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Laiks šovasar vairs neies vecās sliedēs, 

Būs puķes skumjas, bišu medus rūgts, 

Uz tāliem ciemiem kumeļš netiks jūgts, 

Un jasmīns zarains maijā neuzziedēs. 

 

Par velti saule dienu tumsu kliedēs, 

Prieks Jāņu naktī neatnāks pat lūgts, 

Un rokā savītīs zieds tikko plūkts, 

Būs klajums baigs, aiz katra krūma biedēs. 

 

Vējs miglu sarkanu pār laukiem dzīs, 

Bez laika kokiem augļi nokritīs, 

Par nastu būs, kas ir, un tas, kā nava. 

 

Pats zemes dziļums taujāts paliks kluss, 

Jo pārvērtusi ūdens avotus 

Par vērmelēm būs nodevība tava. 

Baiga vasara - Edvarts Virza 

 

Ērģeļu priekšspēle  

 

Introits:  42. Psalms 

Kā briedis brēc pēc ūdens upēm, tā mana dvēsele brēc, ak 

Dievs, pēc Tevis.  Mana dvēsele slāpst pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva.  

Kad es nokļūšu tur, kur es varēšu parādīties Dieva vaiga priekšā?  

Par to man tīkas domāt, kad sirds ir pilna, kā es kādreiz ticīgo pulkā 

gāju Dieva namā ar skaņām gavilēm un slavas dziedsmām 

svētceļnieku vidū.  Kāpēc tu esi tik izmisusi, mana dvēsele un tik 

nemiera pilna manī?  Ceri uz Dievu!  Jo es viņam vēl pateikšos, 

savam glābējam un savam Dievam.   

Mana dvēsele ir izmisusi--vieni plūdi nomaina otrus plūdus, 

Taviem ūdeņiem krācot; visas Tavas bangas un Tavi viļņi iet pāri par 

manu galvu.  Dienā es saucu: „Kungs neliedz man savu žēlastību!” 

Un naktī es raidu savu dziesmu, savu lūgšanu pie sava dzīvības 

Dieva.  Es saucu uz Dievu:  „Mana stiprā klints, kāpēc Tu mani esi 

aizmirsis?  Kāpēc mans gājiens norit ciešanās un ienaidnieka 

spaidos?”  Galīgi salauzts jūtos visos savos locekļos, kad mani 

ienaidnieki mani nievā, kad viņi atkal un atkal uz mani saka: „Kur nu 

ir tavs Dievs?”   

Kāpēc tu esi tik izmisusi, mana dvēsele, un tik nemiera pilna 

manī?  Ceri uz Dievu, jo es viņam vēl pateikšos, savam glābējam un 

savam Dievam. 

Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam!  Kā iesākumā 

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

 

Lūgsim Dievu!  Visvarenais, svētais Dievs, Tavi ceļi nav mūsu 

ceļi, un mūsu domas nav Tavas domas.  Mēs pieminam savas tautas 

bēdas un taisnības dēļ vajātos.  Tēvs, mēs Tevi lūdzam, dod mums 

Tava Svētā Gara spēku un ved mūsu tautu pa dzīvības ceļu raugoties 

uz Tavu mīļo Dēlu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu.  Āmen. 

  



 

Dzeja:     

 

GRŪTĀ NAKTĪ 

 

Pusnakts - lietus - vēji salti... 

Aizrestoti ešeloni - 

Asinīs un dzelzīs kalti, 

Apvīti ar ērkšķu kroni. 

 

Liekas, šodien zeme visa 

Nodreb asarās un mokās. 

Tur - aiz restēm gaisma dzisa. 

Dievs, to glābt stāv Tavās rokās! 

 

Nakts un tumsa.  Lāse salta 

Saka man: „Šo stundu vēlo 

Latvija tiek krustā kalta! 

Raudi, cilvēk!  - Dievs, jēl žēlo!” 

 

Un es naktī viena stāvu, 

Nolaist nespēdama plakstus, 

Redzu - Dievs ceļ liesmu āvu 

Debesīs dedz uguns rakstus. 

 

Un es lasu: „Jūs, kas mokās - 

Svēti būsit tautai savai! 

Jūsu važās slēgtās rokas 

Pacelts karogas latvju slavai!” 

Elza Ķezbere 

 

 

 

 

 

 

 

14. JŪNIJĀ   

 

Kā Zemes elpa klusi migla ceļas 

iz zāļu pļavām rēnā vakarā, 

slēpj zaķa ausis, stirnu jaunulēnu 

un rotā pļavu rasas pērlītēm. 

 

Zūd aprises un paliek tikai jausma, 

kāds šonakt stāsts par ziedu pļavām plīv - 

vai arī viņu elpa miglā jaušas, 

ko Sibīrijā dzēsa spelgon’s spīvs, 

kas izplēnēja rūgtā sāpju vaidā 

no lodēm dzeltajiem un nomocītajiem, 

kas svešumā skumst madarotu pļavu, 

kas dus zem sapņiem, izsapņotajiem? 

 

Ar ziedu elpu visas kopā saplūst, 

pār āri klājas miglas plīvurs palss, 

un liega smarža ēnu pilnā naktī 

mūs uzrunā kā sveiciens svēts un tāls. 

Sarma Upesleja 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ČUKSTUS   

 

Ūdens malku, bērza tāsi, 

Ko pie dzestriem zobiem celi, 

Garu, garu dzērvju kāsi, 

Lai tu debess tāles smeli; 

 

Vienu sauju asinskreļļu, 

Pīlādžogu pērļu smalku, 

Zirneklīša čaklo steļļu, 

Vienu sudrabotu valku; 

 

Logā laipnu sarkankrūti, 

Veca alkšņa reto bārdu; 

Vēstuli, kur drebam jūti 

Rūpīgu un mīļu vārdu, - 

 

Tā, lai vieglām brieža kājām 

Vari iebrist jaunā sniegā, 

Cauru nakti skriet uz mājām 

Smaržīgā un dziļā miegā. 

Knuts Skujenieks 

   

  

  

 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.   

 

 Ērģeļu solo   

  

 Lūgšanas: 

LATVIEŠA TICĪBA 

 

Daudz vētru mums reiz pāri gājis, 

Un ja vēl daudz mums viņu būs, - 

Dievs aicinās kā aicinājis 

Arvienu atkal saulē mūs. 

 

Caur laiku laikiem Viņš pa pēdām 

Tik tāpēc latvju tautai nāk, 

Lai reiz pēc posta un pēc bēdām 

Tā celtos spēkā varenā. 

 

Lai tāpēc māte bērnam saka, 

Lai dzird no tēva lūpām dēls: 

No katras tumsas droša taka 

Mūs pretī saulei vedīs vēl. 

 

Mēs varam iet caur visām mokām, 

Mēs varam ciest vēl briesmīgāk, 

Jo pacels Dievs uz savām rokām 

Mūs tad, kad mūsu diena nāks. 

Leonīds Breikšs 



 

 

 

 

LATVIJAS TAUTA  

 

Divreiz no tumsības ārā saukta, 

Divriez pār krāsmatām austošā tauta. 

Latvijas velēnā arta un sēta, 

Dieva tā Kunga pavēlēta. 

 

Pirmoreiz modusies postā un karā, 

Ticībā stāvot pret varmāku varām. 

Brīvību alkstoša, cēla un droša, 

Dievam tam Kunga piederoša. 

 

Otrreiz bezdievju midzeni šķeļot, 

Izlauzās tauta pa gaismas ceļu. 

Tautību saimē, dārga kā rota, 

Ienāca Dieva apžēlota. 

 

Vīru un jaunekļu asinīs balta, 

Skaidrota piecēlās Latvijas tauta. 

Divreiz izsaukta, divreiz tik vērta, 

Dieva tā Kunga izredzēta. 

 Rudīte Losāne 

 

 Ērģeļu starpspēle  

 

 Lūgšana un Svētīšana 

 

 Ērģeļu pēcspēle - Svēts Mantojums (L. Breikšs)-J. Norvilis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svētbrīdī piedalas 

Prāveste Daira Cilne 

Ērģelnieks - Dr. Andris Āboliņš 

Dzejoļus izvēlējās un lasa - Dr. Vaira Christopher, Janīna Janšēvica, 

Inta Wiest 

Svētbrīdi ieraksta - Pauls Zommers 

 

 

Atbalsts Okupācijas Muzejam  

  Ziedojumu čekus rakstīt uz „Latvian Ev. Lutheran Church of Seattle” 

ar piezīmi--Okupācijas Muzejam-- un sūtīt draudzes kasierim Jānim 

Rubenim uz baznīcas adresi:   

11710 - 3rd Ave. NE, Seattle, WA 98125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


