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Ērģeļu priekšspēle - Dr. Andris Āboliņš 

 

Introits:  145. Psalms 1-11, 21 

Es cildināšu Tevi, mans Dievs, mans Ķēniņ, un teikšu Tavu vārdu mūžīgi mūžam. 

Katru dienu es teikšu Tevi un slavēšu Tavu vārdu--mūžīgi mūžam! 

Liels ir tas Kungs un augstu slavēts, viņa dižums nav izmērojams. 

Lai audžu audzes daudzina Tavu veikumu, lai pavēsta Tavus varenos darbus! 

Tavas godības diženumu un krāšņumu, Tavus brīnumus es pārdomāšu! 

Tavu bargo varenību lai tie piesauc - par Tavu lielumu es liecināšu!   

Tavai milzu labvēlībai lai slavu pauž - Tavu taisnību lai apdzied! 

Žēlīgs un līdzcietīgs ir Kungs, gauss dusmās, bet dāsns žēlastībā - labs Kungs pret visiem, jūt 

līdzi katram, ko vinš radījis.   

Lai Tev, Kungs, pateicas visi, ko Tu radījis un lai Tavi svētie teic Tevi, lai Tavas valstības godu 

tie pauž! 

Lai slavē to Kungu mana mute, lai teic visa radība viņa svēto vārdu - mūžīgi mūžos! 

 

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

mūžības uz mūžību!  Āmen. 

 

 

Lūgšana:  Visuvarenais Dievs, mēs Tevi lūdzam - vadi mūsu sirdis ar Tavu žēlastības spēku, lai 

spējam  Tavos vārdos dzīvot ;  Tevi teikt un slavēt--to lūdzam caur Tavu mīļo Dēlu, Jēzu Kristu, 

mūsu Kungu.  Āmen. 

 



Svēto rakstu lasījums - Dr. Jānis Sīpols  

Mateja ev. 20: 1-16 

 Debesu valstība ir līdzīga nama saimniekam, kurš agri no rīta izgāja nolīgt strādniekus 

savā vīnadārzā.  Vienojies ar strādniekiem par denāriju dienā, viņš nosūtīja tos uz savu 

vīnadārzu.  Tad, izgājis ap trešo stundu, viņš ieraudzīja vēl citus tirgus laukumā dīkā stāvam.  

Arī tiem viņš sacīja: ejiet arī jūs uz vīnadārzu, un es jums maksāšu, kas pienākas.  Un tie 

aizgāja.  Atkal izgājis ap sesto un devīto stundu, viņš darīja tāpat.  Bet ap vienpadsmito 

stundu izgājis, viņs ieraudzīja vēl citus stāvam un tiem jautāja: kādēļ jūs visu dienu šeit stāvat 

dīkā?  Tie viņam atbildēja: neviens mūs nav nolīdzis.  Tad viņš tiem sacīja:  ejiet arī jūs uz 

vīnadārzu.  Kad vakars pienāca, vīnadārza saimnieks sacīja savam uzraugam:  pasauc 

strādniekus un izmaksā viņiem algu, vispirms pēdējiem, tad pirmajiem.  Tad tie, kas bija 

atnākuši ap vienpadsmito stundu saņēma katrs pa denārijam.  Kad pienāca klāt pirmie, tie 

cerēja saņemt vairāk, bet ari viņi saņēma pa denārijam.  Algu saņēmuši, tie sāka kurnēt pret 

nama saimnieku:  šie pēdējie strādāja tikai vienu stundu, bet tu tos esi pielīdzinājis mums, kas 

visu dienas smagumu un svelmi esam nesuši.  Bet viņš atbildēja vienam no tiem:  mans 

draugs, es tev nenodaru pārestību, vai tad tu nevienojies ar mani par denāriju?  Ņem, tas ir 

tavs, un ej. Bet šim pēdējam es vēlos dot tikpat, cik tev.  Vai tad es nedrīkstu darīt ar to, kas ir 

mans, ko vien gribu?  Vai arī tava acs ir skaudīga, ka es esmu labs?  Tā pēdējie būs pirmie un 

pirmie - pēdējie. 

 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  - Dr. Jānis Sīpols 

 

Svētīšana   

 

Ērģeļu pēcspēle - Dr. Andris Āboliņš 

 


