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Ērģeļu priekšspēle - Dr. Andris Āboliņs 

 

Introits:  100. Psalms 

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 uz radu radiem. 

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

uz mužību, āmen. 

 

Lūgšana: 

 Dievs, mūsu Tēvs, kurā mājo visa labuma pilnība;  iedēstī mūsu sirdīs Tavu mīlestību, lai mēs 

Tevi iekš visa un pār visu mīlējam - un tā sasniedzam Tavu apsolījumu piepildījumu, kas ir augstāks par 

jebko, pēc ka spējam ilgoties.  Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, Tavu Dēlu, kas ar Tevi Svētā Gara 

vienībā, dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mūžību.  Āmen. 

 

Svēto Rakstu lasījumi 

Jesajas 55: 8-13 - lasa Jānis Atvars 

 „Manas domas nav jūsu domas un jūsu ceļi nav mani ceļi,” saka tas Kungs. „Jo cik augstākas 

debesis ir pār zemi, tik augstāki ir mani ceļi pār jūsu ceļiem un manas domas pār jūsu domām.  Jo, kā 

lietus un sniegs nāk no debesīm un turp neatgriežas, pirms tas nav veldzējis zemi, to apaugļojis un 

tērpis zaļumā, ka tā dod sēklas sējējam un maizi ēdējam, tāpat tas ir ar manu vārdu, kas iziet no 

manas mutes.  Tas neatgriezīsies pie manis tukšā, bet tam jāizdara tas, ko es vēlos, un jāizpilda savs 

uzdevums, kādēļ es to sūtīju.”  Jo ar prieku jūs iziesit un mierā jūs tiksit vadīti:  kalni un pakalni jūsu 

priekšā gavilēs, un visi koki laukā priecīgi sveicinās.  Ērkšķu vietā uzaugs ciprese, dadžu vietā mirtes.  

Un tas būs tam Kungam par slavu un par mūžīgi paliekamu zīmi.  Āmen. 

   

Marka ev. 4: 26-29 - lasa Jānis Rubenis 

 Un Viņš sacīja:  „Ar  Dieva valstību ir tāpat, kā kad cilvēks iemet sēklu  zemē un guļ un ceļas, 

nakti un dienu; un sēkla uzdīgst un uzaug, tā ka viņš pats to nemana.  Zeme pati no sevis nes augļus - 

vispirms asnu, tad vārpu un tad graudu pilnu vārpu.  Un, kad augļi ienākušies, tad viņš tūdaļ laiž sirpi 

darbā jo pļaujas laiks ir klāt.     

 Tā Kunga vārds.  Pateicība Dievam. 

 

Ērģeļu starpspēle - Dr. Andris Āboliņš 

 

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 - Dr. Andris Āboliņš 

 

Lūgšana:  148. Psalms - lasa Jānis Šulcs 

 Slavējiet to Kungu!   Slavējiet Kungu debesis, slavējiet viņu augstumos.   

Slavējiet viņu, visi viņa vēstneši, visi viņa pulki!  Slavējiet viņu, saule un mēness, visas gaišās zvaigznes,  

slavējiet viņu debesu debesis un ūdeņī, kas virs debesīm!   

 Lai tie slavē Kunga vārdu, pēc viņa pavēles tie radīti, viņš tos nolicis uz mūžu mūžiem, robežas 

devis, kas mūžam stāv. 

 

 Slavējiet Kungu jūs, kas virs zemes, jūras pūķi un visas dzelmes,  zibens un krusa, sniegs un 

migla, viesuļu vējš, kas viņam klausa, kalni un pakalni, augļu koki un ciedri, zvēri un lopi, rāpuļi  un 

spārnainie putni,  zemes ķēniņi un visas ciltis, augstmaņi un varasvīri, un jaunekļi un jaunavas, vecāki 

un bērni! 

 Lai tie slavē Kunga vārdu, jo tik augstu viņa vārds, viņa diženums pār zemi un debesīm! 

 Slavējiet to Kungu! 

 Āmen, allelūja! 

 

 

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

     Mūsu Tēvs debesīs 

 

Svētīšana:   

 Viļņu kustības miers lai ir ar tevi, 

 Gaisa straumes miers lai ir ar tevi, 

 Zemes klusuma miers lai ir ar tevi,  

 Zvaigžņu spožuma miers lai ir ar tevi, 

 Dieva miers lai ir ar tevi. 

 

 

 Dievs Kungs lai tevi svētī un pasargā.  Dievs Kungs lai apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev 

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

 

 

Ērģeļu pēcspēle - Dr. Andris Āboliņš  


