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Ērģeļu priekšspēle - Dr. Andris Āboliņš 
 
Introits:   138. Psalms 1-3, 6-8 
 Es Tevi, Kungs, teikšu no visas sirds, es dievu priekšā Tev dziedāšu slavas dziesmas; es 
Tevi pielūgšu Tavā svētajā namā, es teikšu Tavu vārdu par Tavu žēlastību un uzticību, jo Tu esi 
pār savu vārdu paaugstinājis savus apsolījumus.  Kad es Tevi piesaucu, Tu mani paklausīji un 
devi manai dvēselei drosmi un spēku.  Tiešām, tas Kungs ir dižens, tomēr viņš uzlūko 
pazemīgo un pazīst lepno jau no tālienes.  Kad man jāstaigā zem ciešanu spaida, tu uzturi 
manu dzīvību--Tava labā roka man palīdz un palīdzēs.  Tas Kungs to darīs manas glābšanas 
labā!  Tava žēlastība, Kungs, paliek mūžīgi! Neatstāj savu roku darbu! 
 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam!  Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no 
mūžības uz mūžību!  Āmen. 
 
Lūgšana:   
 Dievs, Tu kas vienmēr uzklausi  mūsu lūgšanas, atver mūsu sirdis un prātus, lai ari mēs 
sadzirdam Tavas pavēles un saņemam Tavas Gara dāvanas, caur mūsu Kungu, Jēzus Kristu, 
Tavu Dēlu, kurš ar Tevi dzīvo un valda Svētā Gara vienībā, Dievs no mūžības uz mūžību. 
Āmen. 
 
Lasījums -  Dr. Jānis Sīpols 
Mateja ev. 13: 31-34, 44-46 
 Vēl citu līdzību Jēzus tiem stāstīja:  „Debesu valstība ir līdzīga sinepju graudiņam, ko 
kāds cilvēks iesēj savā laukā.  Tā gan ir pati mazākā no sēklām, bet kad izaug, ir lielāka par 
citiem stādiem un kļūst par koku, tā ka pat debesu putni ligzdo tā zaros.”  Vēl citu līdzību viņš 
tiem sacīja:  „Debesu valstība ir līdzīga raugam, ko sieviete ņēma un iejauca trīs mēros miltu, 
līdz visa mīkla uzrūga.”  To visu Jēzus pūlim runāja līdzībās, un bez līdzībām viņš tiem 
nerunāja.   



 „Debesu valstība ir līdzīga tīrumā apslēptai mantai, ko cilvēks atradis noslēpj  un ar 
prieku iet un pārdod visu, kas tam ir, un iegādājas šo tīrumu.  Vēl Debesu valstība ir līdzīga 
tirgotājam, kas meklē labas pērles.  Atradis vienu ļoti vērtīgu, viņš iet un pārdod visu, kas tam 
ir, un iegādājas to.”   
 
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 - Dr. Jānis Sīpols 
 
Svētīšana:   
 Tā Kunga vārds lai ir augsti teikts un slavēts, allelūja! No šī laika mūžīgi, allelūja! 
  
 Mūsu Tēvs debesīs... 
 
 Tas Kungs lai tevi svētī un pasargā!  Tas Kungs lai apgaismo savu vaigu pār tevi un ir 
tev žēlīgs!  Tas Kungs lai paceļ savu vaigu pār tevi un dod tev mieru!  Āmen, āmen, āmen! 
 
 Iesim ar mieru un kalposim tam Kungam ar prieku!  Pateicība Dievam! 
 
Ērģeļu pēcspēle - Dr. Andris Āboliņš 


