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Ērģeļu prelūde - Dr. Andris Āboliņš 

 

Introits un lūgšana - Lisa Pružinskis 

 Gavilējiet tam Kungam, visas pasaules zemes!  Kalpojiet tam 

Kungam ar prieku, nāciet Viņa vaiga priekšā ar gavilēm.  Atzīstiet, ka 

tas Kungs ir Dievs, Viņš mūs ir darījis--un ne mēs paši--par savu 

tautu un par savas ganības avīm.  Ieeita pa viņa vārtiem ar 

pateikšanu, viņa pagalmos ar teikšanu!  Pateicieties Viņam, slavējiet 

viņa vārdu!  Jo tas Kungs ir laipnīgs, Viņa žēlastība paliek mūžīgi un 

viņa patiesība pastāv un radu radiem.  Gods lai ir Tēvam, Dēlam un 

Svētajam Garam, kā iesākumā bija, kā tagad ir un būs no mūžības uz 

mūžību.  Āmen. 

 

Lūgsim Dievu! 

 Dievs mūsu Tēvs debesīs!  Mēs Tev pateicamies un mēs Tevi 

slavējam, ka Tu mūs žēlīgi esi vadījis, sargājis un svētījis.  Mēs Tevi 

lūdzam--esi Tu mūsu gaismā ik dienas, lai ticībā taisnoti un mīlestībā 

svētīti reiz varētu ieiet Tavā godībā, kur Tu līdz ar Dēlu un Svēto 

Garu dzīvo un valdi mūžīgi.  Āmen, āmen. 

 

Lasījumi - Krišjānis un Jūlijs Pružinski 

Efeziešu 3: 14-21 

 Tādēļ es loku savus ceļus Tēva priekšā, no kā ikviena cilts 

debesīs un virs zemes iegūst savu vārds.  Es lūdzu, lai Viņš, pēc savas 

godības bagātības dod stiprinājumu jūsu iekšējam cilvēkam caur 

savu Garu, tā ka Kristus caur ticību iemājo jūsu sirdīs un jūs 

iesakņojaties un nostiprināties mīlestībā.  Lai līdz ar visiem svētajiem 

jūs izprastu tās plašumu, garumu, augstumu un dziļumu--un atzītu 

Kristus mīlestību, kas pārāka par atziņu!  Un lai Dievs jūs piepildītu 

visā savā pilnībā.   

Dievam--kas  ar savu spēku darbodamies mūsos, spēj darīt 

neizmērojami vairāk nekā mēs lūdzam vai nojaušam--lai Viņam ir 

gods draudzē un Jēzū Kristū audžu audzēs, mūžu mūžos.  Āmen. 

 

1. Jāņa 4: 7-12 

 Mīļotie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva un katrs, 

kas mīl, ir piedzimis no Dieva un Dievu pazīst.  Kas nemīl nav no 

Dieva, jo Dievs ir mīlestība.  Tā ir atklājusies Dieva mīlestība mūsu 

vidū--Dievs savu vienpiedzimušo Dēlu ir sūtījis pasaulē, lai mēs 

dzīvotu caur viņu.  Šī ir tā mīlestība--nevis ka mēs esam mīlējuši 

Dievu bet ka viņš ir mīlējis mūs un sūtījis savu Dēlu--izlīgumu par 

mūsu grēkiem.  Mīļotie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums 

pienākas citam citu mīlēt.  Dievu neviens nekad nav redzējis.  Ja mēs 

viens otru mīlam, Dievs paliek mūsos un viņa mīlestība mūsos ir 

pilnīga. 

 

Svētruna 

 

Ērģeļu solo - Dr. Andris Āboliņš 

 

Draudzes lūgšana - Andris Pružinskis 

 

Pateicības lūgšana:  Tā Kunga vārds lai ir augsti teikts un slavēts, 

allelūja!  Un Viņa žēlastība paliek mūžīgi, allelūja! 

 

Mūsu Tēvs debesīs 

 

Svētīšana 

 

Ērģeļu postlūde - Dr. Andris Āboliņš 


