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Introits:  85. Psalms 8-13 

 Es klausīšos, ko Dievs tas Kungs runā, jo Viņš sola mieru un svētību savai tautai un 

saviem svētajiem, ja vien tie tikai atkal nekrīt neprātībā!  Tiešām, tuva ir Viņa palīdzība tiem, kas 

Viņu bīstas, lai Viņa godība mājotu mūsu zemē, ka žēlastība un uzticība lai sastopas, taisnība un 

miers lai skūpstās.  Uzticība dīgs no zemes un taisnība raudzīsies no debesīm.  Tad tas Kungs 

mums dos savu svētību, un mūsu zeme dos savus augļus.  Taisnība staigās Viņa priekšā un ņems 

Viņa soļus sev par ceļa rādītājiem.   

 Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam, kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no 

mūžības uz mūžību! Āmen. 

 

 

Lūgšana:  Kungs Dievs, debesu Tēvs, mēs Tevi lūdzam - vadi mūs ar savu Svēto Garu, ka Tavus 

vārdus no visas sirds klausāmies un uzņemam un tā svēti topam;  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.   

 

 

Svēto Rakstu lasījumi - Dr. Inese un Ēriks Raisteri 

93. Psalms 

 Tas Kungs ir ķēniņš, tērpies godībā, ģērbies varenumā un apjozies ar spēku.  Viņš ir 

nostiprinājis zemi, ka tā nekustas.  Tavs goda krēsls stāv stipri no sendienām, Tu, Dievs, esi no 

mūžības un mūžību.  Viļņu kalni ceļas, ak Kungs, tie krāca un plīsa, tie šņāks arvienu vēl jo stipri.  

Bet varenāks par lielo ūdeņu krākšanu, varenāks par jūras bangām ir tas Kungs savos debesu 

augstumos!  Tavas liecības ir uzticamas, un svētums ir Tava nama jaukums, ak Kungs--vienmēr 

un mūžīgi.  Āmen, allelūja! 

 



Mateja evaņģelija 14: 22-33 

 Un Jēzus tūlīt lika mācekļiem sakāpt laivā un pirmajiem doties uz otru pusi, kamēr Viņš 

atlaida ļaužu pūli.  Ļaudis atlaidis, Vīņš viens uzkāpa kalnā Dievu lūgt, un vakaram nākot, Viņš 

tur palika viens pats.   

 Bet laiva bija jau vairākus stadijus tālu no krasta - viļņi to mētāja, jo pūta pretvējš.  Ap  

ceturtās nakts sardzes laiku Jēzus nāca pie tiem, pa jūras virsu staigādams.  Mācekļi, redzēdami 

Viņu pa jūras virsu staigājam, izbijušies sauca - “Tas ir spoks!”- un kliedza no bailēm.  Bet Jēzus 

tos uzrunāja - “ Ēsiet droši, es tas esmu, nebīstieties!” 

 Tad Pēteris Viņam sacīja - “Kungs, ja Tu tas esi, liec man nākt pie Tevis pa ūdens virsu.”  

Jēzus sacīja - “Nāc!”  Un Pēteris izkāpa no laivas un, iedams pa ūdens virsu, gāja pie Jēzus.  Bet 

vētru redzēdams, viņš nobijās un sāka grimt un viņš sauca - “Kungs, glāb mani!”   Tūdaļ, roku 

izstiepis, Jēzus viņu satvēra un viņam sacīja - “Mazticīgais, kāpēc tu šaubījies?”  Viņi iekāpa laivā, 

un vējs norima.  Tad tie, kas bija laivā nometās ceļos Viņa priekšā un sacīja - “Patiesi Tu esi 

Dieva Dēls!” 

 Tā Kunga vārds!  Pateicība Dievam! 

 

 

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 - Dr. Andris Āboliņš 

 

Lūgšana: 

Kungs, dari mani par savu miera ieroci. 

Lai es nesu mīlestību tur, kur nīst, 

Piedošanu—tur, kur dara pāri, 

Ticību—tur, kur šaubas, 

Cerību—tur, kur izmisums, 

Gaismu—tur, kur tumsa, 

Prieku—tur, kur bēdas. 

 



Kungs, neļauj man dzīties 

pēc tā, kas mani mierinātu, bet ka es mierinātu, 

ne lai mani saprastu, bet ka es saprastu, 

ne lai mani mīlētu, bet ka es mīlētu. 

Jo kurš dod, tas saņem. 

Kurš piedod, saņem piedošanu. 

Kurš aizmirst sevi atrod mūžīgu dzīvību. 

Asīzes Francisks 

 

 

Svētīšana 

 Tā Kunga vārds lai ir augsti teikts un slavēts, allelūja!  No šī laika mūžīgi, allelūja! 

  

Mūsu Tēvs debesīs... 

 

Dievs Kungs lai tevi svētī un pasargā!  Dievs Kungs lai lai tevi apgaismo ar savu svēto vaigu un ir tev 

žēlīgs!  Dievs Kungs lai paceļ savu svēto vaigu uz tevi un dod tev mieru! 

 

Iesim ar mieru un kalposim tam Kungam ar prieku!  Pateicība Dievam! 

 

Ērģeļu pēcspēle - Dr. Andris Āboliņš 

 

 

 


