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Introits:  34. Psalms 1-9 

Es slavēšu to Kungu vienumēr, Viņa teikšana aizvien būs manā mutē. 

Mana dvēsele ir līksma par manu Kungu, Viņu daudzinādama: cietēji lai dzird un priecājas.  

Slavējiet līdz ar mani tā Kunga godu, kopā teiksim Viņa augsto vārdu! 

Es meklēju to Kungu un Viņš man atbildēja; Viņs mani izglāba no visām manām izbailēm.  

Uzlūkojiet Viņu un tuvojieties Viņam priecīgi, tad jūs starosit un jūsu sejas nepazīs pazemojumu.  

Kas bija postā grimis sauca un tas Kungs viņu uzklausīja un izrāva no visām viņa bēdām. 

Tā Kunga eņģelis apmetās ap tiem, kas Viņu bīstas, un tos izglābj. 

Baudiet un redziet cik tas Kungs ir labs. 

Svētīgs tas cilvēks, kas pie Viņa tveŗas un uz Viņu paļaujas! 

 

 Gods lai ir Tēvam, 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:  Vadi mūs ar savu Svēto Garu, lai Tavus 

vārdus no visas sirds klausāmies un uzņemam un tā svēti paliekam.  Uz Jēzu Kristu, Tavu Dēlu, 

vienīgi paļaujamies un savu cerību uz Viņu liekam, pēc Taviem vārdiem dzīvojam, kamēr mūžīgi 

svēti būsim—caur Tavu mīļo Dēlu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. 

 

Svēto rakstu lasījums - Diāna Atvara un Kristaps Kancāns 

Mateja ev. 5: 1-12 

Svētīgi garā nabagie, jo viņiem pieder Debesu valstība. 

Svētīgi apbēdinātie, jo viņus mierinās. 

Svētīgi lēnprātīgie, jo viņi mantos zemi. 

Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo Dievs viņiem papilnam to dos. 



Svētīgi žēlsirdīgie, jo Dievs būs viņiem žēlsirdīgs. 

Svētīgi sirdsšķīstie, jo viņi Dievu redzēs. 

Svētīgi miera nesēji, jo viņi tiks saukti par Dieva bērniem. 

Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo viņiem pieder Debesu valstība. 

Svētīgi jūs esat, ja jūs manis dēļ lamās un vajās un runās visu ļaunu par jums.  Priecājieties un 

gavilējiet--jūsu alga ir liela debesīs. Tāpat tie vajāja arī praviešus, kas bija pirms jums. 

 

 

Sprediķis  

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: 

Dievs, mūsu dzīves vadītāj! 

Ir dienas, kad mūsu nastas berž mūsu plecus un nospiež mūsu muguras, 

kad ceļš liekas vienmuļš un bezgalīgs un debesis pelēkas un nomākušās, 

Kad mūsu dzīvei trūkst melodijas un mūsu sirdis ir vientuļas 

un mūsu dvēseles palikušas bez drosmes -- tad, lūdzu izlej pār mūsu ceļu savu gaismu, 

pacel mūsu acis uz debesīm, kur redzam apsolījumu piepildījumu 

noskaņo mūsu sirdis drošai mūzikai 

dāvā mums kopības apziņu ar ikviena laikmeta svētajiem un tā atjauno mūsu garu, 

lai mēs spētu iedrošināt visas dvēseles, kas kopā ar mums iet pa lielo dzīves ceļu, 

Tev par godu un slavu. 

Sv. Augustīns (354 - 430) 

 

Mūsu Tēvs debesīs 

Svētīšana 

Ērģeļu pēcspēle - Dr. Andris Aboliņš 


