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Svētais, Visvarenais, Labais
Dievs! Tu esi visur pasaulē. Tu
mājo katra latvieša sirdī un mūs
vieno tautā, kas dzīvo daudzās
vietās, bet vienoti lūdz:

“Dievs, svētī Latviju!” Kaut esam spiesti distancēties, Tu māci, kā attālums zūd, Tev un citiem
tuvojoties lūgšanās. Turpini mūs svētīt, lai mēs atklātu, ko katrs varam darīt, lai vēl stiprāka
augtu mūsu tauta! Piestājies jo sevišķi tuvu katrai mātei, tēvam, ģimenei, draudzei,
organizācijai Latvijā un pasaulē, visiem, kas strādā un lūdz par mūsu latviešu bērniem, lai
katrs izjustu, cik dārgs mantojums šī zeme, kas ir arī viņu.
Tu jau esi dāvājis gudrību un ar tautas mīlestību svētījis tik daudzus. Paldies! Lūdzam,
turpini svētīt Latvijas Valsts prezidentu Egilu Levitu, Saeimas deputātus, Baznīcas, mācību
iestādes, slimnīcas, aprūpes centrus, uzņēmumu vadītājus un darbiniekus, lai vienotiem
spēkiem atvairītu jebkādu ļaunumu! Sargi mūs no savtīguma grēka, vairo labestības un
kalpošanas garu!
Atjauno veselību tiem, kas slimo, dod Kristus mieru un cerību, tiem, kas sēro! Pasargā tos,
kas tik pašaizliedzīgi rūpējas par citiem slimnīcās un ģimenēs sniedz atbalstu savārgušajiem!
Paldies, Dievs, par labām ziņām, ka drīz būs vakcīna, kas palīdzēs mūs aizsargāt no ļaunā
koronavīrusa.
Ar pateicību pieminam mūsu tautas varoņus, kas pagātnē upurēja sevi visu. Mēs lūdzam
Tavu aizsardzību tiem, kas tagad sargā mūsu tēvzemi. Iedrošini katru tapt par varoni tiem,
kas saslimuši, nonākuši finansiālās grūtībās, izmisumā, bailēs, trūkumā, vai piedzīvo
netaisnību un vardarbību - vienalga, lai kur arī pasaulē tie dzīvotu.
Dāvā drosmi un cerību ticēt gaišai nākotnei, ar visiem tās pārsteigumiem! Tu esi palīdzējis
mums saprast ko jaunu katram par sevi un Tevi šajā pandēmijas laikā un arī tādēļ vēl vairāk
pateicamies par mūsu ģimenēm, draugiem un piederību mūsu tautai. Ticam – drīz varēsim
kopā sanākt, lai ar vēl lielāku sirds degsmi Tev pateiktos par Tavu neizmērojamo žēlastību.
Dievs, svētī Latviju! Tur, kur pašu latvju zeme zem kājām, un arī tur, kur Latviju sirdī nes
tie, kas lūgšanā dodas uz dzimtenes mājām. Āmen.

