu Tēvs.
5. Apustuļu svētība.
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CETURTDIENAS VAKARS
3.NEDĒĻĀ

1. Bibeles lasijums.

2.

Lūgšana.

Dievs, Debesu

Tēvs, mēs

Tevi
nakti.
Mēs nezinām, kādas briesmas vai ienaidnieki mūs apdraud. Tu to zini, Tu vari tos ari
apturēt un uzveikt. Tēvs, palidzi saprast, no
kuriem ienaidniekiem mums jābaidās visvairāk - no tiem, ko redzam, vai no tiem, kurus
neredzam; no tiem, kurus iedomājamies uzveikt paši, vai no tiem, kurus pat nezinām.
Dievs, tauj mums vienmēr būt Tavu tēvišķo
rūpju un sargāšanas apņemtiem, ka ļaunajam
nav varas pār mums. Ļauj mums dusēt Tavā
mūžīgajā patvērumā ar pārliecību, ka Tevi ir
lūdzam: Savā žēlastībā sargā mūs šajā

mūsu mājvieta. Āmen.

3. Vakara lūgšana.
4. Svētīšana.
5. Dziesma.
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PIEKTDIENAS RīTS
3.NEDĒĻĀ

1. /Dziesma un/ Bībeles lasījums.

2.
3.

Rīta lūgšana.
Lūgšana. Jēzu

Kristu, mīļais Kungs un
mums visiem sekot Tavam
piemēram. Tu biji bez grēka, Tavās lūpās nebija viltus. Kad Tu tiki zaimots, Tu neatbildēji ar
zaimiem. Kad Tu cieti, Tu nedraudēji. Kungs,
mēs to nespējam. Palīdzi mums, ka neatmaksājam Jaunu ar Jaunu, bet cenšamies darīt labu
saviem pretiniekiem. Svētais Pestītāj, dod, ka
mūsos ir tas gars, kas bija Tevī, kad Tu, "cilvēka kārtā būdams", pazemojies, "kļūdams
paklausīgs lidz nāvei, lidz pat krusta nāvei"
(Fil. 2:8). Mēs to lūdzam Tavā svētajā vārdā.
Pestītāj, palīdzi

Āmen.

4. Lūgšana Mūsu Tēvs.
5. Apustuļu svētība.
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PIEKTDIENAS VAKARS
3.NEDĒĻĀ

1. Bibeles lasijums.

2.

Lūgšana.

Visuvarenais Dievs, Debesu
Tu esi mācijis lūkoties uz putniem gaisā, kuri ne sēj, ne pļauj, ne sakrāj šķūņos, un
tomēr Tu tos baro. Tu mums esi atgādinājis
par lauka lilijām, "kā tās aug: ne tās strādā,
ne tās vērpj, tomēr.. ir Salamans visā savā
godibā nav tā bijis apģērbts kā viena no tām"
(Mt. 6:28-29). Tomēr mēs bieži vien zūdāmies
savu vajadzibu dēļ. Tēvs, pa1īdzi mums paļau
ties uz Taviem apsolijumiem, ka Tu zini, kas
mums vajadzigs, un ka mēs Tev rūpam daudz
vairāk nekā lilijas un putni. Mēs atzistamies
savā mazticibā. Tāpēc mēs lūdzam: vairo
mums ticibu! Mēs pateicamies, ka Tu esi uzklausijis mūsu lūgšanu Jēzus vārdā. Āmen.
3. Vakara lūgšana.
4. Svētišana.
5. Dziesma.
Tēvs!

SESTDIENAS RīTS
3.NEDĒĻĀ

l. /Dziesma un/ Bībeles lasījums.
2. Rīta lūgšana.
3. Lūgšana. Jēzu Kristu, Miera Lielskungs!
Mēs zinām, ka šī pasaule ir cīņas, nemiera
un kņadas pilna, bet Tu spēj visu mainīt. Tā
pēc, Kungs, liec mūsu nemierīgajām sirdīm
norimt. Ļauj mums rast mieru Tevī, jo visu
cilvēku satraukumu un nemieru Tu esi ņēmis
uz Sevi. Lai gan pilnīgu mieru šai dzīvē nerodam un Tu pieļauj, ka pieredzam nemieru un
trauksmi, esi mūsu Pestītājs! Mierini mūs ar
Savu apsolījumu: "Pasaulē jums ir bēdas; bet
turiet drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējis"
(Jņ. 16:33). Kungs Jēzu, dod mums šo mieru
tagad un mūžīgi. Āmen.
4. Lūgšana Mūsu Tēvs.
5. Apustuļu svētība.
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SESTDIENAS VAKARS
3.NEDĒĻĀ

1. Bībeles lasījums.

2. Lūgšana. Dievs, Debesu Tēvs! Mēs pateicamies, ka Tu esi palīdzējis visās šis nedē
las rūpēs. Svētī mūsu darba pūliņus. Esi par
mums nomodā šajā nakti! Kad nāks jauna
diena, lai tā kļūst par miera dienu mūsu miesai un dvēselei. Svētī to mums pašiem, mūsu
tuvajiem un mīļajiem, mūsu kristīgajai kopībai un Savai baznīcai visā pasaulē. Atdari
mūsu sirdi un prātu Sava vārda patiesībai, jo tā
spēj glābt mūsu dvēseli. Lai Tavs Svētais Gars
palīdz ieraudzīt mūsu grēkus un Jēzus vārdā
saņemt piedošanu! Kungs, palīdzi daudziem
rast patvērumu Tavā baznīcā pret ļaunuma un
nāves varu. Āmen.
3. Vakara lūgšana.
4. Svētīšana.
5. Dziesma.

ill

SVĒTDIENAS RīTS

4.NEDĒĻĀ

1. /Dziesma un/ Bībeles lasījums.

2.
3.

Rīta lūgšana.

Lūgšana. Kungs un Pestītāj, Jēzu Kristu,
pateicamies Tev par šo jauno miera dienu, par Tavu svēto vārdu un par Tavas svētās

mēs

kristīgās baznīcas sadraudzību. Svētī mūsu

dievkalpojumus un lūgšanas. Svētī visus, kas
šodien nāks pie Tava galda, lai, saņemot Tevi
maizē un vīnā, tie gavilē par Tavu žēlastību.
Mēs lūdzam ari par mūsu zemi un tautu.
Palīdzi vēl daudziem saprast, kāda svētība
viņiem ir Tava baznīca, Tavs vārds un svētie
sakramenti. Vadi tos uz labā atgriešanās ceļa.
Mīļais Pestītāj, palīdzi mums un svētī mūs
Savā vārdā. Āmen.

4. Lūgšana Mūsu Tēvs.
5. Apustuļu svētība.
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SVĒTDIENAS

VAKARS

4.NEDĒĻĀ

1. Bībeles lasījums.

2. Lūgšana. Debesu Tēvs, mēs pateicamies
Tev par sadraudzību ar visiem kristiešiem
pasaulē. Vadi mūs visus pie dziļākas izpratnes par Tavu svēto vārdu, Tavu svēto kristīgo
baznīcu un pestīšanas noslēpumiem. Mēs
atzīstam, ka esam vāji un bieži kļūdāmies un
neizprotam pilnibā Tavu svēto gribu. Tāpēc
ved mūs visus tuvāk Sev un mūsu Pestitājam
Jēzum Kristum un vairo sadraudzību Tavā
Svētajā Garā. Ļauj, ka vienas patiesas, svētas
un apustuliskas baznicas tēls vienmēr ir dzīvs
katra Tava bērna sirdi un dzīvē. Mēs Tevi lū
dzam mūsu Kunga un Pestitāja Jēzus Kristus
vārdā. Āmen.

3. Vakara lūgšana.
4. Svētīšana.
5. Dziesma.

ll5

PIRMDIENAS RīTS
4.NEDĒĻĀ

1. /Dziesma un/ Bibeles lasijums.
2. Rita lūgšana.
3. Lūgšana. Kungs un Pestitāj Jēzu Kristu,
mēs pateicamies, ka Tu esi nācis šai pasaulē,
lai daritu müs visus par Dieva bērniem. Ar
Savu vārdu un Svēto Garu radi mūsos patiesu
dievbērnibas garu, ka vienmēr varam saukt:
''ABBA! TĒVS!" Kungs, palīdzi mums ari slavēt Tevi un Tavu Debesu Tēvu ne vien vārdos,
bet kā patiesiem gaismas bērniem, lai visi
redz, ka mēs esam Tavi mācekļi un staigājam
Tavā gaismā. Mēs Tevi lūdzam, dārgais Pestitāj, Tavā svētajā vārdā. Āmen.

4. Lūgšana Mūsu Tēvs.
5. Apustuļu svētiba.
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PIRMDIENAS VAKARS
4.NEDĒĻĀ

1. Bibeles lasijums.
2. Lūgšana. Debesu Tēvs, mēs pateicamies
par Tavu mīlestibu un žēlastību, ko Tu lidz
šim mums esi parādijis. Nākot naktij, mēs nododam Tavās visuvarenajās rokās savu miesu
un dvēseli. Mēs ieliekam Tavās rokās ari savas
nākamās dienas. Lai nāktu kas nākdams, bē
das vai prieks, sakāve vai veiksme, Jauj mums
palikt Tavās rokās. Pat ja mums jāpiedzivo
liels posts, Jauj mums krist Tavās, nevis cilvē
ku rokās, jo Tava žēlastiba ir liela. Kungs, dod,
ka tā vienmēr ir ar mums. Jēzus Kristus, mūsu
Pestitāja, vārdā. Āmen.

3. Vakara lūgšana.
4. Svētišana.
5. Dziesma.
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OTRDIENAS RīTS
4.NEDĒĻĀ

1. /Dziesma un/ Bībeles lasījums.
2. Rīta lūgšana.
3. Lūgšana. Žēlsirdīgais Tēvs, debesu un
zemes Radītāj! Mēs Tev lūdzam svētīgu sadraudzību ar visiem kristiešiem. Tomēr dzīvē
mums bieži nākas sastapties ari ar tādiem
cilvēkiem, kas netic Tev. Palīdzi mums būt
īstiem Taviem mācekļiem. Mēs lūdzam ari
par savu zemi, tautu un valdību. Izkliedē
visus aizspriedumus un naidu. Radi mūsos
saprašanās, savstarpējas cieņas, godīguma un
taisnības garu. Mēs īpaši lūdzam par visiem,
kas ir nicināti, apvainoti un kam dara pāri.
Kungs, apžēlojies un palīdzi, ka mūsu zemē
valda taisnība, saprašanās un mīlestība. Mēs
Tevi lūdzam Jēzus Kristus, mūsu Kunga, vār
dā.Āmen.

4. Lūgšana Mūsu Tēvs.
5. Apustuļu svētība.
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OTRDIENAS VAKARS
4.NEDĒĻĀ

1. Bībeles lasījums.

2. Lūgšana. Svētais Gars, Tēva un Dēla
Gars, Padomdevējs Gars, mēs Tevi lūdzam:
Jauj mums palikt pie tā avota, kas verd mū
žīgai dzīvībai. Remdē arvien mūsu dvēseļu
slāpes ar dzīvo ūdeni. Palīdzi, ka paliekam uz
vienīgā stiprā ticības pamata - mūsu Pestītāja
Jēzus Kristus, "jo nav neviens cits vārds zem
debess cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana" (Ap. d. 4:12). Atjauno mūsu sirdis, ka
dzīvojam patiesā ticībā un ar labiem darbiem
kalpojam mūsu Kungam un Pestītājam par
slavu Viņa dārgajam vārdam. Āmen.
3. Vakara lūgšana.
4. Svētīšana.
5. Dziesma.
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TREŠDIENAS RiTS
4.NEDĒĻĀ

1. /Dziesma un/ Bībeles lasījums.
2. Rīta lūgšana.
3. Lūgšana. Visuvarenais Tēvs, debesu un
zemes Radītāj! Mēs pateicamies Tev un slavē
jam Tevi, ka pār mums spīd Tava svētā vārda
gaisma. Mēs lūdzam: palīdzi un svētī Savus
kalpus, ko Tu esi sūtījis nest gaismu visiem
tiem, kas dziva nāves ēnas zemē. Dod viņiem
drosmi un izturību turpināt savu darbu Tavā
vārdā, līdz ausis diena un uzlēks rita zvaigzne.
Dod, ka Tavs tuvums tā piepilda zemi, kā ūde
ņi jūru, kā Tu to esi apsolījis. Jēzus Kristus,
mūsu Kunga, vārdā. Āmen.
4. Lūgšana Mūsu Tēvs.
5. Apustuļu svētība.
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TREŠDIENAS VAKARS
4.NEDĒĻĀ

1. Bībeles lasijums.

Kristu, mūsu Kungs un
Tevi lūdzam: dod mums arvien
vairāk pieaugt mīlestībā pret savu tuvāko
un 1īdzcilvēkiem. Mēs esam daudz grēkojuši
domās, vārdos un darbos, tāpēc lūdzam: neatrauj mums Savu žēlastibu. Bet mēs ari lūdzam
Tevi, miļais Kungs, dari mūsu sirdis žēlsirdi
gas pret visiem, kas cieš. Pa1īdzi saprast, kā
varam viņiem palidzēt un kā to darīt, lai viņus neaizvainotu, bet sniegtu istu un patiesu
pa1īdzibu. Kungs, dod mums kaut mazumu
no tā gara un mīlestibas, kas ir Tevī, ka varam
tajā dalities ar tiem, kuri cieš. Āmen.
3. Vakara lūgšana.
4. Svētišana.
5. Dziesma.
2.

Lūgšana. Jēzu

Pestītāj, mēs
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CETURTDIENAS RīTS
4.NEDĒĻĀ

l. /Dziesma un/ Bībeles lasījums.
2. Rīta lūgšana.
3. Lūgšana. Debesu Tēvs, šodien, dodoties pie sava darba un pienākumiem, mēs
lūdzam Tavu palīdzību un svētību. Bez Tevis
mēs nenieka nespējam. Bez Tavas svētības
pat vislabākais darbs būs ve1tīgs. Bet pat tad,
kad mums šķietami veicas, var gadīties, ka
nodarām ļaunumu saviem līdzcilvēkiem un
sabiedrībai. Tēvs, palīdzi mums nenodarīt
pāri tiem, kas no mums atkarīgi. Palīdzi, ka
varam būt noderīgi, pilni mīlestības un vairāk vēlamies dot nekā ņemt. Palīdzi mums
ari lūgt piedošanu, kad vien mēs kādam esam
nodarījuši pāri. Tēvs, palīdzi mums šodien
visās šajās lietās. Jēzus Kristus, mūsu Kunga,
svētītajā vārdā. Āmen.

4. Lūgšana Mūsu Tēvs.
5. Apustuļu svētība.
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CETURTDIENAS VAKARS
4.NEDĒĻĀ

1. Bībeles lasījums.

2. Lūgšana. Kungs Jēzu Kristu, atskatoties
gan uz šo, gan citām pagājušajām dienām,
mums jāatzīst, ka daudzējādi esam kļūdīju
šies vārdos un darbos, mīlestībā un kalpošanā. Piedod mums un palīdzi turpmāk būt
ciešāk vienotiem ar Tevi ticībā un mīlestībā
un ar lielāku labprātību dzīvot saskaņā ar
Tavu svēto gribu. Palīdzi mums kļūt tādiem
kristiešiem, kas patiesi liecina par Tevi un ir
zemes sāls un pasaules gaišums. Mīļais Jēzu,
pašu spēkiem mēs to nevaram sasniegt. To
var paveikt vienīgi Tavs Svētais Gars. Mēs lū
dzam šo žēlastību Tavā svētajā vārdā. Āmen.
3. Vakara lūgšana.
4. Svētīšana.
5. Dziesma.
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PIEKTDIENAS RiTS
4.NEDĒĻĀ

1. /Dziesma un/ Bībeles lasījums.
2. Rīta lūgšana.
3. Lūgšana. Mūžīgais Dievs, katra pilnīga
dāvana nāk no augšienes, no Tevis, Gaismas
Tēva, pie kura nav ne pārmaiņas, ne pārgrozī
bas ēnas. Bet ir viena dāvana, kas mums, Taviem bērniem, vajadziga vairāk par visu: spēja
mīlēt Tevi kā mūsu Dievu un Tēvu un tuvāko
kā sevi pašu. Kungs, radi mūs no jauna, dod
mums kaut mazliet no Savas neizsmeļamās
mīlestības, lai mēs to bagātīgi varam dot par
svētību savam tuvākajam, mūsu draugiem un
ari ienaidniekiem. Māci mums aizvien vairāk
izprast, kāds ir visu patiesu kristiešu mīlesti
bas noslēpums: viņi mil, jo Tu viņus pirmais
esi milējis. Mēs lūdzam Tevi: dari mūs par
šādas mīlestības nesējiem. Mūsu Kunga un
Pestītāja Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
4. Lūgšana Mūsu Tēvs.
5. Apustuļu svētība.
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PIEKTDIENAS VAKARS
4.NEDĒĻĀ

1. Bibeles lasijums.
2. Lūgšana. Jēzu Kristu, mūsu Kungs un
Pestītāj! "Uguni [Tu esi] nācis mest uz zemi, un
kā [Tu] vēlētos, kaut tā jau degtu" (Lk. 12:49)!
Mēs pateicamies Tev, ka ši uguns ir sākusi degt
ari mūsos, citādi mēs par Tevi pat nedomātu,
nedz ari Tevi lūgtu. Tomēr mēs raizējamies:
vai Tava uguns mūsu sirdis un dzivē turpinās
degt vai ari driz izdzisis? Kungs, dod, ka Tavs
Svētais Gars šo uguni uztur mūsu vidū! Dod,
ka tā šķisti mūs un iededz jaunu uguns liesmu
ari citu cilvēku sirdis. Palidzi, Kungs, ka mūsu
dedziba neaprimst, lidz Tu atkal atnāksi godibā.Āmen.

3. Vakara lūgšana.
4. Svētišana.
5. Dziesma.
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SESTDIENAS RīTS
4.NEDĒĻĀ

/Dziesma un/ Bibeles lasijums.
2. Rita lūgšana.
3. Lūgšana. Kungs, žē1īgais Tēvs, mēs lū
dzam Tevi par savu zemi. Dari to par labu
un svētitu vietu, par labām mājām visiem tās
pilsoņiem. Mēs pateicamies Tev par visu, ko
aizgājušās paaudzes mums atstājušas mantojumā. Palīdzi šo mantojumu neizpostitu
nodot tālāk tiem, kas nāks pēc mums. Mēs lū
dzam par mūsu zemes varas nesējiem. Palidzi
viņiem valdit un kalpot taisnibā ar tiru sirdsapziņu. Palīdzi mums visiem, ka kopigā darbā
veidojam labu un dievbijigu sabiedribu. Ja Tu,
Kungs, namu neuzcel, tad velti pūlas, kas pie
tā strādā. Mēs uzticamies Tavam spēkam un
1.

žēlastibai Jēzus vārdā. Āmen.

4. Lūgšana Mūsu Tēvs.
5. Apustuļu svētiba.
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SESTDIENAS VAKARS
4.NEDĒĻĀ

1. Bībeles lasījums.
2. Lūgšana. Jēzu Kristu, mūsu Kungs un
Pestītāj! Tu esi apsolījis atkal atnākt godī
bā tiesāt dzīvos un mirušos. Palīdzi mums,
Kungs, ka, Tevi gaidot, paliekam nomodā un
lūgšanās. Varbūt Tavs laiks jau ir tuvu, bet, kā
Tu esi teicis, mēs nezinām nedz to gadu, nedz
dienu, nedz stundu. Tāpēc palīdzi mums būt
nomodā jebkurā laikā, kad vien Tev labpatiktu nākt. Palīdzi, ka ilgojamies pēc šis dienas,
neatslābdami mīlestībā un dedzībā. Kad Tava
diena nāks, dod, ka mēs esam gatavi Tevi
sveikt ar gavilēm, jo zināsim - mūsu pestī
šana tuvojas. Ak, svētītā diena! "Tiešām, nāc,
Kungs Jēzu!"{Jņ. atkl. 22:20.) Āmen.
3. Vakara lūgšana.
4. Svētīšana.
5. Dziesma.
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IV
PAPILDU LŪGŠANAS
DAŽOSBAZNīCASSVĒTKOS

UN LŪGŠANAS īPAŠOS GADīJUMOS

II nodaļā atrodamo īso lūgšanu vietā var
izmantot lūgšanas baznīcas svētkos; tās var
ari apvienot.
Nepieciešamības gadījumā III nodaļā atrodamo dienu lūgšanu vietā var izmantot lūgša
nas īpašos gadījumos.
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Adventes pirmajā svētdienā
Mīļais Pestītāj, Jēzu

Kristu! Mēs Tev pateicamies, ka Tu, Dievs no mūžības, esi tapis
cilvēks, lai izglābtu mūs, grēciniekus. Mēs Tev
pateicamies par Tavu žēlastību, ko lidz šim
esam piedzīvojuši. Paldies, ka Tu arvien nāc
pie mums Savā vārdā, Savos sakramentos un
Savas svētās kristīgās baznīcas kopibā. Mēs
Tevi slavējam par Tavu bezgaligo mīlestibu
un neizsīkstošo žēlastību.
Šai jaunajā Baznīcas gadā vairo mūsu izpratni par to, ka Tu vēl arvien nāc pie mums
un Tava mīlestība nebeidzas. Stiprini mūsu
ticibu, atjauno mūsu cerību un mīlestibu.
Mēs ari lūdzam: atmodini tos kristiešus, kas
ieslīguši garīgā snaudā. Dod, ka lidz ar Tavu
atnākšanu daudziem sirds tiek atjaunota un
sirdsapziņa atspirdzināta. Apliecini viņiem,
ka Tu esi mūsu vidū un Tavs Gars arvien vēl
darbojas.
Kungs Jēzu, ar Savu svēto vārdu un Sava
Svētā Gara spēkā palidzi mums visiem, ka lieti
izmantojam savu iso un dārgo žēlastibas laiku. Palīdzi mums allaž būt nomodā, lai esam
gatavi stāties Tavā priekšā, kad Tu nāksi uz
pastaro tiesu vai jau ātrāk aizsauksi mūs prom
no šejienes. Lai tas nav izmisuma, bet mūžigas
laimes un gaviļu bridis! Ak, Kungs, lidz ar visas pasaules krist ie šiem ļauj mums nosvinēt
priekpilnu un svētīgu Adventi - Tev par godu
un mums par mūžigu svētību! Āmen.
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Ziemassvētku dienā

teicam un slavējam Tavu
ka atkal no jauna varam svinēt
Tavas piedzimšanas svētkus. Kad Tu piedzimi
Betlēmē, Tevi nesveica un neuzņēma bagātie
un varenie. Tu nāci pie nabagiem, vienkāršiem
un nicinātiem ļaudīm, šis pasaules zemajiem.
Pateicamies, Kungs, par Tavu gudrību un žē
lastību, jo tagad mēs droši zinām, ka Tu esi
Pestītājs visiem un neviens netiek atstumts
nabadzības vai nevarības dēļ.
Tādēļ, Kungs Jēzu, nāc šodien pie visiem.
Ļauj mums visiem saprast, ka Tu gribi būt
mūsu Brālis, Pestītājs un Kungs. Lai Tava
svētā Evaņģēlija zvaigzne vēl daudzus vada
turp, kur viņi var atrast Tevi un līksmot Tavā
mūžīgajā augstībā un godībā! Dod, ka viņu
sirdis dzimst īsta ticiba un, iemīlējuši Tevi,
Kungs

Jēzu, mēs

svēto vārdu,

viņi staigā Tavā gaismā.

Kungs

Jēzu, mēs

Tevi

lūdzam: svētī

Savu
visiem ļaudīm, ka šodien viņiem "Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs"
(Lk. 2:11). Palīdzi bīskapiem, mācītājiem un
visiem kristīgajiem lieciniekiem Tavā baznīcā
būt īstiem priecīgās un labās vēsts nesējiem,
sludinot mieru un pestīšanu visiem ļaudīm,
jo viņu Dievs ir "mūžīgi ķēniņš" (Ps. 146:10).
Miera Lielskungs, svētī šos Ziemassvētkus
mums visiem Savā brīnišķajā un vissvētākajā
baznīcu visā pasaulē. Palīdzi

vārdā. Āmen.
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tai

liecināt

Jaungada dienā
Visuvarenais Dievs, Debesu Tēvs, mēs
kas mūs sagaida šajā gadā. Jebkura
diena var kļūt mums par smagu nastu. Tavā
lielajā žēlastībā šis lietas mums ir apslēptas.
Tēvs, mēs pateicamies Tev par vienīgo, ko par
šo jauno gadu zinām: Tavai žēlsirdibai nekad
nepienāk gals, ik ritu tā ir jauna. Tāda ir Tava
uzticiba. Tādēļ palīdzi mums palikt Tavā žē
lastībā un paļauties uz Tavu uzticibu.
Tēvs, dod mūsu nākamajām dienām spēku,
gudribu un ticibu. Palīdzi mums godprātigi
darit savu darbu un pildit savus pienākumus.
Dod mums pacietibu. Kad nastas kļūs smagas, dienas garas un nogurdinošas, atgādini
mums, ka Tava pacietība ir lielāka par mūsējo
un Tu esi labs pret visiem, kas gaida un mek1ē
Tevi.
Tēvs, mēs lūdzam: svētī mūsu namu un
visus mūsu tuvos un mīļos. Svētī mūsu zemes
ļaudis. Palīdzi, ka viņu darbs nes augļus un
lauki nes ražu savā laikā. Dāvā mums mieru. Vadi un svētī mūsu zemes vaditājus, lai
taisnību, mieru un godigumu viņi nekad nemainitu pret netaisnibu, aizspriedumiem vai
pašlabumu.
Šai jaunajā gadā svēti ari kristīgo darbu
mūsu vidū un visā pasaulē. Lai Tava baznica
nes labo vēsti visiem ļaudīm: "Raugiet, kur
jūsu Dievs!" Lai tā vienmēr atgādina, ka te
mums nav paliekamas pilsētas, bet jāmek1ē
nākamā. Kungs, dod mums tādu ticibu un
nezinām,
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svētceļnieka

garu, ka aizmirstam to, kas paun dedzīgi tiecamies uz savu
mērķi - Dieva debesu aicinājumu Kristū Jēzū
(Fil. 3:13-14). Tēvs, svētī müsu jauno gadu
Jēzus Kristus vārdā. Āmen.

liek

pagātnē,
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Zvaigznes dienā
Dievs, Debesu Tēvs, paldies, ka Tu mums
esi vēstijis par Austrumu gudrajiem, kuri
meklēja jaundzimušo jūdu Ķēniņu. Mēs nezinām, kas bija šie cilvēki, bet pietiek, ja saprotam, ka viņus vadija garigas slāpes un ilgas
pēc Pestitāja.

Mēs

pateicamies Tev, Kungs, ka Tavi vēst
ne ši ir atnesu ši labo vēsti par pasaules Pestitā
ju. Mums nav Viņš jāmeklē vai jāseko debesu
zvaigznēm . Pateicamies Tev, ka Pestītājs ir
mūsu vidū - Tavā vārdā un Tavā svētajā kristīgajā baznīcā. Tāpēc palīdzi mums tiekties
pēc Tava vārda un sakramentiem, kas ir Kristus silīte mūsu vidū. Viņu tur atraduši, mēs
liksmosim un slavēsim Tavu svēto vārdu.
Gudrie atnesa dārgas dāvanas . Palīdzi, ka
mums nav jākaunas par trūcīgo dāvanu, ko
spējam dot mūsu Pestītājam. Palīdzi, ka esam
priecīgi devēji, jo mēs zinām: Tu mūs esi pirmais mīlējis un devis mums Savu neizsakā
mo dāvanu - mūsu Kungu un Pestitāju Jēzu
Kristu.
Palīdzi šodien atcerēties visus, kas vēl staigā tumsibā un nav redzējuši dzivibas gaismu
(Jes. 9:1). Palidzi mums apzināties, ka esam
atbildigi par to, lai ari viņi iegūtu šo dāvanu.
Palidzi nest viņiem Tavu svēto vārdu - patieso zvaigzni, kas ved pie Kristus.
Kungs, radi visas pasaules tautās izsalkumu un slāpes pēc pestišanas. Sūti Savus
vēstnešus, lai tie visiem sludina, ka Pestītājs
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jau ir nācis pasaulē un Viņš vēlas darīt tos par
Saviem mācekļiem un Taviem patiesiem bēr
niem. Tēvs, svētī šo darbu Savā svētajā kristīgajā baznīcā Jēzus Kristus, mūsu Pestītāja,
vārdā. Āmen.

13S

Lielajā piektdienā

Šajā dienā, mīļais Pestītāj, Tu biji "ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ
satriekts. Mūsu sods bija uzlikts [Tev] mums
par atpestīšanu, un ar [Tavām] brūcēm mēs
esam dziedināti". Tu tiki sodīts un spīdzi
nāts, bet Tu neteici ne vārda. "Kā jērs, ko ved
nokaušanai, un kā avs, kas paliek klusa savu
cirpēju priekšā," - tā Tu apklusi un neatdarīji
Savu muti (Tes. 53:5-7).
Šajā dienā, mīļais Pestītāj, Tu tiki zaimots
mūsu dēļ, Tevi pieskaitīja ļaundariem un lika
galvā ērkšķu vainagu. Mūsu Labais Gans, šajā
dienā Tu atdevi dzīvību par Savām avīm. Tevi
sita krustā lidz ar slepkavām, un Tavas rokas
un kājas caururba ar naglām.
Šajā dienā, Pestītāj, Tu piepildīji salīdzinā
šanas un samierināšanas darbu, kā to tēvi bija
solījuši. Pirms Tu atdevi Savu garu Dievam,
Tu teici: VISS PIEPILDīTS! Mēs pateicamies
Tev, ka viss, kam mūsu pestīšanas labad bija
jātop paveiktam, ir piepildīts.
Šajā dienā, kad rietēja saule, Tavas miesas
tika apglabātas jaunā kapa vietā klintī.
Šodien, svētais Pestītāj, mēs pateicamies
par Tavu lielo mīlestību pret mums, nabaga
grēciniekiem, jo Tu pazemojies un biji "paklausīgs lidz nāvei, lidz pat krusta nāvei"
(Fil. 2:8). Kungs, mēs Tevi lūdzam, palīdzi
saskatīt mūsu daudzos un lielos grēkus. Dari
mūs par patiesiem grēku nožēlniekiem. Palī
dzi mums vienmēr rast patvērumu pie Tava
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krusta. Kad

mūsu dvēsele slāpst pēc

mieto rast Tavās ciešanās un
Tavā nāvē. Ļauj mums aizvien saņemt Tavu
ciešanu svētīto nopelnu, palīdzību un svētību
Tava krusta spēkā, lidz Tu uzņemsi mūs Savā
debesu valstībā. Āmen.
rinājuma, palīdzi
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Lieldienās

Kungs Jēzu Kristu, mēs Tevi slavējam par
Tavu godibas pilno augšāmcelšanos. Tev ir
nāves un elles atslēgas, jo Tu esi satriecis nāvi
un elli. Tu esi "Āmen", uzticigais un patiesais
liecinieks, Tas, kurš atdara, un neviens to neaizslēgs, kurš aizslēdz, un neviens to neatdaris (Jes. 22:22).
Mēs Tevi lūdzam, Kungs, tauj mums būt
līdzdaligiem Tavā godibas pilnajā augšāmcel
šanās notikumā un dzivibā, ko Tu esi izcinijis,
uzveicot mūsu ienaidniekus - grēku un nāvi.
Lai ši jaunā dziviba darbojas mūsos ar Tavu
vārdu un Tavā Svētajā Garā, ka mēs aizvien
varam staigāt Tavas augšāmcelšanās spēkā!
Kungs Jēzu, mēs Tevi lūdzam: pa1īdzi visiem, kuri tic Tev, dzivot jaunajā gaismā, kas
atspidēja pirmo Lieldienu ritā. Dod viņiem
jaunu dzivibu, ko miesas nāve nespēj uzveikt.
Palīdzi, ka tie nebaiditos no saviem ienaidniekiem - grēka un nāves. Palidzi viņiem turēt
drošu prātu, jo viņi zina, ka Tu šos ienaidniekus jau esi pārspējis.
Kungs, nāc pie mums, kā Tu nāci pie Saviem pirmajiem mācekļiem. Dod mums Savu
mieru un ļauj palikt šajā mierā lidz galam.
Un, kad Tu sauksi mūs prom no šis dzives,
tauj, ka aizejam mierā, būdami drošibā, ka Tu
esi augšāmcelšanās un dziviba. Un beidzot,
kad Tu atkal atnāksi godibā, dod mums priekpilnu augšāmcelšanos. Tad lidz ar lielo ticigo
pulku, ko neviens nevar saskaitit, tauj, ka mēs
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dodam Tev godu, slavu un pateicību, jo Tavas
un augšāmcelšanās dēļ mēs varam ieiet

nāves

mūžīgajā svētībā.

Uzklausi mūsu lūgšanu, Kungs
augstajā un svētajā vārdā. Āmen.
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Jēzu, Savā

Vasarsvētkos
Jēzu Kristu, mūsu Kungs un Pestītāj! Mēs
Tev pateicamies, ka Tu Savai baznīcai esi devis Savu Svēto Garu, ka ikviens var zināt, ka
Tu esi pie mums ik dienu lidz pasaules galam.
Mēs pateicamies, ka Tavs Svētais Gars ir klāt
esošs un darbīgs mūsos, mācīdams, atgādinā
dams, mierinādams un pārliecinādams par
mūsu grēku piedošanu. Mēs pateicamies, ka
Tavs Svētais Gars redzamā veidā izpaudās ne
vien pirmo Vasarsvētku dienā, bet ari tagad
Tavā vārdā, Kristībā un Svētajā Vakarēdienā,
kurā Tu esi apsolījis dot mums pats Sevi.
Palīdzi mums dzīvot Tavā baznīcā tā, kā
Dieva bērniem pienākas. Palīdzi, lai katra dzī
ves diena norit pēc Tavas svētās gribas, ka mēs
nedzīvojam pēc miesas prāta, bet staigājam
Garā un patiesībā. Palīdzi mums būt pastāvī
gā svēttapšanā saskaņā ar Tavu vārdu. Tu esi
teicies, ka neviens, kas nav svēts, neredzēs To
Kungu. Tāpēc, mīļais Kungs un Pestītāj, mēs
lūdzam, lai Tavs Svētais Gars atklāj mūsu grē
kus un dienu no dienas vada mūs pie Tevis.
Svētais Gars, Palīgs un Padomdevēj, nāc pie
mums, kā Tu nāci pie pirmajiem mācekļiem.
Radi mūsos dzivu ticību, iemājo mūsu sirdis
un svētdari mūsu miesu, prātu un dvēseli.
Palīdzi, ka savu cerību aizvien liekam vienī
gi uz Jēzu Kristu, kas ir mūsu īstais pamats.
Visus, kas tic Kristum, vadi tā, lai viņi varētu
kļūt patiesi vienoti ar savu Kungu un paliktu
isteni Viņa draudzes locekli. Tādējādi, būda-
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un vienā patiesā baznipateiksimies Tēvam, kas mūs darījis
par gaismas bērniem un Kristus svētiem

mi

kopā vienā Garā

cā, mēs

līdzmantiniekiem.

Gods Tev, mūžigajam Dievam, Tēvam, Dē
lam un Svētajam Garam! Āmen.
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Trisvienibas svētkos
Mūžīgais

Dievs, Tu esi neizdibināms Savā
un Savos ceļos. Tu paliktu neaizsniedzams, ja Tu pats nebūtu mums atklājies.
Paldies, ka Savā neizsakāmajā labestībā Tu esi
atklājies kā Debesu Tēvs, kā vienpiedzimušais
Dēls un kā Svētais Gars - mūsu Paligs, Padomdevējs un Svētdarītājs.
Tēvs, Tu, būdams neaptverams Savā labestībā un žēlsirdībā, esi visu labo dāvanu
Devējs. Tu esi uzticams Savos vārdos un svēts
Savā rīcībā. Tu balsti un piecel tos, kas krit un
ir nomākti. Visu acis gaida uz Tevi, un Tu dod
tiem barību savā laikā. "Tu atver Savu roku un
paēdini visus, kas dzīvo" (Ps. 145:16). Bet pāri
visam Tu esi parādījis mums Savu mīlestību
un žēlastību, dodams Savu vienpiedzimušo
Dēlu, "lai neviens, kas tic Viņam, nepazustu,
bet dabūtu mūžīgo dzīvību" (Jņ. 3:16).
Kristu, Dieva vienpiedzimušais Dēls! Mēs
Tev pateicamies, ka pēc mūžīgā Dieva nodoma Tu tapi cilvēks, lai mūs, grēciniekus,
izglābtu no ļaunuma, grēka, nāves un elles varas. Mēs pateicamies par Tavu taisnību, kurā
Tu esi izdzēsis mūsu grēkus, darot mūs par
Savas valstības mantiniekiem. Paldies, Kungs
Jēzu, ka Tu, būdams bagāts, mūsu labad kļuvi
nabags, lai Tavā nabadzībā mēs varētu kļūt
bagāti (2. Kor. 8:9).
Svētais Gars, Tēva un Dēla Gars! Mēs pateicamies, ka Jēzus Kristus baznīcā Tu joprojām darbojies mūsu vidū. Radi mūsos patiesu
būtībā

142

ticību Pestītājam Jēzum Kristum. Vieno mūs
visus īstenā kopībā ar Viņu un citiem kristiešiem, lai būtu viena miesa un viens Gars,
viens KUNGS, viena ticība, viena Kristība,
viens Dievs un Tēvs, kas pāri visam, cauri
visam un visā. Āmen.
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Visu svēto dienā
Kungs, Debesu Tēvs, Tavs vārds mums
par Taviem lieciniekiem, kas dzīvojuši
pirms mums un jau sasnieguši savu mērķi
debesis. Viņi dzied slavu Jēram, jo ar Savām
asinīm Viņš ir atpircis Tev cilvēkus no visām
ciltīm, valodām, tautām un tautībām, darot
tos Tev par ķēniņiem un priesteriem, kas valdis pār visu zemi (Jņ. atkl. 5:9-10). Mūžīgais
Dievs, Savā vārdā un Svētajā Garā palīdzi
mums, kas vēl mājojam šeit un tikai esam ceļā
uz "nākamo pilsētu". Palīdzi, ka mums nebū
tu ļauna, neticiga sirds, kas vedina atkrist no
Tevis, dzīvā Dieva. Dod mums tādu sirdi, kas
dzīvo Tevi, cer uz Tevi un paliek drošā ticībā,
ka, pateicoties mūsu Pestītājam Jēzum Kristum, mēs būsim to vidū, kas Tava goda krēsla
priekšā Tev kalpos dienu un nakti. Kungs, lai
Tavu svēto paraugs iedrošina mūs tiekties uz
mūžigo mērķi! To lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.

vēstī
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Ticības

atjaunošanas svētkos

Kungs, Debesu Tēvs, Tavs vārds māca, ka
mums visiem jāatgriežas no grēkiem, jo tikai
tas, kurš ticībā ir taisnots, dzīvos. Tēvs, palīdzi, ka šie vārdi sasniedz mūsu sirds dZiļu
mus, ka spējam saprast, ko nozīmē ticēt, būt
taisnotiem Kristū un būt patiesi uzticīgiem
Tavam svētajam vārdam. Tēvs, mēs pateicamies Tev par lieciniekiem, ko Tu Savā gādī
bā un žēlastībā atkal un atkal esi sūtījis, lai
mums mācītu, ka vienīgi Tavs vārds ir drošais
patiesibas avots un vienīgi mūsu Pestītājs ir
patiesais ticibas pamats. Kungs, pastāvīgi atjauno un stiprini mūsu ticību, lai ffiēS katrs
dienu no dienas patiesi atgriežamies pie savas
pestīšanas klints - Jēzus Kristus. Tēvs, mēs
Tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus vār
dā.Āmen.
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Ceļot

jaunu baznīcu

Kungs, Debesu Tēvs, ja Tu namu neuzcel,
tad velti darbojas, kas pie tā strādā (Ps. 127:1).
Tādēļ mēs lūdzam Tevi būt šī nama Cēlājam.
Lai tas stāv uz īstā pamata - Tavas mūžīgās
mīlestības mūsu Pestītājā Jēzū Kristū! Lai šī
celtne kļūst par namu, kur pulcējas Tava draudze, kur tiek pasludināts Tavs svētais vārds
un izdalīti Tavi sakramenti - Tev par godu un
daudziem par svētību. Palīdzi visiem, kas šeit
tiks kristīti un mācīti, kļūt par dzīviem akmeņiem Tavā svētajā baznīcā. Palīdzi viņiem
kļūt

par svētiem priesteriem, kas gatavi nest
upurus, ko Tu vari pieņemt caur Jēzu
Kristu, mūsu Kungu. Kamēr turpinās celtniecības darbi, pasargi no briesmām un nelaimes
visus, kas tajā piedalās. Un, kad nams būs
gatavs, tauj mums tajā slavēt Tavu svēto un
augsto vārdu. Āmen.
garīgus
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Iesvētot jaunu baznīcu

Žēlīgais Dievs, Debesu Tēvs, pateicamies

Tev, ka

Savā lielajā žēlastībā

Tu esi mums
šo svētīto dienu. Tas, pēc kā
mēs ilgojāmies un ko esam gaidījuši, ir noticis: mēs esam lūguši par savu baznīcu un
nu varam to iesvētīt. Žēlīgais Dievs, palīdzi
mums ari turpmāk, ka vienmēr esam Tev
no sirds pateicīgi. Ļauj, lai šī baznīca ir vieta,
kur mēs nākam klausīties Tavu svēto vārdu,
kur lūdzam, slavējam un godinām Tevi. Ļauj,
ka šī baznīca izplata Tava vārda gaismu tālu
visapkārt, lai vēl daudzi var nākt pie Tevis un
būt sadraudzībā ar tiem, kas tic Tev. Palīdzi
mums visiem kļūt par patiesiem lieciniekiem
šajā pasaulē un reiz, kad mūsu laiks uz zemes
būs beidzies, nākt Tava goda krēsla priekšā un
kalpot Tev dienu un nakti Tavā klātbūtnē un
ļāvis piedzīvot

patvērumā. Āmen.
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Draudzes vai baznīcas gadadienā
Mēs

Tevi slavējam, Kungs, tautu starpā! "Jo
pat debesīm liela ir Tava žēlastība un lidz
padebešiem Tava uzticība" (Ps. 108:5). Kungs,
mēs pateicamies par Tavu žēlastību, jo Tu esi
ļāvis Savam darbam šajā vietā turpināties
cauri gadiem. Tava žēlastība ir nebeidzama.
Pateicamies Tev par Tavu svēto vārdu, kas
mums ir sludināts, un par Taviem sakramentiem, ko esam saņēmuši. Paldies Tev ne tikai
par mūsu savstarpējo draudzību, ko esam guvuši lūgšanās, pateicības dievkalpojumos un
kopā priecājoties, bet ari par ciešanām un sā
pēm. Visā mēs varam saskatīt Tavu palīdzību
un svētību. Kungs, turi aizvien Savu roku pār
mums un pār šo namu. Ļauj, ka Tavs Svētais
Gars turpina Savu darbu mūsu vidū Tev par
slavu un godu un mums par mūžīgu pestī
šanu. Mēs lūdzam Tevi Jēzus Kristus, mūsu

līdz

Pestītāja, vārdā. Āmen.
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Kristību gadadienā
Mēs pateicamies Tev, Kungs, par ... kristību
gadadienu, ko šodien svinam. Mēs pateicamies, ka ar Savu svēto sakramentu Tu ievedi
... Savā žēlastības valstībā. Svētī un vadi aizvien viņu un paturi Savā sargāšanā, ka viņš
(viņa) var pieaugt mīlestībā un žēlastībā un,
kristīgi dzīvojot, pagodināt Tavu svēto vārdu.
Mēs lūdzam Tevi, Kungs, palīdzi, ka paliekam tajā žēlastībā, ko esam saņēmuši Kristībā.
Neļauj mums novērsties no Tavas žēlastības,
domājot, ka varam iztikt paši ar savu spēku.
Palīdzi, ka, Kristībā mazgāti atdzimšanai,
mēs ik dienu tiekam atjaunoti caur Tavu Svē
to Garu. Mēs to lūdzam Jēzus Kristus, mūsu

Pestītāja, vārdā. Āmen.
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Iesvētibu gadadienā
Jēzu Kristu, mūsu Kungs un Pestitāj! Visiem, kas tic Tev un paliek Tava Svētā Gara
vadibā, Tu esi apsolijis: ja kāds Tevi mil, viņš
turēs Tavus vārdus, un Tavs Tēvs viņu mīlēs,
un Tu nāksi un ņemsi pie viņa mājasvietu. To
Tu daudzkārt esi solijis Saviem mācekļiem un
ari ... iesvētībās. Tāpēc mēs pateicamies par
žēlastibu, ko Tu viņam (viņai) lidz šim esi
parādijis. Mēs Tevi lūdzam: esi ar mums kopā
un tauj palikt Tavā žēlastībā ari turpmāk.
Savā svētajā vārdā māci un atgādini visu, kas
mums ir nepieciešams. Palīdzi mums būt patiesiem locekļiem Dieva draudzē, kas celta uz
apustuļu un praviešu pamata un kur Tu esi
stūra akmens. Stiprini mūs visus patiesā un
glābjošā ticibā, lai paliekam kopibā ar Tevi
mūžigi. Mēs Tevi lūdzam Tavā svētajā vārdā.

Āmen.
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Lūgšana pirms Svētā Vakarēdiena
Mūsu Kungs un Pestītāj Jēzu Kristu, mēs
pateicamies, ka Tu esi aicinājis mūs par Saviem mācekļiem un draugiem. Pateicamies,
ka Tu esi aicinājis mūs pie Tava svētā galda,
kā Tu reiz sapulcināji Savus pirmos mācekļus,
sakot viņiem: "Ņemiet, tā ir Mana miesa," un:
"Šis ir Manas deribas asinis, kas par daudziem
top izlietas." Kungs, lai gan mēs nespējam aptvert, kā Tu vari nākt pie mums šādi - maizē
un vinā, vienlaikus būdams ari debesis, mums
pietiek, ka zinām - mēs esam grēcinieki, bet
Tu esi mūsu Pestitājs. Tagad, Kungs, kad gatavojamies nākt pie Tava galda, dod mums
pazemigu sirdi, lai, patiesi nožēlojot savus
grēkus, esam gatavi Tevi saņemt. Pārliecini,
ka mūsu grēki ir piedoti, un tad svēti mūs, lai
staigājam Tavā gaismā un spēkā. Āmen.
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Laulību gadadienā

Mēs

pateicamies Tev, Dievs, visžēlīgais
par Tavu svētību. Visas labās dāvanas
nāk no augšienes, un Tu esi devis mums veselību, labklājību un laimi. Neveiksmēs, ko
esam piedzīvojuši, Tu esi brīnišķīgi palīdzējis.
Atceroties, ko Tu Savā žēlsirdībā esi devis,
mēs Tevi lūdzam: palīdzi, vadi un svētī mūs
ari turpmāk. Palīdzi neaizmirst, ka mūsu
laulība un mājas ir dāvana - ne vien mums
pašiem, bet ari mūsu bērniem, mūsu tuvajiem
un mīļajiem un visiem, kurus Tu esi devis, lai
mēs viņus mīlētu un tiem kalpotu. Viss, kas
mums ir, pieder Tev, un mēs vēlamies ar to
kalpot, lai Tavs svētais nodoms piepildās šajā
un nākamajā pasaulē. Kungs, palīdzi, ka mēs
paliekam patiesā kristīgā ticībā, pilnīgā mī
lestībā un savstarpējā mierā, lai varam dzīvot
saskaņā ar Tavu svēto gribu. Mēs Tevi lūdzam
Jēzus Kristus, mūsu Kunga, vārdā. Āmen.
Tēvs,
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Miršanas gadadienā
Žēlīgais Dievs, Debesu Tēvs! Šodien, pieminot ... aiziešanu mūžibā, mēs zemojamies
zem Tavas varenās rokas. Mēs zinām, ka dzivība un nāve ir Tavās rokās. Tavā grāmatā ir
ierakstīta katra diena, ko Tu mums esi lēmis,
pirms vēl nebija nevienas. Mēs pateicamies
Tev, Kungs, par ... piemiņu, par viņa (viņas)
laiku mūsu vidū, par viņa (viņas) darbu un
kalpošanu un par mūsu sadraudzību ar viņu.
Kad domājam par viņa (viņas) un tik daudzu
mums tuvu un miļu cilvēku aiziešanu, palidzi
saprast, cik īss ir mums atvēlētais laiks. Tas
drīz paiet, un mēs aizejam mūžībā (Ps. 90:10).
Tēvs, dod, ka mūsu cilvēciskā kopiba šajā isajā
un dārgajā žēlastības laikā pa1īdz mums katram sagatavoties sadraudzibai ar svētajiem,
kas jau sasnieguši debesu mājas, un kopibai ar
Tevi mūžīgajā un pi1nīgajā priekā. Āmen.
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Slimībā

Debesu Tēvs, Tavs svētais vārds saka: ja
no mums cieš, viņam jālūdz (Jēk. 5:13).

kāds

Tādēļ mēs nākam Tavā priekšā. Tēvs, apžēlo

jies par Savu bērnu, kurš ir slims. Dod atvieglojumu sāpēs un atjauno miesas, dvēseles un
gara spēkus. Dod Savam bērnam atkal veselību. Lai Mierinātājs, Tavs Svētais Gars, stiprina viņu un dod visu, kas nepieciešams viņa
miesai, dvēselei un garam. Tēvs, Tu mūsu labā
nežēloji pats Savu Dēlu. Caur Viņu mēs esam
ieguvuši žēlastību, tāpēc ļauj, lai mūsu ciešanas rada izturību, ka varam pastāvēt. Ļauj,
ka šis ciešanas ir Tev par godu un mums par
laicīgu un mūžīgu svētību. To lūdzam Jēzus
Kristus, mūsu Kunga, svētajā vārdā. Āmen.
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Personiskās bēdās

Debesu Tēvs, Tu pazīsti katra cilvēka sirdi,
pirms viņi Tevi lūdz. Tu zini ari šis bē
das, kas nākušas pār mums. Mēs nezinām,
kādēļ tā noticis. Tāpēc, visžēlīgais Tēvs, mēs
saucam uz Tevi savā nemierā un lielajā nelaimē. Mēs piesaucam Tevi, Kungs, steidzies
mums palīgā1 Uzklausi mūsu balsi! Kungs,
neļauj bēdu plūdiem mūs aizskalot un sāpju
bezdibenim aprit. Dievs, Savā laikā, kad Tev
labpatiks, atbildi mums, jo Tava mīlestība ir
nemainīga un neizmērojama. Tu esi palīdzē
jis jau tik daudziem pirms mums un izvilcis
tos no ciešanu dziļumiem. Tad nu palīdzi,
ka neļaujamies izmisumam, kā dara tie, kam
nav cerības. Kungs, Tu spēj mierināt mūs un
vērst mūsu bēdas priekā. Tāpēc, kad šis bēdas
būs beigušās, ļauj mums palikt Jēzus Kristus,
vēl

mūsu Pestītāja, svētības pilnībā. Āmen.
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Bada laikos
visžēlīgais Tēvs,

debesu un zemes
Raditāj! Mūsu dienišķā maize ir atkariga no
Tavas žēlastibas. Tēvs, palūkojies uz mums!
Mūsu zeme ir smagi cietusi. Lauki ir sausi. Jau
sen mēs gaidām ražu. Daudzi ir badā. Mūsu
bērni ir izsalkuši. Kungs, ja Tu vēlies mūs
pārmācīt un sodit, ko gan mēs varam iebilst?
Ja Tu gribi pielīdzināt pārkāpumus, kurš gan
lai pastāv? Tomēr uzklausi mūs, Kungs, jo
Savā mīlestibā Tu esi uzticams un dari labu.
Pievērsies mums Savā bagātīgajā žēlastibā.
Tēvs, nāc mums palīgā! Pabaro šis zemes
izsalkušos, dod atvieglojumu tiem, kas raud.
Kungs, ļauj mums atkal piedzivot dienu, kad
varēsim Tev pateikties un Tevi slavēt, jo mūsu
zemē būs maize. Parādi mums žēlastību Jēzus
Kristus vārdā. Āmen.
Kungs,
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Pēc

nelaimes vai katastrofas

Debesu Tēvs, šajā pasaulē notiek daudz kas,
ko mēs nesaprotam. Vai tie, kas ciešot aizgāja
bojā, bija ļaunāki grēcinieki nekā mēs, pārē
jie? Nē, Tavs vārds nemāca spriest šādi! Pēc
Tavas bargās tiesas mēs visi būtu miruši. Tēvs,
mums visiem ir vajadziga žēlastiba. Sniedz
mierinājumu un palīdzību tiem, kas sēro pēc
saviem tuvajiem un mīļajiem. Apžēlojies par
cietušajiem un stāvi klāt visiem, kas palīdz.
Svētī viņu darbu un rūpes un pasargi viņus.
Ļauj ari mums saskatīt, kā šajā nelaimē varam
palīdzēt. Tēvs, netauj mums aizmirst, ka ari
mēs varam tikt pēkšņi aizsaukti mūžībā. Palidzi, ka esam šim bridim gatavi. To lūdzam
mūsu Pestītāja Jēzus Kristus svētajā vārdā.
Āmen.
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Visai tautai grūtā un liktenīgā bridi
Visžēlīgais Dievs,

Debesu Tēvs, mēs nākam
Tavā priekšā bridi, kad mūsu tautai ir loti grū
ti un izšķiras tās nākotne. Mēs vēršamies pie
Tevis kā mūsu Tēva un Palīga. Vienīgi Tu vari
novērst lielo nelaimi, kas mūs ir piemeklējusi.
Dievs, palidzi, ka saredzam un saprotam, kas
mūs tik tālu ir novedis. Palīdzi mums atzīt,
ka, šķeldamies un dzīdamies pēc pašlabuma,
esam grēkojuši. Kungs, šajā liktenīgajā laikā
palīdzi mums apvienoties, sākt saprast un cienīt citam citu un kopā nest vajadzigos upurus,
lai rastu izeju. Palīdzi mums saprast, kāda ir
Tava svētā griba attiecībā uz mūsu tautu un
zemi. Palīdzi mums rikoties pareizi, lai mūsu
tauta un valsts varētu pastāvēt ari turpmāk.
Dievs, apžēlojies par mums Jēzus Kristus,
mūsu Kunga un Pestītāja, dēļ. Āmen.
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Lielās vajāšanās
Jēzu

Kristu, mūsu Kungs un Pestītāj, Tu esi
un patiesīgais Liecinieks"
(Jņ. atkl. 3:14). Tava liecība ir pilnīga un der
visiem laikiem. Mēs šajā pasaulē esam vāji
liecinieki un daudzi ir stiprāki par mums.
Saņemot ziņas par kristiešiem, kuri atrodas
ieslodzījumā, tiek vajāti, spīdzināti un pat
nogalināti savas ticības dēļ, mēs saprotam,
cik vāji esam. Šie kristieši liecina mūsu vietā.
Kungs, apžēlojies un palīdzi visiem, kas tiek
vajāti savas ticības dēļ. Stiprini viņus, dod
tiem drosmi, prieku un apgaismo viņu sirdis,
lai viņi zinātu, kā rikoties. Kungs, apžēlojies
ari par visiem vajātājiem. Palīdzi tiem saprast,
ka viņi kalpo ļaunam mērķim un ir ļauna
spēka darbarīki. Kungs, apžēlojies par mums.
Mēs Tevi lūdzam Jēzus vārdā. Amen.
"ĀInen, uzticīgais
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BīBELES LASiJUMU TABULAS
Turpmākajās lappusēs

dotas divas Bibeles lasījumu tabulas - tabula A 163. lpp. un tabula B
176.lpp.
Tabula A paredzēta divām ģimenes lūgša
nām dienā.

Tabula B paredzēta vienai ģimenes lūgša
nai dienā.
Šis tabulas ir veidotas pēc Zviedrijas baznī
cas tradīcijas, taču abās ir vairākas izmaiņas,
lai Bībeles nodaļu sadalījums būtu lasīšanai
ērtāks. Tabulas B labā sleja "Yecā Derība.
Psalms" ir izveidota tieši šai rokasgrāmatai.
Lasītāji, kas vēlas izveidot paši savu Bībeles
lasījumu tabulu, var ņemt vērā ieteikumus,
kas atrodami 26. lpp.
Bībeles grāmatu nosaukumu saīsinājumus
sk. 191. lpp.
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A, Divi lasījumi dienā

'"

JANVĀRIS

Dat.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

RīTS

VAKARS

Mt.1:18-25
Mt.2:1-12
Mt. 2:13 - 23
Mt.3:1- 12
Mt. 3:13-17

Ps. 1
Ps.2
Ps.4
Ps.5

Mt. 4:1-11
Mt. 4:12- 25
Mt. 5:1- 12
Mt. 5:13-20
Mt. 5:21-32
Mt. 5:33- 48
Mt. 6:1- 8
Mt.6:9- 18
Mt. 6:19-24
Mt. 6:25- 34
Mt. 7:1- 11
Mt. 7:12- 13
Mt. 7:24-29
Mt. 8:1-13
Mt. 8:14- 22
Mt. 8:23-34
Mt. 9:1-13
Mt. 9:14- 26
Mt. 9:27- 38
Mt. 10:1-15
Mt.
Mt.
Mt.
Mt.
Mt.
Mt.

10:16- 23
10:24- 33
10:34-42
11:1-10
11:11-19
11:20- 30

163

Ps.8
Ps. 10:12- 18
Ps.ll
Ps. 12
Ps.13
Ps. 14
Ps. 15
Ps. 16
Ps. 19
Ps.20
Ps.22:1-11
Ps. 22:22-31
Ps. 23
Ps.24
Ps.25:1-1O
Ps.25:11- 22
Ps.27
Ps.30
Ps.31:1-8
Ps. 31:14-24
Ps.32
Ps.33:8-22
Ps.34:1-1O
Ps. 34:11-22
Ps.36
Ps.37:1-11
Ps.37:30-4

FEBRUARIS
Dat.

RīTS

VAKARS

Mt.12:1-14

PS. 39

2

Mt. 12:15-21

PS. 40:1-8

3
4

Mt. 12:22-37

PS.40:9-14

Mt. 12:38-50

PS. 42

5

Mt. 13:1-5

PS.43

6

Mt. 13:16-30

PS.45:1-7

7

Mt. 13:31-43

8

Mt. 13:44-58

PS.46
PS.50:7-23

9

Mt.14:1-14

PS. 51

Mt. 14:15-22

Ps. 53

10
11

Mt. 14:23-36

PS.61

12

Mt. 15:1-20

PS. 62

13

Mt. 15:21-39

Ps. 63

14

Mt. 16:1-12

Ps. 65

15

Mt. 16:13-20

PS. 66:8- 20

16

Mt. 16:21-28

PS. 67

17

Mt. 17:1-13

Ps. 70

18

Mt. 17:14-27

PS.71 :1-12

19

Mt. 18:1-14

Ps. 71:17- 24

20

Mt. 18:15-22

21

Mt. 18:23- 35

PS.72
Ps. 73:1-12; 23-28

22

Mt. 19:1-15

Ps. 75

23

Mt. 19:16-30

PS.77:1-12

24

Mt. 20:1-16

PS. 81

25

Mt. 20:17-34

PS. 84

26

PS. 86

27

Mt. 21:1-13
Mt. 21:14-22

28

Mt. 21:23-32

PS. 91

29

Mt. 21:33-46

PS. 92

164

PS. 90

MARTS
Dat.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

RīTS

VAKARS

Mt.22:1-14
Mt. 22:15-33

Ps.93
Ps.94:12-19

Mt. 22:34-46
Mt. 23:1-12
Mt.23:13-26
Mt. 23:27-29
Mt. 24:1-14

Ps.95
Ps.96
Ps.100

Mt. 24:15-28
Mt. 24:29-36
Mt. 24:37-51
Mt. 25:1-13
Mt. 25:14-30
Mt. 25:31-46
Mt. 26:1-16
Mt.26:17-29
Mt. 26:30-46
Mt. 26:47-58
Mt. 26:59-75
Mt. 27:1-14

Ps.102
Ps. 103:1-12
Ps. 103:13-22
Ps. 104:1-15
Ps. 104:24-35
Ps.ll0
Ps. 111
Ps.113
Ps.115
Ps.116
Ps. 118:1-14
Ps. 118:15-29
Ps. 119:89-96

Mt. 27:15-26
Mt.27:27-44

Ps. 119:165-176
Ps.121
Ps.122

Mt. 27:45-56
Mt. 27:57-66
Mt.28:1-1O
Mt. 28:11-20

Ps.123
Ps.124
Ps.126
Ps.127

1. Moz. 12:1-7

27
28

1. Moz. 13:2-13

29
30

1. Moz. 18:20-33
1. Moz. 22:1-13

Rom. 1:1-17
Rom. 1:18-32
Rom. 2:1-16
Rom. 2:17-29
Rom. 3:1-18

31

1. Moz. 28:10-22

Rom. 3:19-31

1. Moz. 15:1-6
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APRĪLIS

Dat.

RĪTS

1. Moz. 32:22-31
2

2. Moz. 2:1-10

3

2. Moz. 3:1-12

4

2. Moz. 12:1-14

5

2. Moz. 14:9-13

6

2. Moz. 33:12-23

7

2. Moz. 34:1-10

8

4. Moz. 21:4-9

9

5. Moz. 32:1-12

10

1. Sam. 3:1-10

11

1. Sam. 16:1-13

12

Mk. 1:1-13
Mk. 1:14-34
Mk. 1:35-45
Mk. 2:1-17
Mk. 2:18-28
Mk. 3:1-19
Mk. 3:20-35
Mk. 4:1-20
Mk. 4:21-41
Mk. 5:1-20
Mk. 5:21-43

13
14
IS
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

VAKARS
Rom. 4:1-12
Rom. 4:13-25
Rom. 5:1-11
Rom. 5:12-21
Rom. 6:1-14
Rom. 6:15-23
Rom. 7:1-13
Rom. 7:14-25

Mk. 6:1-13
Mk. 6:14-29

Rom. 8:1-11
Rom. 8:12-27
Rom. 8:28-39
Ps. 128
PS. 130
PS.131
PS.138
PS. 139
Ps. 141
Ps. 143
Ps. 145:1-8
Ps. 145:9- 21
PS.146
Ps. 147:1-11
Rom. 9:1-18
Rom. 9:19-33

Mk. 6:30- 44
Mk. 6:45- 56
Mk. 7:1-13
Mk. 7:14-30
Mk. 7:31-37
Mk. 8:1-21

Rom.
Rom.
Rom.
Rom.
Rom.
Rom.
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10:1-13
10:14-21
11:1-12
11:13-24
11:25-36
12:1-8

Dat.

MAIJS
RiTS

VAKARS

Mk. 8:22- 9:1

Rom. l2:9-21

2

Mk. 9:2- 13

Rom. 13:1-14

3

Mk. 9:14-29

Rom. 14:1-12

4

Mk. 9:30-50

Rom. 14:13-23

5

Mk. 10:1- 16

Rom. 15:1-13

6

Mk. 10:17-31

Rom. 15:14-21

7

Mk. 10:32-52

Rom. 15:22-33

8

Mk. 11:1-14

Rom. 16:1-16

9

Mk. 11:15-33

Rom. 16:17-27

10

Mk. 12:1-17

1. Kor. 1:1-16

11

Mk. 12:18-33

1. Kor. 1:17-31

12

Mk. l2:35-44

1. Kor. 2:1-16

13

Mk. 13:1-13

1. Kor. 3:1-9

14

Mk. 13:14-23

1. Kor. 3:10- 17

15

Mk. 13:24-37

1. Kor. 3:18-23

16

Mk. 14:1-16

1. Kor. 4:1-9

17

Mk. 14:17-31

1. Kor. 4:10-21

18

Mk. 14:32-42

1. Kor. 5:1-13

19

Mk. 14:43-59

1. Kor. 6:1-11

20

Mk. 14:60-72

1. Kor. 6:12-20

21

Mk. 15:1-15

1. Kor. 7:1-16

22

Mk. 15:16- 26

1. Kor. 7:17-28

23

Mk. 15:27-37

1. Kor. 7:29-40

24

Mk. 15:38-47

1. Kor. 8:1-13

25

Mk. 16:1-11

1. Kor. 9:1-12

26

Mk. 16:12-20

1. Kor. 9:13-27

27

Jes.l:2- 9

1. Kor. 10:1-13

28

Jes.2:2-5

1. Kor. 10:14-11:1

29

Jes. 5:18-23

1. Kor. 11:2-16

30

Jes.6:1-8

1. Kor. 11:17-22

31

Jes.9:2- 7

1. Kor. l2:1-11
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JÜNIJS

Dat.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

RĪTS

VAKARS

Jes. 11:1-10

1. Kor. 12:12-25

Jes.12

1. Kor. 12:26-31

Jes.25:6-9

1. Kor. 13:1-13

Tes. 26:1-8

1. Kor. 14:1-14

Tes. 35

1. Kor. 14:15-25

Tes. 40:1-11

1. Kor. 14:26-40

Tes. 40:21-31

1. Kor. 15:1-11

Tes. 42:1-8

1. Kor. 15:12-19

Jes.43:1-7

1. Kor. 15:20-28

Tes. 43:16-25

1. Kor. 15:29- 44

Tes. 45:18-25

1. Kor. 15:45-58

Tes. 49:1-10

1. Kor. 16:1-24

Tes. 50:4-10

2. Kor. 1:1-11

Tes. 52:13-53:12

2. Kor. 1:12-2:4

Tes. 55:6-11

2. Kor. 2:5-17

Tes. 60:1-6

2. Kor. 3:1-18

17

Tes. 61

2. Kor. 4:1-12

18

Lk.1:1-24

2. Kor. 4:13-18

19

Lk. 1:26-38

2. Kor. 5:1-10

20

Lk.1:39-56

2. Kor. 5:11-21

21

Lk.l:57-80

2. Kor. 6:1-10

22

Lk.2:1-20

2. Kor. 6:11-7:1

23

Lk. 2:21-38

2. Kor. 7:2-16

24

Lk. 2:39-52

2. Kor. 8:1-15

25

Lk.3:1-14

2. Kor. 8:16-24

26

Lk. 3:15-22

2. Kor. 9:1-15

27

Lk. 4:1-13

2. Kor. 10:1-18

28

Lk.4:14-30

2. Kor. 11:1-15

29

Lk.4:31-44

2. Kor. 11:16-33

30

Lk.5:1-11

2. Kor. 12:1-10
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JŪLIJS

Dat.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
IS

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

RITS
Lk.5:12-26
Lk.5:27-39
Lk.6:1-11
Lk.6:12-26
Lk.6:27-38
Lk.6:39-49
Lk.7:1-17
Lk.7:18-35
Lk.7:36-50
Lk.8:1-15
Lk. 8:16-25
Lk.8:26-39
Lk.8:40-56
Lk.9:1-17
Lk.9:18-36
Lk.9:37-50
Lk. 9:51-62
Lk.1O:1-16
Lk. 10:17-24
Lk. 10:25-42
Lk.ll:1-13
Lk. 11:14-28
Lk. 11:29-36
Lk. 11:37-54
Lk.
Lk.
Lk.
Lk.

12:1-15
12:16-34
12:35-48
12:49- 59

Lk.13:1-17
Lk. 13:18-35
Lk.14:1-11
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VAKARS
2. Kor. 12:11-21
2. Kor. 13:1-14
Gal. 1:1-12

Gal. 1:13-24
Gal. 2:1-10
Gal. 2:11-21
Gal. 3:1-14
Gal. 3:15-29
Gal. 4:1-16
Gal. 4:17-31
Gal. 5:1-15
Gal. 5:16-26
Gal. 6:1-18
Ef. 1:1-14
Ef.1:15-23
Ef.2:1-10
Ef. 2:11-22
Ef.3:1-13
Ef.3:14-21
Ef.4:1-16
Ef.4:17-5:2
Ef.5:3-20
Ef.5:21-33
Ef.6:1-12
Ef.6:13-24
Fil. 1:1-18
Fil. 1:19-30
Fil. 2:1-18
Fil. 2:19-30
Fil. 3:1-11
Fil. 3:12-21

AUGUSTS

Dat.

RĪTS

Lk. 14:12-24

VAKARS
Fil. 4:1-9

2

Lk. 14:25-35

Fil. 4:10-23
Kol. 1:1-14

3

Lk. 15:1-10

4

Lk. 15:11-32

Kol. 1:15-29

5

Lk. 16:1-13

Kol. 2:1-15

6

Lk. 16:14-31

Kol. 2:16-23

7

Lk.17:1-19

Kol. 3:1-11

8
9

Lk. 17:20- 37

Kol. 3:12-25

Lk. 18:1-14

Kol. 4:1-18

10

Lk. 18:15-30

Ap. d. 1:1-14

11
12

Lk. 18:31-43

Ap. d. 1:15-26

Lk. 19:1-10

Ap. d. 2:1-13

13
14

Lk. 19:11-27

Ap. d. 2:14-28

Lk. 19:28-40

Ap. d. 2:29-36

15

Lk. 19:41-48

Ap. d. 2:37-47

16

Lk. 20:1-18

Ap. d. 3:1-16

17

Lk. 20:19-40

Ap. d. 3:17-26

18

Lk. 20:41-47

Ap. d. 4:1-18

19

Lk.21:1-19

Ap. d. 4:19-37

20

Lk. 21:20-38

Ap. d. 5:1-16

21

Lk. 22:1-13

Ap. d. 5:17-32

22

Lk. 22:14-23

Ap. d. 5:33-42

23

Lk. 22:24-38

Ap. d. 6:1-15

24

Lk. 22:39-53

Ap. d. 7:1-19

25

Lk.22:54-71

Ap. d. 7:20-43

26

Lk.23:1-12

Ap. d. 7:44-8:1

27

Lk. 23:13-25

Ap. d. 8:1-24

28

Lk. 23:26-34

Ap. d. 8:25-40

29

Lk. 23:35-46

Ap. d. 9:1-21

30

Lk.23:47-56

Ap. d. 9:22-43

31

Lk. 24:1-12

Ap. d. 10:1-23
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SEPTEMBRIS
Dat.

RITS

VAKARS
Ap. d. 10:24-48

1

Lk. 24:13-35

2

Lk. 24:36-53

Ap. d. 11:1-18

3

Ier. 1:1-10

Ap. d. 11:19-30

4

Ier. 9:1-11

Ap. d. 12:1-17

5

Jer.20:7-13

Ap. d. 12:18-25

6

Ier. 23:1-8

Ap. d. 13:1-12

7

2. Sam. 7:1-16

Ap. d. 13:13-31

8

2. Sam. 7:18-29

Ap. d. 13:32-52

9

2. Sam. 22:1-7

Ap. d. 14:1-13

10

1. Ķēn. 3:5-14

Ap. d. 14:14-28

11

1. Ķēn. 8:22-30

Ap. d. 15:1-21

12

1. Ķēn. 17:1-16

Ap. d. 15:22-41

13

1. Ķēn. 19:1-18

14

2.

Ķēn.

5:1-14

Ap. d. 16:1-24
Ap. d. 16:25-40

15

Dan.9:1-19

Ap. d. 17:1-15

16

Ier. 29:4-14

Ap. d. 17:16-34

17

Jer.31:31-34

Ap. d. 18:1-17

18

Raudu dz. 3:22-33 Ap. d. 18:18-28

19

EC.7:10-27

Ap. d. 19:1-20

20

Ec. 11:14-21

Ap. d. 19:21-41

21

Ec.15:1-8

Ap. d. 20:1-16

22

Ec. 16:48-63

Ap. d. 20:17-38

23

Ec. 18:23-32

Ap. d. 21:1-17

24

Ec. 33:10-20

Ap. d. 21:18-40

25

Ec.34:11-16

Ap. d. 22:1-16

26

Ec.37:1-14

Ap. d. 22:17-30

27

Sal. pam. 3:5-18

Ap. d. 23:1-15

28

Sal. pam. 6:6-23

Ap. d. 23:16-35

29

Jņ.l:l-13

Ap. d. 24:1-27

30

Jņ.1:14-23

Ap. d. 25:1-12
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OKTOBRIS

Dat.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

RīTS

VAKARS

Jņ.1 : 24-34

Ap. d. 25:13-27

Jņ.1:35-42

Ap. d. 26:1-18

Jņ.1 : 43-51

Ap. d. 26:19-32

Jņ.2:1-11

Ap. d . 27:1-20

Jņ . 2 : 12-25

Ap. d. 27:21-44

Jņ.3:1-15

Ap. d. 28:1-16

Jņ.3:16-21

Ap. d. 28:17-31

Jņ.3:22-36

1. Tes. 1:1-10

Jņ.4 : 1-15

1. Tes. 2:1-8

Jņ.4:16-30

1. Tes. 2:9-20

Jņ.4 : 31-42

1. Tes. 3:1-13

Jņ . 4:43-54

1. Tes. 4:1-8

Jņ.5:1-14

1. Tes. 4:9-18

Jņ.5:15-29

1. Tes. 5:1-11

Jņ.5 : 30-38

1. Tes. 5:12-28

Jņ . 5:39-47

2. Tes. 1:1-12

Jņ . 6:1-15

2. Tes. 2:1-17

Jņ.6:16-27

2. Tes. 3:1-18

Jņ.6 :28-4 0

1. Tim. 1:1-11

Jņ . 6:41-51

1. Tim. 1:12-20

Jņ.6: 52-59

1. Tim. 2:1-15

Jņ.6 : 60-71

1. Tim. 3:1-16

Jņ.7: 1-13

1. Tim. 4:1-16

Jņ.7: 14-27

1. Tim. 5:1-25

Jņ.7:28-36

1. Tim. 6:1-10

Jņ.7: 37-52

1. Tim. 6:11-21

Jņ.8 : 1-11

2. Tim. 1:1-18

Jņ . 8 : 12-19

2. Tim. 2:1-13

Jņ.8:20-27

2. Tim. 2:14-26

Jņ.8:28-45

2. Tim. 3:1-17

Jņ.8 :46-59

2. Tim. 4:1-8
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Dat.

NOVEMBRIS
RITS
Jņ.9:1-231

2

Jņ.9:24-41

3
4
5

Jņ.1O:1-1O

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Jņ.1O:11-21
Jņ.
Jņ.

10:22-30
10:31-42

Jņ.11:1-16
Jņ .
Jņ.
Jņ.

11:17-27
11:28-44
11:45-57

Jņ.12:1-19
Jņ.

12:20-36
12:37-50
Haz.6:1-6
Haz.14:1-9
Jaēla 2:27-32
Am. 4:6-13
Am. 5:6-15
Am. 5:16-24
Am. 9:5-12
Jņ.

Jan.3
Mih.4:1- 7
Mih.6:1-8
Mih.7:1-9
Hab. 2:13- 20
Jņ. 13:1-11
Jņ. 13:12-20
Jņ. 13:21-30
Jņ. 13:31-38
Jņ.14:1-14

173

VAKARS
2. Tim. 4:9-22
Tit. 1:1-16
Tit. 2:1-15
Tit.3:1-15
Filem.1-25
Ebr.1:1-14
Ebr.2:1-9
Ebr.2:1O-18
Ebr.3:1-11
Ebr.3:12-19
Ebr.4:1-1O
Ebr.4:11-16
Ebr.5:1-14
Ebr.6:1-10
Ebr.6:11-20
Ebr. 7:1-17
Ebr. 7:18-28
Ebr.8:1-13
Ebr.9:1-14
Ebr. 9:15-28
Ebr. 10:1-18
Ebr.
Ebr.
Ebr.
Ebr.

10:19-39
11:1-12
11:13-22
11:23-40

Ebr. 12:1-17
Ebr. 12:18-29
Ebr. 13:1-14
Ebr. 13:15-25
1. Pēt. 1:1-12

DECEMBRIS
RīTS

VAKARS

1

Jņ.

14:15-21

1.

2

Jņ.

14:22-31

1. Pēt. 2:1-10

Dat.

Pēt.

1:13-25

3

Jņ.

15:1-83

1.

Pēt.

2:11-25

4

Jņ.

15:9-17

1.

Pēt.

3:1-12

5

Jņ .

15:18-27

1.

Pēt.

3:13-22

6

Jņ.

16:1-15

1.

Pēt.

4:1-11

7

Jņ.

16:16-24

1.

Pēt.

4:12-19

8

Jņ .

16:25-33

1. Pēt. 5:1-14

9

Jņ.17: 1-89

1.

Jņ.

1:1-10

10

Jņ.

17:9-19

1.

Jņ.

2:1-14

17:20-26

1. Jņ. 2:15- 29

11

Jņ.

12

Jņ.18:1-11

1.

Jņ.

3:1-12

13

Jņ.

18:12-18

1.

Jņ .

3:13-24

14

Jņ.

18:19-27

1.

Jņ.

4:1-10

15

Jņ.

18:28-40

1.

Jņ.

4:11-21

16

Jņ .

19:1-11

1. Jņ . 5:1-12

17

Jņ.19:12-18

1.

Jņ.

5:13- 21

18

Jņ.

19:19-27

Jēk.

1:1-15

19

Jņ .

19:28-42

Jēk .

1:16-27

20

Jņ.20:1-10

Jēk. 2:1-13

21

Jņ.20 : 11-18

Jēk.

22

Jņ . 20:19-31

Jēk. 3:1-18

23

Jņ.21:1-14

Jēk.

4:1-17

24

Jņ .

Jēk.

5:1-8

25

Cef. 1:14-2:3

21:15-25

2:14-26

Jēk.5:9-20

26

Cef.3:9-20

Jņ.

atkl. 1:1-8

27

Cah.7:9-14

Jņ .

atkl. 2:1-11

28

Cah.8:7-17

Jņ.

atkl. 5:1-14

29

Cah. 9:9-17

Jņ .

atkl. 7:9-17

30

Mal. 3:1-4

Jņ.

atkl. 21:1-7

31

Mal. 3:13-18

Jņ. atkl. 22:10-17
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B. VieDslasijums dienā

175

JANVĀRIS

Dat.

JAUNĀ DERiBA

PSALMS

Mt.6:25-7:12

1:1-6

2

Mt.7:13-29

2:1-11

3

Mt. 8:1-17

3:1-8

4

Mt. 8:9:13

4:1-3

5

4:4-8

6

Mt. 9:14-38
Mt.1O:1-23

7

Mt. 10:24-42

5:4-8

8

Mt.11:1-30

5:9-12

9

Mt. 12:1-21

6:1-5

5:1-3

10

Mt.12:22-50

6:6-10

11

Mt. 13:1-23

12

Mt. 13:24-52

7:1-5
7:6-11

13

Mt. 13:53-14:21

7:12-17

14

Mt. 14:22-15:20

8:1-4

15

Mt. 15:21-16:12

8:5-9

16

Mt. 16:13-28

9:1-4

17

Mt. 17:1-27

9:5-10

18

Mt. 18:1-20

9:11-16

19

Mt. 18:21-19:2

9:17-20

20

Mt.19:3-26

10:1-6

21

Mt. 19:27-20:16

10:7-11

22

Mt. 20:17-34

23

Mt. 21 :1- 21

10:12- 18
11:1-7

24

Mt. 21 :23 - 46

12:1-4

25

Mt. 22:1-22

12:5-8

26

Mt. 22:23-46
Mt. 23:1-22

13:1-6

27
28

Mt. 23:23-39

14:4-7

29

Mt. 24:1-28

15:1-5

30

Mt. 24:29-51

16:1-6

31

Mt. 25:1-30

16:7-11
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14:1-3

FEBRUARIS
Dat.
1

JAUNA DERI BA

PSALMS

Mt. 25:31-46

17:1-5

2

Mt. 26:1-29

17:6-12

3

Mt. 26:30-56

17:13-15

4

Mt. 26:57-75

18:1-6

5

Mt.27:1-26

18:7-15

6

Mt. 27:27-50

18:16-19

7

Mt. 27:51-66

18:20-30

8

Mt. 28:1-20

18:31-42

9

1. Tes. 1:1-2:12

18:43-50

10

1. Tes. 2:13-3:13

19:1-6

11

1. Tes. 4:1-18

19:7-10

12

1. Tes. 5:1-28

19:11-14

13

2. Tes. 1:1-12

20:1-5

14

2. Tes. 2:1-17

20:6-9

15

2. Tes. 3:1-18

21:1-7

16

Gal. 1:1-24

21:8-13

17

Gal. 2:1-21

22:1-5

18

Gal. 3:1-14

22:6-11

19

Gal. 3:15-29

22:12-18

20

Gal. 4:1-31

22:19-24

21

Gal. 5:1-26

22:25-31

22

Gal. 6:1-18

23:1-6

23

1. Kor. 1:1- 31

24:1-6

24

1. Kor. 2:1-16

24:7-10

25

1. Kor. 3:1-23

25:1-7

26

1. Kor. 4:1-21

25:8-14

27

1. Kor. 5:1-13

25:15-22

28

1. Kor. 6:1-20

26:1-7

29

1. Kor. 7:1-11

26:8-12

117

MARTS
Dat.

JAUNA DERĪBA

PSALMS

1

1. Kor. 7:1-24

27:1-5

2

1. Kor. 7:25-40

27:6-10

3

1. Kor. 8:1-13

27:11-14

4

1. Kor. 9:1-18

28:1-5

5

1. Kor. 9:19-10:13

28:6-9

6

1. Kor. 10:14-11:1

29:1-4
29:5-11

7

1. Kor. 11:2-19

8

1. Kor. 11:20-34

30:1-5

9

1. Kor. 12:1- 31

30:6-12

10

1. Kor. 13:1-13

31:1-5

11

1. Kor. 14:1-19

31:6-10

12

1. Kor. 14:20-40

31:11-18

13

1. Kor. 15:1-34

31:19-24

14

1. Kor. 15:35-58

32:1-5

15

1. Kor. 16:1-24

32:6-11

16

2. Kor. 1:1-14

33:1-9

17

2. Kor. 1:15-2:4

33:10-17

18

2. Kor. 2:5-17

33:18-22

19

2. Kor. 3:1-18

34:1-8

20

2. Kor. 4:1-18

34:9-17

21

2. Kor. 5:1-21

34:18-22

22

2. Kor. 6:1-7:1

35:1-8

23

2. Kor. 7:2-16

35:9-14

24

2. Kor. 8:1-24

35:15-21

25

2. Kor. 9:1- 15

35:22-28

26

2. Kor. 10:1-18

36:1-6

27

2. Kor. 11:1-33

36:7-12

28

2. Kor. 12:1-21

37:1-9

29

2. Kor. 13:1-14

37:10-20

30

Rom. 1:1-17

37:21-33

31

Rom. 1:18-32

37:34-40

178

APRiLIS
JAUNĀ DERīBA

PSALMS

1

Rom. 2:1-16

38:1-8

2

Rom. 2:17-3:8

38:9-14

3

Rom. 3:9-31

38:15-22

4

Rom. 4:1-25

39:1-6

5

Rom. 5:1-21

39:7-13

6

Rom. 6:1-14

40:1-5

7

Rom. 6:15-7:6

40:6-12

8

Rom. 7:7-25

40:13- 17

9

Rom. 8:1-25

41:1-7

10

Rom. 8:26- 39

41:8-13

11

Rom. 9:1-18

42:1-4

12

Rom. 9:19-33

42:5-11

13

Rom. 10:1-21

43:1-5

14

Rom. 11:1-21

44:1-9

15

Rom. 11:22-36

44:10- 16

16

Rom. 12:1-21

44:17- 26

17

Rom. 13:1-14

45:1-9

Dat.

18

Rom. 14:1-15:6

45:10-17

19

Rom. 15:7-33

46:1-7

20

Rom. 16:1-27

46:8-11

21

Mk. 1:1-20

47:1-4

22

Mk. 1:21-45

47:5-9

23

Mk. 2:1-22

48:1-8

24

Mk. 2:23-3:12

48:9-14

25

Mk. 3:13-35

49:1-9

26

Mk. 4:1-20

49:10-15

27

Mk. 4:21-41

49:16-20

28

Mk. 5:1-20

50:1-6

29

Mk. 5:21-43

50:7-15

30

Mk. 6:1-29

50:16-23

179

Dat.

MAIJS
JAUNA DERIBA

PSALMS

Mk. 6:30-56

51:1-9

2

Mk. 7:1-23

51:10-14

3

Mk. 7:24-8:10

51:15-19

4

Mk. 8:11-9:1

52:1-5

5

Mk. 9:2-29

52:6-9

6

Mk. 9:30-50

53:1-6

7

Mk. 10:1-31

54:1-7

8

Mk. 10:32-52

55:1-8

9

Mk. 11:1-26

55:9-15

10

Mk. 11:27-12:12

55:16-23

11

Mk. 12:13-27

56:1- 7

12

Mk. 12:28-44

56:8-13

13

Mk. 13:1- 23

57:1-6

14

Mk. 13:24-37

57:7-11

15

Mk. 14:1-25

58:1- 5

16

Mk. 14:26-50

58:6-11

17

Mk. 14:51-72

59:1-10

18

Mk. 15:1-20

59:11-17

19

Mk. 15:21-47

60:1-5

20

Mk. 16:1-20

60:6-12

21

Fil. 1:1-26

61:1- 3

22

Fil. 1:27-2:11

61:4-8

23

Fil. 2:12-30

62:1- 4

24

Fil. 3:1-21

62:5-12

25

Fil. 4:1-23

63:1-4

26

Kol. 1:1-23

63:5-11

27

Kol. 1:24-2:7

64:1-6
64:7-10

28

Kol. 2:8-23

29

Kol. 3:1-4:1

65:1-4

30

Kol. 4:2-18

65:5-8

31

Filern. 1- 25

65:9-13

180

JŪNIJS

Dat.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

JAUNĀ DERīBA

Ef. 1:1-23
Ef. 2:1-22
Ef.3:1-21
Ef.4:1-16
Ef. 4:17-5:2
Ef.5:3-20
Ef. 5:21-6:9
Ef.6:1O-24
Ebr.1:1-14
Ebr.2:1-18
Ebr.3:1-19
Ebr.4:1-16
Ebr.5:1-14
Ebr.6:1-20
Ebr.7:1-25
Ebr. 7:26-8:13
Ebr.9:1-28
Ebr. 10:1-18
Ebr. 10:19- 39
Ebr. 11:1-22
Ebr. 11:23-12:2
Ebr. 12:3-29
Ebr. 13:1-25
Lk. 1:1-2524
Lk.1:26-56
Lk.1:57-80
Lk.2:1-20
Lk.2:21-52
Lk.3:1-22
Lk.4:1-30

181

PSALMS
66:1-7
66:8-12
66:13-20
67:1-7
68:1-6
68:7-10
68:11-18
68:19-23
68:24-27
68:28-35
69:1-12
69:13-21
69:22-29
69:30-36
70:1-5
71:1-11
71:12-16
71:17-24
72:1-11
72:12-20
73:1-9
73:10-20
73:21-28
74:1-11
74:12-23
75:1-10
76:1-9
76:10-12
77:1-12
77:13-20

JŪLIJS

Dat.
2

JAUNĀ DERīBA

PSALMS

Lk. 4:31-44

78:1-4

Lk.5:1-16

78:5-8

3

Lk.5:17-39

78:9-20

4

Lk.6:1-19

87:21-31

5

Lk.6:20-49

78:32-37

6

Lk.7:1-23

78:38-43

7

Lk.7:24-50

78:44-55

8

Lk.8:1-21

78:56-66

9

Lk.8:22-39

78:67-72

10

Lk. 8:40-9:6

79:1-4

11

Lk.9:7-27

79:5-10

12

Lk.9:28-50

79:11-13

13

Lk.9:51-1O:16

80:1-7

14

Lk.1O:17-42

80:8-l3

15

Lk.11:1-28

80:14-19

16

Lk. 11:29-54

81:1-7

17

Lk. 12:1-21

81:8-16

18

Lk. 12:22-40

82:1-4

19
20

Lk. 12:41-59
Lk.13:1-21

83:1-8

21

Lk. 13:22-14:6

83:9-12

22

Lk. 14:7-35

83:13-18

82:5-8

23

Lk. 15:1-32

84:1-4

24

Lk. 16:1-18

84:5-9

25

Lk.16:19-17:1O

84:10-12

26

85:1-3

27

Lk. 17:11-37
Lk.18:1-30

28

Lk. 18:31-19:10

85:8- 13

29

Lk. 19:11-40

86:1-7

30

Lk. 19:41-20:18

86:8-l3

31

Lk. 20:19-21:4

86:14-17
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85:4- 7

AUGUSTS
Dat.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

JAUNĀ DERīBA

PSALMSl

Lk.21:5-38
Lk.22:1-13
Lk. 22:14-38
Lk. 22:39-65

87:1-7
88:1-7
88:8-12

Lk. 22:66-23:25
Lk. 23:26-56
Lk.24:1-31
Lk. 24:32-53
Ap. d. 1:1-14
Ap. d. 1:15-2:13
Ap. d. 2:14-36
Ap. d. 2:37-3:10
Ap. d. 3:11-26
Ap. d. 4:1-31
Ap.
Ap.
Ap.
Ap.

d. 4:32-5:16
d. 5:17-42
d. 6:1-15
d. 7:1-29

88:13-18
89:1-4
89:5-10
89:11-18
89:19-23
89:24-29
89:30-37
89:38-45
89:46- 52
90:1- 6
90:7- 10
90:11-17
91:1-8
91:9-16
92:1-4

Ap. d. 7:30-53
Ap. d. 7:54-8:13
Ap. d. 8:14-40
Ap. d. 9:1-22

92:5-9
92:10- 15
93:1-5
94:1-7

Ap. d. 9:23 - 43
Ap. d. 10:1-23
Ap. d. 10:24- 48

94:8-15
94:16-23
95:1-5

27
28
29
30

Ap.
Ap.
Ap.
Ap.
Ap.

95:6-11
96:1-6
96:7-9
96:10-13
97:1-5

31

Ap. d. 14:1-28

22
23
24
25
26

d.
d.
d.
d.
d.

11:1-30
12:1-25
13:1-15
13:16- 31
13:32-52
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97:6-12

SEPTEMBRIS
JAUNA DERīBA

PSALMS

1

Ap. d. 15:1-21

98:1-3

2

Ap. d. 15:22-41

98:4-6

Dat.

3

Ap. d. 16:1-18

98:7-9

4

Ap. d. 16:19-40

99:1-5

5

Ap. d. 17:1-21

99:6-9

6

Ap. d. 17:22-18:4

100:1-5

7

Ap. d. 18:5-28

101:1-5

8

Ap. d. 19:1-22

101:6-8

9

Ap. d. 19:23-41

102:1-11

Ap. d. 20:1-16

102:12-17
102:18-22

10
11

Ap. d. 20:17-38

12

Ap. d . 21:1-16

102:23-28

13

Ap. d. 21:17-36

103:1-5

14
15

Ap. d. 21:37-22:21 103:6-10
Ap. d. 22:22-23:11 103:11-14

16

Ap. d. 23:12-35

17

Ap. d. 24:1-27

103:19-22

18

Ap. d. 25:i-25

104:1-9

103:15-18

19

Ap. d. 25:23-26:11 104:10-13

20

Ap. d. 26:12-32

104:14-23

21

Ap. d. 27:1-26

104:24-30

22

Ap. d. 27:27-28:10 104:31-35

23

Ap. d. 28:11-31

105:1-6

24

1. Tim. 1:1-20

105:7-15

25

1. Tim. 2:1-15

105:16-25

26

1. Tim. 3:1-16

105:26-36

27

1. Tim. 4:1-16

105:37-45

28

1. Tim. 5:1-25

106:1-5

29

1. Tim. 6:1-21

106:6-12

30

2. Tim. 1:1-18

106:13-23
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OKTOBRIS
Dat.

JAUNĀ DERĪBA

2. Tim. 2:1-26
2
3
4

2. Tim. 3:1-17
2. Tim. 4:1-22
Tit. 1:1-16

5
6
7

Tit. 2:1-15
Tit.3:1-15
1. Pēt. 1:1-21
1. Pēt. 1:22-2:12

8
9
10
11
12
13
14
15
16

1. Pēt. 2:13-3:7
1. Pēt. 3:8-22
1. Pēt. 4:1-19
1. Pēt. 5:1-14

2. Pēt. 1:1-21
2. Pēt. 2:1-22
2. Pēt. 3:1-18
Jēk.l:I-27

17
18
19
20

Jēk.2:1-26

21
22
23
24

Jūd . I-25

Jēk.3 : 1-18
Jēk.4:1-17
Jēk.5:1-20

Jņ.

1:1-28

Jņ.1:29-51
Jņ . 2:1-25

25
26
27

Jņ.3:1-21

28
29
30

Jņ.4:31-54

31

Jņ.6:1-21

Jņ.3:22-36
Jņ.4: 1-30

Jņ.5:1-18
Jņ.5:19-47

l85

PSALMS
106:24-31
106:32-39
106:40-48
107:1-9
107:10-16
107:17-22
107:23-32
107:33-38
107:39- 43
108:1-6
108:7-13
109:1-5
109:6-19
109:20-25
109:26-31
110:1-4
110:5-7
111:1-10
112:1-10
113:1-9
114:1-8
115:1-11
115:12-18
116:1-11
116:12-19
117:1-2
118:1-9
118:10-18
118:19-25
118:26-29
119:1-8

NOVEMBRIS
JAUNĀ DERīBA

PSALMS

Jņ.6 : 22-51

119:9-16

2

Jņ . 6:52-71

119:17-24

3
4

Jņ.7:1-31

119:25-32

Jņ.7:32-52

119:33-48

5

Jņ.7:53-8:30

6

Jņ . 8:31-59

119:49-56
119:57-64
119:65-72

Dat.

7

Jņ.9:1-23

8

Jņ.9:24-41

119:73-88

9

Jņ.

10:1-21

119:89-104

10

Jņ.

10:22- 42

119:105-120

11
12

Jņ.

11:1-27

119:121-128

Jņ.

11:28- 57

119:129-144

13

Jņ.

12:1-19

119:145-160

14

Jņ,

12:20-50

119:161-176

15

Jņ .

13:1-30

120:1-7

16

Jņ .

13:31-14:14

121:1-8

17

Jņ .

14:15-31

122:1-9

18

Jņ .

15:1-27

123:1-4

19

Jņ .

16:1-33

124:1-8

20

Jņ . 17:1-26

125:1-5

21

Jņ .

18:1-18

126:1-6

22

Jņ .

18:19-40

127:1-5

23

Jņ . 19 : 1 -24

24

Jņ .

25

Jņ . 20:1-31

130:1-8

26

Jņ. 21:1-25

131:1-3

27

1. Jņ.1:1-2:6

132:1-10

28

1. Jņ. 2:7- 29

132:11-18

19:25-42

128:1-6
129:1-8

29

1. Jņ. 3:1-24

133:1-3

30

1. Jņ. 4:1-21

134:1-3
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DECEMBRIS
JAUNA DERīBA

PSALMS

1

1. Jņ. 5:1-21

135:1-7

2

2. Jņ. 1-13

135:8-14

3

3. Jņ. 1-15

135:15-21

4

Jņ.

atkl. 1:1-20

136:1-9

5

Jņ.

atkl. 2:1- 17

136:10-26

6

Jņ.

atkl. 2:18-3:6

137:1-9

7

Jņ.

atkl. 3:7-22

138:1-3
138:4- 8

Dat.

8

Jņ.

atkl. 4:1-5:10

9

Jņ.

atkl. 5:11- 6:17

139:1- 12

10

Jņ.

atkl. 7:1- 17

139:13-18

11

Jņ.

atkl. 8:1-13

139:19- 24

12

Jņ.

atkl. 9:1-21

140:1-5

13

Jņ.

atkl. 10:1- 11

140:6- 13

14

Jņ.

atkl. 11:1- 19

141:1- 4

15

Jņ.

atkl. 12:1-17

141:5-10

16

Jņ.

atkl. 13:1- 18

142:1-7

17

Jņ.

atkl. 14:1- 15:4

143:1-6

18

Jņ.

atkl. 15:5-16:21 143:7-12

19

Jņ.

atkl. 17:1-18

20

Jņ.

atkl. 18:1- 24

144:9-15

21

Jņ.

atkl. 19:1- 21

145:1-7

22

Jņ.

23

Jņ.

atkl. 20:1-21:4 145:8-12
145:13-21
atkl. 21:5-27

24

146:1-10
Jņ. atkl. 22:1-21
Mt. 1:(1-17) 18- 25 147:1-6

25

144:1-8

26

Mt.2:1-23

27

Mt.3:1-17

147:7-11
147:12-20

28

Mt. 4:1-25

148:1-6

29

Mt. 5:1-26

148:7-14

30

Mt. 5:27-48

149:1-9

31

Mt. 6:1-24

150:1-6
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VI
IKDIENAS LŪGŠANAS

Rita lūgšana. Es pateicos Tev, Debesu Tēvs,
caur Jēzu Kristu, Tavu miļo Dēlu, ka Tu nakti
esi mani sargājis no briesmām un ļaunuma.
Es lūdzu Tevi: pasargi ari šodien mani no grē
ka un visa ļauna, lai mans darbs un visa dzive
varētu Tev patikt. Tavās rokās es nododu sevi,
savu miesu un dvēseli. Tavs svētais eņģelis lai
stāv man klāt, ka ļaunajam ienaidniekam pār
mani nav nekādas varas. Āmen.
Lūgšana ''Mūsu Tēvs". Mūsu Tēvs

debesis.
lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstiba. Tavs prāts lai notiek kā debesis, tā ari
virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums
šodien. Un piedod mums mūsu parādus. kā
ari mēs piedodam saviem parādniekiem. Un
neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no
ļauna. Jo Tev pieder valstība. spēks un gods
Svētits

mūžīgi. Āmen.
Apustuļu

svētība. Kunga Jēzus Kristus
un Dieva mīlestība, un Svētā Gara
sadraudziba lai ir ar mums visiem! Āmen.
žēlastība
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Vakara lūgšana. Es pateicos Tev, Debesu
Tēvs, caur Jēzu Kristu, Tavu miļo Dēlu, ka
Tu šodien esi mani žēlīgi pasargājis, un lūdzu
Tevi: piedod visus manus grēkus, visu, ko
esmu netaisni darijis, un sargā mani žēlīgi ari
šajā naktī. Tavās rokās es nododu sevi, savu
miesu un dvēseli, un visu citu. Tavs svētais
eņģelis lai stāv man klāt, ka ļaunajam ienaidniekam nav nekādas varas pār mani. Āmen.
Svētišana.

Tas Kungs lai mūs svēti un pasargā! Tas Kungs lai apgaismo Savu vaigu pār
mums un ir mums žēlīgs! Tas Kungs lai paceļ
Savu vaigu uz mums un dod mums Savu mieru! Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen.

VII
BīBELES GRĀMATU NOSAUKUMU

SAĪSINĀ]UMI

1. Mozus grāmata
2. Mozus grāmata
3. Mozus grāmata
4. Mozus grāmata
5. Mozus grāmata
Jozuas grāmata
Sogu grāmata
Rutes grāmata
1. Samuēla grāmata
2. Samuēla grāmata
1. Ķēniņu grāmata
2. Ķēniņu grāmata
1. Laiku grāmata
2. Laiku grāmata
Ezras grāmata
Nehemijas grāmata
Esteres grāmata

1. Moz.
2. Moz.
3. Moz.
4. Moz.
5. Moz.
Joz.
Sogu
Rt.
1. Sam.
2. Sam.
1. Ķēn.
2.Ķēn.

1. Lku.
2. Lku.
Ez.
Neh.
Est.

ījaba grāmata

īj.

Psalmi
Salamana pamācības
Salamans Mācītājs
Salamana augstā dziesma
Jesajas grāmata
Jeremijas grāmata
Raudu dziesmas

Ps.
Sal. pam.
Sal. Māc.
Augstā dz.
Jes.
Jer.
Raudu dz.
Ec.
Dan.
Roz.

Ecēhiēla grāmata
Daniēla grāmata

Hozejas grāmata
Joēla grāmata

Joēla

Amosa grāmata
Obadjas grāmata
Jonas grāmata

Am.
Ob.
Ian.
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Mihas grāmata
Nahuma grāmata
Habakuka grāmata
Cefanjas grāmata
Hagaja grāmata
Caharijas grāmata
Maleahija grāmata
Mateja evaņģēlijs
Marka evaņģēlijs

Mih.
Nah.
Hab.
Cef.
Hag.
Cah.
Mal.
Mt.
Mk.
Lk.

Lūkas evaņģēlijs
Jāņa evaņģēlijs

Jņ.

Apustuļu

darbi
Pāvila vēstule romiešiem
Pāvila 1. vēstule korintiešiem
Pāvila 2. vēstule korintiešiem
Pāvila vēstule galatiešiem
Pāvila vēstule efeziešiem
Pāvila vēstule filipiešiem
Pāvila vēstule kolosiešiem
Pāvila 1. vēst. tesaloniķiešiem
Pāvila 2. vēst. tesaloniķiešiem
Pāvila 1. vēstule Timotejam
Pāvila 2. vēstule Timotejam
Pāvila vēstule Titam
Pāvila vēstule Filemonam
Vēstule ebrejiem

Ap.d.
Rom.
1. Kor.
2. Kor.
Gal.
Ef.
Fil.
Kol.
1. Tes.
2. Tes.
1. Tim.
2. Tim.
Tit.
Filem.
Ebr.

Jēkaba vēstule

Jēk.

Pētera

1. vēstule
Pētera 2. vēstule
Jāņa 1. vēstule
Jāņa 2. vēstule
Jāņa 3. vēstule

1. Pēt .
2. Pēt.
1. Jņ.
2. Jņ.
3. Jņ.

Jūdas vēstule

Jūd.

Jāņa atklāsmes grāmata

Jņ.
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