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Ērģeļu priekšspēle - Dr. Andris Āboliņš 

 

Introits:  25. Psalms 1-9 

 Uz Tevi, Kungs, es paceļu savu dvēseli, mans Dievs, uz Tevi es ceru, nepamet mani kaunā 

lai mani ienaidnieki par mani nepriecājas.  Tiešām neviens, kas uz Tevi gaida nepaliek kaunā.  

Kaunā paliek tie, kas vieglprātīgi Tevi atstāj.  Kungs, dari man zināmus Tavus ceļus, māci man 

Tavas tekas!  Vadi mani Tavā patiesībā un mācī mani, jo Tu esi mans Dievs, kas palīdz.  Uz Tevi es 

gaidu vienmumēr!  Piemini, Kungs, savu laipnību, savu žēlastību, kas ir mūžīga.  Nepiemini 

manus jaunības grēkus un pārkāpumus, bet piemini mani pēc savas žēlastības savā lielajā 

laipnībā, ak Kungs!  Tas Kungs ir laipnīgs un taisns, tāpēc Viņš atgriež grēciniekus uz pareiza 

ceļa.  Pazemīgos Viņs vada savā taisnībā un tiem, kas pazemoti, Viņš māca savu ceļu.   

 

 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. Indra Ekmane 

Pāvila vēstule filipiešiem 2: 1-13, 4: 23 

 Ja nu ir kāds iepriecinajums Kristū, ja kāds mīlestības mierinājums, ja kāda gara 

sadraudzība, kāda sirsnība vai līdzcietība, tad piepildait manu prieku, turēdamies vienā prātā, 

lolodami vienu mīlestību, dvēselēs vienoti, ar vienu mērķi, ne strīdēdamies, ne tukšā lielībā, 

bet pazemībā cits citu uzskatīdami augstāku par sevi, neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī 

uz citu vajadzībām. Savā starpā turiet tādu prātu, kāds ir arī Kristū Jēzū, kas Dieva veidā 

būdams, neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, be sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa 

veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs; un cilvēka kārtā būdams, viņš pazemojās kļūdams 

paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei!  Tāpēc Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis 

viņam vārdu pāri visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un 

pazemē un visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir Kungs Dievam par godu. 

 Tātad, mani mīļie, tā kā jūs vienmēr esat paklausījuši, nevis manā klātbūtnē vien, bet 

tagad daudz vairāk manā prombūtnē, gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka topat svētī. Jo 

Dievs ir tas, kas dod gribu un veiksmi, pēc sava labā prāta. 

 Āmen, allelūja! 

 

 

Svētruna : Mateja ev. 21: 28-32   

 Bet ko jūs domājiet par šo?  Kādam cilvēkam bija divi dēli.  Viņš gāja pie pirmā un 

lūdza: dēls, ej šodien strādāt vīnadārzā.  Bet tas atbildēja:  Es negribu.  Tomēr, vēlāk 

nožēlojis, viņš aizgāja. 

 Tad tēvs devās pie otra dēla un lūdza to pašu.  Tas viņam atbildēja:  Jā, kungs - bet 

tomēr negāja.  Kurš no šiem diviem rīkojās pēc tēva gribas?”  Tie atbildēja: „Pirmais.”  Jēzus 

sacīja tiem:  „Patiesi, patiesi, es jums saku:  muitnieki un netikles drīzāk nāks Debesu valstībā 

nekā jūs.  Jo Jānis Kristītājs atnāca  pie jums pa taisnības ceļu, taču jūs viņam neticējāt, bet 

muitnieki un netikles viņam ticēja.  Un jūs, to redzēdami, arī vēlāk nenožēlojāt un viņam 

neticējāt. 

 

 

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 :  

Kungs, mūsu Dievs!  Tu esi liels, augsts un svēts -pāri mums un visiem cilvēkiem. 

Tavs lielums ir tieši tajā, ka Tu mūs neaizmirsti, neatstāj vienus un, neskatoties uz visām mūsu 

vainām,  mūs nepamet. 

Tu esi mums dāvinājis savu mīļo Dēlu Jēzu Kristu, mūsu Kungu, tā dodams mums sevi pašu 

un visu, kas Tev pieder.   

Mēs Tev pateicamies, ka visu savu mūžu un arī mūzībā drīkstam nākt pie Tevis žēlastības 

gaidās.   

Tagad mēs noliekam Tavā priekšā visu, kas mūs nospiež:  mūsu kļūdas, maldus un 

pārkāpumus, musu bēdas, rūpes, arī mūsu sacelšanos pret Tevi un sarūgtinājumu, ko sevī 

nesam.   

Te nu ir mūsu sirdis un mūžs, ko Tu pazīsti labāk nekā mēs paši.   

Visu sevi ieliekam Tavās uzticamajās rokās, kuras esi mums pretī izstiepis mūsu Pestītājā. 

Pieņem mūs, kādi esam. 

Piecel mūs, vājos, un padari mūs, nabagus, bagātus no Tavas pārpilnības. 

Kārlis Bārts 

 

 

Svētīšana   

 

Ērģeļu pēcspēle - Dr. Andris Āboliņš 

 

 

 

 

 

 


