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Ērģeļu priekšspēle - Dr. Andris Āboliņš 

 

Introits:  100. Psalms 

 Gavilējiet tam Kungam, visas pasaules zemes!  Kalpojiet tam Kungam ar prieku, nāciet 

Viņa vaiga priekšā ar gavilēm!  Atzīstiet, ka tas Kungs ir Dievs, Viņš mūs ir darījis—un ne mēs 

paši—par savu tautu un par savas ganības avīm.   Ieeita pa Viņa vārtiem ar pateikšanu, Viņa 

pagalmos ar teikšanu!   Pateicieties Viņam, slavējiet Viņa vārdu!  Jo tas Kungs ir laipnīgs, Viņa 

žēlastība paliek mūžīgi, un Viņa patiesība pastāv uz radu radiem.   

 

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

mūžības uz mūžību!  Āmen. 

  

 

Lūgšana:  Augstais un mūžīgais Dievs--mūsu Tēvs debesīs--Tava varenība parādās Tavā žēlastība 

un labestībā.  Palīdzi mums to ieraudzīt un pateikties.  Rādi mums, kā celt Tavu valstību un vadīt 

savu dzīvi saskaņā ar gudrību, ko Tu dāvini-caur mūsu Kungu, Tavu mīļo Dēlu, kas ar Tevi, Svētā 

Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mūžību.  Āmen. 

 

 

Svēto rakstu lasījums - Ingrīda Gray  

Pāvila vēstule filipiešiem 4: 4-9   

 Priecājieties Kungā vienmēr, es sacīšu vēlreiz--priecājieties!  Lai jūsu pieticība top 

zināma visiem cilvēkiem!  Kungs ir tuvu!  Neesiet noraizējušies ne par ko, bet jūsu vajadzības 

lai top zināmas Dievam ikvienā jūsu lūgšanā, pielūdzot Dievu ar pateicību.  Un Dieva miers, 



kas pārspēj jebkuru sapratni, lai pasargā jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzu.  Vēl, brāļi un 

māsas, domājiet par visu, kas patiess, godājams, taisns un šķīsts--kas ir pievilcīgs un 

apbrīnojams--kas saistīts ar tikumu un ir slavējams!  Visu, esat mācījušies un pieņēmuši, ko 

esat dzirdējuši un redzējuši manī, to tad arī dariet un miera Dievs būs ar jums. 

 

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   

Svētīšana   

 

Ērģeļu pēcspēle - Dr. Andris Āboliņš 

 

 


