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Ērģeļu priekšspēle - Dr. Andris Āboliņš
Introits: 46. Psalms
Dievs ir mūsu patvērums un stiprums, tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā. Tāpēc mēs
nebīstamies, kaut arī zeme zustu un kalni pašā jūŗas vidū nogrimtu. Lai jūŗas ūdeņi krāc, lai
ceļas viļņi, un lai no bangu trakošanas visi kalni dreb. Tas Kungs Cebaots ir pie mums, mūsu
stiprā pils ir Jēkaba Dievs!
Taču Dieva pilsētu iepriecina Viņa strauti; tie iepriecina Viņa svētnīcu, kas Visaugstākajam ir
par mājokli. Dievs ir šai pilsētā, tās pamati negrīļosies. Dievs tai palīdz, jau rītam austot.
Tautas trako un valstis krīt, zeme izkūst, kad Viņš paceļ savu balsi. Tas Kungs Cebaots ir ar
mums, Jēkaba Dievs ir mūsu stiprā pils!
Nāciet, skatieties tā Kunga darbus, kas iztrūcina zemi, kas liek kaŗiem mitēties visā pasaulē,
kas salauž stopus, kas šķēpus sadauza un bruņas ar uguni sadedzina! „Rimstieties un
atzīstiet, ka Es esmu Dievs, cildināms tautu starpā, cildināms pa visu pasauli!” Tas Kungs
Cebaots ir ar mums, mūsu stiprā pils ir Jēkaba Dievs!
Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam! Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs, no
mūžības uz mūžību. Āmen.

Lūgšana:
Visuvarenais un mūžīgais Dievs, vairo mūsu ticību, cerību un mīlestību! Vadi mūs Tavos
dzīvības un patiesības ceļos kamēr ieiesim Tavā godībā, kur Tu līdz ar Dēlu un Svēto Garu,
dzīvo un valdi, Dievs no mūžības uz mūžību.

Svēto rakstu lasījumi - Dr. Inese un Ēriks Raisteri
Jeremijas 31: 31-35
“Redzi, nāk dienas,” saka Kungs, “kad es slēgšu jaunu derību ar Israēla namu un Jūdas namu.
Ne tādu derību, ko es slēdzu ar viņu tēviem todien, kad ņēmu tos pie rokas, lai izvestu no
Ēģiptes zemes -- viņi lauza manu derību, lai gan pār tiem valdīju,” saka Kungs. “Pēc šīm
dienām ar Israēla namu es slēgšu šādu derību,” saka Kungs, “es došu viņiem savu bauslību,
es rakstīšu to viņu sirdīs, un es būšu viņiem Dievs, un viņi būs mana tauta. Neviens vairs
nepamācīs nedz savu tuvāko, nedz savu brāli, sacīdams -- pazīstiet Kungu! --jo viņi visi mani
pazīs, no maza līdz lielam,” saka Kungs, “es piedošu viņu vainas un viņu grēkus vairs
nepieminēšu!”
Tā saka Kungs, kas dienā dod gaismai sauli un mēness un zvaigžņu kārtību gaismai naktī, kas
viļņo jūru, ka tā krāc -- Pulku Dievs ir Viņa vārds!
Pāvila 1. vēstule korintiešiem 13
Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš
vai šķindošs zvārgulis. Un, ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas
dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es
neesmu nekas. Un, ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani
sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdz nenieka.
Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā
neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemin ļaunu. Tā nepriecājas
par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu.
Mīlestība nekad nebeidzas, pravietošana beigsies, valodas apklusīs, atziņa izbeigsies. Jo
nepilnīga ir mūsu atziņa un nepilnīga mūsu pravietošana. Bet, kad nāks pilnība, tad beigsies,
kas bija nepilnīgs. Kad biju bērns, es runāju kā bērns, man bija bērna tieksmes un bērna prāts,
bet, kad kļuvu vīrs, tad atmetu bērna dabu. Mēs tagad visu redzam mīklaini, kā spogulī, bet
tad vaigu vaigā; tagad es atzīstu tik pa daļai, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts.
Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šās trīs; bet lielākā no tām ir mīlestība.

Sprediķis
Ērģeļu solo - Dr. Andris Āboliņš

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.

Lūgšana
Svētais un žēlīgais Dievs, mūsu Tēvs,
Lūdzu dāvā man
ieskatu Tevi izprast,
prātu Tevi saprast,
centību Tevi meklēt
gudrību Tevi atrast,
garu Tevi pazīt,
sirdi par Tevi domāt,
ausis Tevi sadzirdēt,
acis Tevi saskatīt,
mēli Tevi sludināt,
dzīves gājumu, kas Tev pa prātam,
pacietību gaidīt uz Tevi,
un izturību palikt Tev uzticīgam.
Benedikts no Nursijas (miris 555. g.)

Svētīšana
Ejiet ar mieru un kalpojiet tam Kungam ar prieku! Pateicība Dievam!
Ērģeļu pēcspēle - Dr. Andris Āboliņš

