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Lūgšana: 

Gods Dievam augstībā, un cilvēkiem – labs prāts! 

Es neesmu šai dzīvē maldināts, 

bet pats es esmu bijis nomaldījies – 

jo savas gribas vien man ceļš bij vijies. 

Un, ja es tagad stāvu nesabijies 

un augu te kā skaisti stādīts stāds, – 

gods Dievam augstībā, un cilvēkiem – labs prāts! 

 

Gods Dievam augstībā, un cilvēkiem labs prāts! 

Es esmu piedzimis kā skaņa vārdā 

un tālāk – latviski – jau nākamajā kārtā. 

Kad Nīcā garais sauciens skan vai Bārtā, 

es pieceļos, man piecelties liek kāds, – 

gods Dievam augstībā, un cilvēkiem – labs prāts! 

 

Man jāpastāv! Kas manas lietas kārtos! 

Stāv cietumsargs un erceņģelis vārtos. 

Viens nelaiž prom, bet otrs – nelaiž iekšā. 

Es vēl te pastrādāšu vārtu priekšā. 

 

Gods Dievam augstībā, un cilvēkiem – labs prāts! 

Un, kur tu ej, tev ceļš ir gaismas klāts. 

Imants Ziedonis 

 

Mūsu Tēvs debesīs 

 

Svētīšana 
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         Es esmu durvis  
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Introits:   

 Cik brīnišķa, ak Dievs, ir Tava žēlastība!  Cilvēku bērni 

glābjas Tavu spārnu pavēnī.  Pie Tevis ir dzīvības avots, un Tavā 

gaismā mēs redzam gaismu. 

 Klausies, draudze!  Tas Kungs ir dzīvs!  Slavēts lai ir mans 

Palīgs, augsti teikts lai ir Dievs, mans Glābējs!   

 Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam, kā iesākumā 

bija, tā tagad ir un būs, no mūžības uz mūžību.  Āmen. 

 

Lūgšana: 

 Dievs Kungs, debesu Tēvs, mēs Tevi lūdzam:  vadi mūs ar 

savu Svēto Garu, lai Tavus vārdus no visas sirds klausāmies un 

uzņemam--un tā svēti  paliekam.  Uz Jēzu Kristu, Tavu Dēlu, vienīgi 

paļaujamies un savu cerību uz Viņu liekam, pēc Taviem vārdiem 

dzīvojam, sargāmies no visas apgrēcības, kamēr mūžīgi svēti 

būsim caur Tavu mīļo Dēlu Jēzu Kristu mūsu Kungu.  Āmen, āmen. 

 

Psalmu lasījums:  - Dr. Inese Raistere 

                                                    23. Psalms 

Tas Kungs ir mans gans, man netrūks nenieka.  Viņš man 

liek ganīties zāļainās ganībās, Viņš mani vada pie skaidra ūdens, 

Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani par taisnības ceļiem 

sava vārda dēļ.   

Jebšu es arī staigāju tumšā ielejā, taču ļaunuma nebīstos, 

jo Tu esi pie manis.  Tavs gana zizlis un Tava gana vēzda mani 

iepriecina.   

Tu klāj man galdu maniem ienaidniekiem redzot.  Tu svaidi 

ar eļļu manu galvu—mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai.   

Tiešām labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, 

un es palikšu tā Kunga namā vienumēr.   

 

Evaņģēlija lasījums:  Ēriks Raisters 

                                             Jāņa 10:1-10 

 „Patiesi, patiesi es jums saku:  kas avju kūtī neieiet pa 

durvīm, bet kāpj iekšā pa citurieni, tas ir zaglis un laupītājs.  Bet, 

kas ienāk pa durvīm, tas ir avju gans.  Tam duvju sargs atver, un 

avis dzird viņa balsi, un viņš sauc savas avis vārdā un tās izved.  

Kad viņš visas savas avis izlaidis ārā, viņš iet tām pa priekšu un avis 

viņam seko, jo tās pazīst viņa balsi.  Svešiniekam tās nesekos, jo 

svešinieka balsi tās nepazīst.”   Jēzus stāstīja tiem šo līdzību, bet 

viņi nesaprata, kas tas bija, ko viņš tiem runāja. 

 

Tad Jēzus atkal sacīja:  „Patiesi, patiesi es jums saku:  ES ESMU 

durvis avīm.  Visi, kas nākuši pirms manis ir zagļi un laupītāji, un 

avis nav viņus dzirdējušas.  ES ESMU durvis--kas caur mani ieiet, 

tas taps izglābts un ieies un izies, un ganības atradīs.  Zaglis citādi 

nemaz nenāk kā vien, lai zagtu, nokautu un pazudinātu.  Es esmu 

nācis, lai tām būtu dzīvība un būtu pārparēm. 

 

Svētruna 

 

Ticības apliecība:  Es ticu uz Dievu Tēvu, Visuvaldītāju, debess un 

zemes radītāju. 

 Un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo Dēlu, mūsu 

Kungu, kas ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no jaunavas Marijas, 

cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis 

ellē, trešajā dienā augšāmcēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, 

sēdies pie Dieva, Visuvaldītāja Tēva labās rokas, no kurienes Viņš 

atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. 

 Es ticu uz Svēto Garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto 

sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgo 

dzīvošanu.  Āmen.   

 

 


