
Nobeigums 

 

Esam aplūkojuši, ko pats cilvēku un laulības Radītājs mums par laulību pamāca. 

Paklausība vienai vai otrai autoritātei nosaka kādas izvēles cilvēki izdara. Tomēr ir labi 

paklausīt tam, kurš zina un saprot kā katru konkrētu lietu izmantot. Arī par laulību 

runājot: Dievs to pie Radīšanas ir iedibinājis un Dievs pats ir noteicis tās svētīgas 

lietošanas principus, lai droši mūs vadītu caur šo pasauli uz mūžīgo dzīvību. Ikviens no 

mums, lai kādā savas dzīves posmā mēs atrastos, arvien varam pieņemt Dieva padomus, 

apsolīto palīdzību un svētību, lai savu atlikušo dzīvi spētu mīlestībā, priekā un mierā 

aizvadīt un beigās iemantot to, ko Dievs vēlas mums dāvāt. Izlūgsimies Dieva vadību un 

svētību arī mūsu dzīves ceļiem! 

 

 

Dievs Tēvs, Tu visu lietu Radītājs, Dievs Dēls, Tu mūsu Kungs un Pestītājs, Dievs 

Svētais Gars, Tu patiesības, gudrības un mūžīgās dzīvības Gars! Viens vienīgs mūžīgs 

Dievs, mēs Tevi lūdzam – 

Kungs, apžēlojies! 

 

Par pasauli, kuru esi tik brīnišķi radījis, kura cieš un nopūšas zem grēku smaguma, par 

lietām redzamām un neredzamām, par kārtību, kādu Tu esi iedibinājis kopš pasaules 

iesākuma, mēs Tevi lūdzam – 

 Kungs, apžēlojies! 

 

Par Tevis doto šķīsto laulības kārtu, lai Tevis noliktā kārtība tiek godā turēta un sargāta 

katrā zemē un katrā namā, lai tautas caur to tiek stipras darītas un atzīst Tavu gudrību un 

padomu, mēs Tevi lūdzam –  

 Kungs, apžēlojies!  

 



Par ikvienu, kuram laulība stāv priekšā, par vecākiem, kuri ar savu laulību bērniem 

piemēru sniedz, un jo īpaši par tiem, kuriem nav, kur labu piemēru gūt, kas aug vieni, 

kam Dieva dotā kārtība pašiem jāatklāj, mēs Tevi lūdzam – 

 Kungs, apžēlojies! 

 

Par jauniešiem, kuri savu dzīvi uzsāk, kuriem tik daudz viltus ceļu tiek priekšā likts, par 

tiem, kuri jau pievilti un kuru ticība labajam sadragāta, kuri jau agri piedzīvojuši sāpes un 

iepazinuši zaudējumus, mēs Tevi lūdzam – 

 Kungs, apžēlojies!  

 

Par tiem, kas laulībā dodas, par jaunajām ģimenēm, dod lēnprātīgu garu, pildi ar 

mīlestību, uzticību un izpratni, vadi grūtībās un pārbaudījumos, palīdzi, lai mīlestība 

pacieš un apklāj it visas vātis, mēs Tevi lūdzam, 

 Kungs apžēlojies!  

 

Sargi jaunos vecākus, sargi viņu bērniņus, dod padomu jaunajos uzdevumos, spēcini, kas 

paguruši, pacel, kas sagumuši zem atbildības nastas, atklāj un rādi dzīvības brīnumu un 

radīšanas prieka bagātību, mēs Tevi lūdzam – 

 Kungs, apžēlojies! 

 

Par tiem, kuriem ilgs ceļš kopā noiets, kuri viens otru nesuši priekos un bēdās, arī par 

tiem, kuru sirdis apdzisušas un jūtas atsalušas, kuri pasaules nomākti un tuvību zaudējuši, 

mēs Tevi lūdzam –  

 Kungs, apžēlojies! 

 

Par tiem, kuri veselības piemeklējumos, kas mīļotos zaudējuši, kuriem sāpes sirdī miera 

vietā, kas kārdināti un vilināti, kas solījumus lauzuši un uzticību nosargāt nav pratuši, 

mēs Tevi lūdzam –  

 Kungs, apžēlojies! 



 

Māci mums piedot, kā Tu esi piedevis, māci mums tiesāt sevi, ne mīļos, dari, ka alkstam 

dot un nevis ņemt, rādi mums mīlestības, prieka un miera ceļu, kura galā stāvi Tu pats, 

ļauj mums Tevi iepazīt, mēs Tevi lūdzam – 

 Kungs, apžēlojies!  

 

Tu, mīlestības, kārtības un miera Dievs, piestājies pie mums, svētī mūsu gājumu šajā 

saulē pēc Tava prāta, novērs ļauno, lai tam nav varas pār mums, lai ikviena diena ir Tavas 

svētības pildīta, lai Tavs vārds ir mūsu kāju spīdeklis un gaisma uz mūsu ceļiem, mēs 

Tevi lūdzam – 

 Kungs, apžēlojies!  

 

Palīdzi, mūsu Pestītāj un Glābēj, ka dzīvojam Tavā mīlestībā, mirstam Tavā žēlastībā, 

aizejam Tavā mierā, kapā dusam Tavā patvērumā, ceļamies augšā caur Tavu spēku, un 

beidzot iemantojam mūžīgo dzīvošanu Tavā Debesu Valstībā, kur Tu līdz ar Tēvu un 

Svēto Garu, viens patiess Dievs, dzīvo un valdi augsti teicams mūžīgi! 

 

Kungs Jēzu Krist, Tu Kungs un Dievs, Tu Kungs un Dievs, paklausi, ko mēs 

lūdzamies! Āmen. 

  

 


