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Introits:  
Uzklausi manu balsi, kad es saucu!  Mana sirds saka uz Tevi:  es meklēju tā Kunga vaigu, allelūja! 
 Tas Kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man bīties?  Tas Kungs ir manas 
dzīves patvērums, no kā man baiļoties? 
 Es esmu pilns paļāvības, jo redzu tā Kunga laipnību dzīvo zemē.  Esi, mana sirds, droša 
un stipra un gaidi uz to Kungu.   
Uzklausi manu balsi, kad es saucu!  Mana sirds saka uz Tevi:  es meklēju tā Kunga vaigu, allelūja! 
 Gods lai ir Tēvam un 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, ka Tavus 
vārdus no visas sirds klausāmies un uzņemam un tā svēti topam, pēc Taviem vārdiem 
dzīvojam, sargāmies no visas apgrēcības, kamēr mūžīgi svēti būsim caur Tavu mīļo Dēlu, Jēzu 
Kristu, mūsu Kungu.  Amen. 
 
Ērģeļu starpspēle - Dr. Andris Āboliņš 
 
Lasījumi - Dita  Kanapinska un Dr. Jānis Sīpols 
 
  Vēstule Efeziešiem 1: 15 - 23 
 Tāpēc arī es, dzirdēdams par jūsu ticibu Kungā Jēzū un par jūsu mīlestību uz visiem 
svētajiem, nemitos pateikties par jums, pastāvīgi pieminēdams jūs savās lūgšanās, lai mūsu 
Kunga Jēzus Kristus Dievs, godības Tēvs, dod jums gudrības un atklāsmes garu, tā ka jūs viņu 
atzīstat, lai jūsu gara acis būtu apgaismotas un lai jūs zinātu, kas ir Viņa aicinājuma cerība un 
kādu godības bagātību iemanto Viņa svētie, lai jūs zinātu cik neizmērojami liela ir Viņa 
dievišķā varenība, kas darbojas pie mums, ticīgajiem. Šī varenā spēka darbību  Viņš parādījis 
Kristū, augšāmceldams to no mirušajiem un sēdinādams pie savas labās rokas debesīs--
augstāk par ikkatru valdību, varu, spēku, kundzību un pār visu citu, lai kādā vārdā arī to 
nosauktu, ne vien šajā laikā bet arī nākamajā.  Visu Viņš ir nolicis zem Kristus kājām, bet Viņu 
pašu kā galvu pāri visam ir devis draudzei, kas ir Viņa miesa, Viņa piepildījums--Viņa, kas visu 
visur piepilda.   



 
Jāņa ev. 14:  1-14 
 „Jūsu sirdis lai neiztrūkstas!  Ticiet Dievam un ticiet man!  Mana Tēva namā ir daudz 
mājokļu.  Ja tas tā nebūtu, vai es jums sacītu, ka es eju jums vietu sataisīt?  Kad es būšu 
aizgājis un vietu jums sataisījis, es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai arī jūs būtu tur,kur es 
esmu.  Kurp noeju es, jūs ceļu zināt.”  Toms viņam sacīja:  „Kungs, mēs nezinām, kurp Tu ej.  
Kā mēs varam zināt ceļu?”  Jēzus viņam sacīja:  „Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens 
nenāk pie Tēva kā vien caur mani.  Ja jūs pazīstat mani, jūs pazīstat arī manu Tēvu.  Bet jūs jau 
viņu pazīstat un esat viņu redzējuši.  Filips viņam sacīja:  „ Kungs, rādi mums Tēvu, ar to 
mums pietiek.”  Jēzus viņam sacīja:  „Tik ilgu laiku es esmu ar jums, un tu mani neesi 
iepazinis, Filip?  Kas mani ir redzējis, tas ir redzējis Tēvu.  Kā tu vari sacīt:  rādi mums Tēvu?  
Vai tu netici, ka es esmu Tēvā un Tēvs ir manī?  Vārdus, ko es jums saku, es nesaku no sevis 
paša, bet Tēvs ir vienmēr manī un dara savus darbus.  Ticiet man, ka es esmu Tēvā un Tēvs 
manī! Bet ja ne, tad ticiet man  šo darbu dēļ.  Patiesi, patiesi, es jums saku:  kas tic man, tas 
darīs tos darbus, ko es daru, un vēl lielākus par šiem darīs, jo es aizeju pie Tēva .  Ko vien jūs 
manā vārdā lūgsiet, to es darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts Dēlā.  Ja jūs manā vārdā man to 
lūgsiet, es darīšu.   
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Sprediķis 
Apustuļu 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.   
 
Ērģeļu solo 
 
Lūgšana -Dr. Jānis Sīpols 
 
Mūsu Tēvs debesīs... 
Svētīšana 
 
Ērģeļu pēcspēle--Dr. Andris Āboliņš 


