Sējējs izgāja sēt...
Pateicības svētbrīdis Seatles draudzes 70. gada dienā
2020. g. 13. septembrī

Ar svētām jausmām teicam Tevi, Tev slavu dziedam, lielais Dievs,
Ka mums šo svēto dienu devi, kad priekā varam pulcēties,
Lai dzīves jūgu projām veltu un altāri Tev šeitan celtu.
Kā ērgļu spārnu drošā ēnā pie Tevis gribam patverties,
Tad Tava Gara vēsma lēnā mums debess mieru sirdīs lies.
Ak, Kungs, jel nāc, mūs svētīt sāci un ticēt, cerēt, mīlēt māci.
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Introits: 65. Psalms 6-14
Svētīgs tas, ko Tu izredzi un kam Tu ļauj sev tuvoties un mājot Tavos pagalmos! Mēs
tiksim bagātīgi atspirdzināti ar Tava nama, ar Tavas svētnīcas svētumu! Tu mums atbildi ar
lieliem brīnumu darbiem savā taisnībā, ak, Dievs, Tu mūsu pestītājs; Tu patvērums visiem
zemes galiem, uz kuru paļāvībā vēro savus skatus tālās jūras salas. Tu, kas kalnus nostiprini
ar savu spēku, apjozies ar stiprumu, tu klusini jūru krākšanu, to viļņu šņākšanu. Tu liec gavilēt
ļaudīm gan rītausmas, gan saulrieta zemēs. Tu piemeklē zemi ar svētību un dzirdini to, un
dari to visai bagātu: Dieva strautā ūdens papilnam. Tu liec viņu labībai un lauku augļiem labi
izdoties, jo tā Tu apkop zemi. Tu slacini zemes vagas ar veldzi Tu līdzini tās arumus, Tu dari
zemi mīkstu ar lietusgāzēm un svētī tās asnus. Tu pušķo un vainago gadu ar savu labumu.
Klajumu ganības zeļ un pakalni apjožas ar gavilēm. Pļavas pārklājas ar ganāmiem pulkiem, un
ielejas ietinas labības segā, tās gavilē un dzied!
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 Tev pateicamies, ka arī mūsu sirdīs Tu esi sējis sava vārda
sēklu! Ar savu Svēto Garu palīdzi mums Tavu vārdu uzņemt ar prieku--to dzīvē vairot, un augt
ticībā, cerībā un mīlestībā caur Tavu mīļo Dēlu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

Lasījumi - Jānis Šulcs, Jānis Atvars, Andrejs Zāmelis
Jesajas 55: 9-13
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 sēklu sējējam un maizi
ēdējam, tāpat tas ir ar manu vārdu, kas iziet no manas mutes. Tas neatgriezīsies pie manis
tukšā, bet tam jaizdara tas, ko es vēlos, un jāizpilda savs uzdevums, kādēļ es to sūtīju. Jo ar
prieku jūs iziesiet 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.

Pāvila vēstule romiešiem 12: 9-18
Jūsu mīlestība lai ir neliekuļota, nīstiet ļauno, pieķerieties tam, kas labs. Brāļu starpējā
mīlestībā esiet sirsnīgi, izrādiet cits citam vislielāko cieņu. Gara dedzībā un kalpošanā
Kungam nemitējieties būt uzticīgi, priecādamies cerībā, izturēdami ciešanas, pastāvēdami
lūgšanās. Esiet izpalīdzīgi svētajiem viņu vajadzībās, tiecieties būt viesmīlīgi! Svētījiet to, kas
jūs vajā--svētījiet un nenolādiet! Priecājieties līdz ar priecīgajiem, raudiet ar tiem, kas raud.
Izturieties vienādi cits pret citu, nedzenieties pēc augsta goda, bet saejieties ar zemajiem;
neesiet pašgudri. Neatmaksājiet ļaunu ar ļaunu, bet pūlieties darīt labu visu cilvēku priekšā.
Cik iespējams, no savas puses turiet mieru ar visiem cilvēkiem. Neļaujiet ļaunumam sevi
uzvarēt, bet uzvari ļaunu ar labu!

Mateja ev. 13: 1-9
Tajā pašā dienā Jēzus, izgājis no nama, apsēdās jūras krastā. Un daudz ļaužu
sapulcējās pie viņa. Tāpēc viņš iekāpa laivā un apsēdās, bet ļaudis stāvēja jūras malā. Viņš
tiem daudz runāja līdzībās, teikdams: „Redzi, sējējs izgāja sēt. Viņam sējot, cita sēkla krita
ceļmalā, un putni nāca un to apēda. Cita krita akmeņājā, kur tai nebija daudz zemes; tā tūlīt
uzdīga, tāpēc ka tā nebija dziļi zemē. Bet, kad saule uzlēca un dedzināja, tā nokalta, tāpēc ka
tai nebija sakņu. Cita sēkla iekrita starp ērkšķiem, un ērkšķi izauga un to nomāca. Bet cita
krita labā zemē un nesa auglus--cita simkārtīgus, cita sešdesmitkārtīgus, cita
trīsdesmitkārtīgus. Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird.”

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.
Sirds ar sirdi savienota, Dieva sirdī mieru rod,
Mīlestībā apskaidrotā Pestītājam godu dod.
Galva Viņš, mēs Viņa miesa, Saule Viņš, mēs atspīdums,
Viņa žēlastības tiesā mēs pie Viņa, Viņš pie mums.
Tavas mīlestības liesma, kuŗa augšup paceļas,
Draudzes prieks un viņas dziesma, lai tā sirdīs liesmojas!
Tad šī pasaule ir skaista, kad no vienas saknes mēs,
Kad viens mērķis visus saista, visus vienas domas nes.
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Lūgšana - Andrejs Zāmelis, Jānis Atvars, Jānis Šulcs
Mūsu Tēvs debesīs
Svētīšana
Ejiet ar mieru un kalpojiet tam Kungam ar prieku! Pateicība Dievam!
Mīlestību devi Tu, ticību un cerību
Stundā kuŗā bijām te, Tava nama paspārnē.
Tev par visām dāvanām, ko te šodien saņēmām,
Pateicības ziedu mēs nesam savās dvēselēs.
Kad šai brīdī šķiramies, to no sirds mēs lūdzamies:
Dod, ka drīz mēs tiekamies atkal Tavā namā, Dievs!
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