Kapu svētki
2020. g. 30. augustā
Es paceļu savas acis uz kalniem—no kurienes gan man nāks palīdzība?
Mana palīdzība nāk no tā Kunga, kas radījis debesis un zemi.
Viņš neļaus tavai kājai slīdēt—kas tevi sargā, tas nesnauž. Redzi, Israela sargs nesnauž
un neguļ. Tas Kungs ir tavs sargs, tas Kungs ir tava paēna tev pa tavu labo roku, ka dienā saule
tev nespiež, nedz mēness naktī. Tas Kungs tevi pasargā no visa ļauna—viņš pasargā tavu
dvēseli.
Tas Kungs pasargā tavu iziešanu un ieiešanu no šā laika mūžīgi.
121. Psalms

Uzruna
No zemes putekļainām lejām,
Gars dodas turp, kur Dieva zvaigznes zied,
Lai priekā starojošām sejām
Mēs vērtos brīnumā, kas nenozied.
Un Kristus saimē, dziesmā vienota,
Tev slavu paustu, svētā mūžība.
Sen mūsu dvēsles tvīkst un gaida,
Kad siržu sapnis reiz būs piepildīts,
Kad cilvēks, brīvs no zemes vaida,
Būs Kristus spēkā taisnots, atpestīts.
Kas paklausībā Dievam cerēts viss,
Būs beidzot sasniegts gaišās debesīs.
Kārlis Kundziņš

Bībeles lasījums: Vēstule ebrejiem 10: 39 - 11: 3, 12: 1
Mēs neesam tie, kas atkāpjas uz pazušanu, bet kas tic un iemanto dzīvību. Jo ticība ir
stipra paļaušanas uz to, kas cerams – pārliecība par neredzamām lietām. Tanī stāvēdami, tēvi
saņēmuši liecību. Jo ticībā mēs noprotam, ka pasaule ir radīta Dieva vārda spēkā, ka no
neredzamā cēlies redzamais.
Tāpēc tad arī, kur ap mums visapkārt tik liels pulks liecinieku, dosimies ar pacietību
mums noliktajā sacīkstē, nolikdami visu smagumu un grēku, kas ap mums tinas, raudzīdamies
uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju.

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.
Mīlestībā pieminām
Pirmos, kuri guldīti Washelli kapos latviešu nodaļā 1961. gadā: Pēteri Bērziņu, Irmu
Zicāni, Adeli Limbachu
Mūsu draudzes mācītājus: archib. Kārli Kundziņu prāv. Robertu Āboliņu
Tos, kuri gājuši Dieva mierā kopš pagājušiem kapu svētkiem: Paulu Krastiņu, Mirdzu
Āboliņu, Dzintru Zommeri, Hariju Šamilu, Zentu Bergmani, Irēni Olson, Mirjamu Rudzīti.
Lūgšana - 23. Psalms
Tas Kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Viņš man liek ganīties zāļainās ganībās.
Viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības
ceļiem sava vārda dēļ.
Jebšu es arī staigāju tumšā ielejā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis—tava gana
vēzda un tavs gana zizlis mani iepriecina.
Tu klāj man galdu, maniem ienaidniekiem redzot, Tu svaidi ar eļļu manu galvu, mans
kauss ir piepildīts pilns līdz malai.
Tiešām labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā Kunga namā
vienumēr.
Mūsu Tēvs debesīs
Svētīšana:
Labu dienu, mieru, veselību visiem no sirds vēlējam! Lai tam Kungam mēs ar uzticību
visur līdzi staigājam! Lai pats Tēvs mums žēlīgs ir ka bērniem, lai pats Dēls mūsu svētī ar sirds
priekiem, lai pats Svētais Gars mūs kopj, Dieva vārds tad slavēts top.
Georg Heinrich Loskiel

