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Introits:  103. Psalms  
Teici to Kungu, mana dvēsele, un viss, kas manī, Viņa svēto vārdu! 
Teici to Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko Viņš tev labu darījis! 
Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas; 
Viņs izglābj tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību. 
Viņš bagātīgi iepriecina tevi vecumā ar svētīgām dāvanām, tā ka tava jaunība atjaunojas kā 
ērglis. 
 
Tas Kungs piešķir taisnību un tiesu visiem apbēdinātiem. 
Viņš Mozum atklāja savus ceļus un rādīja Israēla bērniem savus darbus. 
Žēlīgs un lēnīgs ir tas Kungs, pacietīgs un bagāts žēlastībā. 
Viņš nesaskaņas nepaturēs mūžam un nedusmosies mūžīgi. 
Viņs nedara mums pēc mūsu grēkiem un neatmaksā mums pēc mūsu noziegumiem,  
Jo cik augstu ir debesis pār zemi, tik liela ir Viņa žēlastība pret tiem, kas Viņu bīstas. 
Cik tālu ir rīti no vakariem, tik tālu Viņš atliek mūsu pārkāpumus nost no mums; 
kā Tēvs apžēlojas par bērniem, tā tas Kungs apžēlojas par tiem, kas Viņu bīstas. 
 
Tas Kungs ir debesīs uzcēlis savu troni un viņa ķēniņa valstība valda pār visu. 
Teiciet to Kungu, viņa eņgeļi, jūs viņa stiprie sargi, kas viņa pavēles pilda , klausīdami viņa 
vārda balsi; 
Teiciet to Kungu visi viņa karapulki, jūs, viņa kalpi, kas pildāt viņa prātu!   
Teiciet to Kungu, visi viņa darbi visās viņa valstības malās! 
Teici to Kungu, mana dvēsele! 
 
 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam!  Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no 
mūžības uz mūžību!  Āmen. 
 



Lūgšana:  Dievs Kungs, debesu Tēvs, mēs Tevi lūdzam - valdi mūs ar savu Svēto Garu, ka 
Tavus vārdus no visas sirds klausāmies un uzņemam un tā svēti topam , uz Jēzu Kristu, Tavu 
Dēlu, vienīgi paļaujamies un savu cerību uz viņu liekam, pēc Taviem vārdiem dzīvojam, 
sargāmies no visas apgrēcības, kamēr mūžīgi svēti būsim caur Tavu mīļo Dēlu, Jēzu Kristu, 
mūsu Kungu.   Āmen. 
 
 
Lasījums:  Dr. Juris Cilnis 
Mateja ev. 18: 21-22 
 Tad Pēteris piegāja viņam klāt un jautāja:  „Cik reižu man jāpiedod savam brālim, kas 
grēko pret mani?  Vai pietiek līdz septiņām reizēm?”  Jēzus viņam atbildēja:  „Es tev nesaku - 
līdz septiņām reizēm, bet gan--līdz septiņdesmit reiz septiņām”   
 Tā Kunga vārds!  Pateicība Dievam! 
 
Svētruna:   
Pāvila vēstule romiešiem 14: 1-13 
 Pieņemiet tādu, kas ticībā vājš, bet neielaidieties strīdos par dažādiem viedokļiem.  
Dažam pārliecība atļauj ēst visu, bet ticībā vājais ēd tikai dārza augļus.  Tas, kas ēd visu, lai 
nenoniecina to, kas neēd--un tas, kas neēd visu, lai netiesā to, kas ēd.  Jo Dievs viņu ir 
pieņēmis.  Kas tu tāds esi, ka tiesā cita kalpu?  Tikai viņa Kungs var spriest--vai viņš stāv vai 
krīt; un viņš stāvēs, jo viņa Kungs spēj viņu piecelt.  Dažs spriež, ka viena diena ir pārāka par 
otru, cits--ka visas dienas vienādas.  Lai ikviens paliek pie sava ieskata.  Tas, kas ievēro kādu 
dienu īpaši, to svin Kungam par godu--arī tas, kas ēd--to dara Kungam par godu, jo viņš 
pateicas Dievam. Un arī tas, kas visu neēd, atturas Kungam par godu un pateicas Dievam.  
Neviens no mums nedzīvo sev pašam un neviens nemirst sev pašam.  Jo, ja dzīvojam, mēs 
dzīvojam Kungam, un ja mirstam, mēs mirstam Kungam.  Tātad--vai dzīvojam vai mirstam 
mēs piederam Kungam.  Tāpēc jau Kristus mira un tapa dzīvs, lai valdītu pār dzīviem un 
mirušiem.  Kāpēc tu tiesā savu brāli?  Un kāpēc tu noniecini savu brāli?  Mums visiem būs 
jāstājas Dieva soģa krēsla priekšā, jo ir rakstīts:  tik tiešām, es dzīvoju, saka tas Kungs--manā 
priekšā visi ceļi locīsies un visas mēles apliecinās Dievu!  Tā nu, ikviens no mums dod Dievam 
norēķinu par sevi.  Tāpēc--netiesāsim vairs cits citu! 
 
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 - Mūsu Tēvs debesīs 
 
Svētīšana   
 
Ejiet ar mieru un kalpojiet tam Kungam ar prieku!  Pateicība Dievam! 
 
Ērģeļu pēcspēle - Dr. Andris Āboliņš 


