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Ērģeļu priekšspēle - Dr. Andris Āboliņš 

Introits - 33. Psalms: 11, 20 - 23 

Svētīga tā tauta, kam tas Kungs ir par Dievu, tie ļaudis,  ko Viņš sev par īpašumu izredzējis.   

Mūsu dvēsele gaida uz to Kungu, Viņš ir mūsu palīgs un vairogs.  Mūsu sirdis par Viņu 

priecājas, jo mēs paļaujamies uz Viņa svēto vārdu. Tava žēlastība, Kungs, lai paliek ar mums, 

jo mēs ceram uz Tevi!  Svētīga tā tauta, kam tas Kungs ir par Dievu, tie ļaudis, ko Viņš sev par 

īpašumu izredzējis.  Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam!  Kā bija sākumā, tā tagad 

un vienmēr un mūžīgi mūžos.  Āmen. 

 

Lūgšana - Svētais un mūžīgais Dievs, mēs Tev pateicamies, un mēs Tevi slavējam, ka Tu mūsu 

tautai liki ieraudzīt brīvības gaismu.  Mēs Tevi lūdzam: dāvini mums Tavu mieru un dod, lai 

tauta celtos jaunā stiprumā un, Tava Gara vadīta, mantotu daļu pie Taviem apsolījumiem.  To 

lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, Tavu Dēlu, kas līdz ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un 

valda, Dievs no mūžības uz mūžību.  Āmen. 

Lūgšana - lasa Diāna Atvara un Kristaps Kancāns.  

 

Kungs, kas zāles čukstus dzirdi, kas pat smilgai neliec ciest, 

Dziesma ir, kas latvju sirdī deg un kvēl, un nenodziest! 

 

Kungs mēs ticam, ka Tu gribi un ka tas Tavs svētais prāts, 

Lai arvien šī tauta dzīvo un šīs zemes ražu vāc. 

 

Lai pār lejām šīm un kalniem tikai latvju dziesma skan, 

To man klusi čukst šī zeme, to ik akmens saka man. 

 

Lai pār nezināmiem laikiem cauri mūžiem ejam mēs, 

Dod mums spēku, dod mums drosmi, dod mums vienprātību, Tēvs! 

Leonīds Breikšs 



Ērģeļu starpspēle - Dr. Andris Āboliņš 

 

Svēto Rakstu lasījums - Diāna Atvara un Kristaps Kancāns 

118. Psalms 1, 15-25 

Teiciet to Kungu, jo Viņš ir mīlīgs un Viņa žēlastība paliek mūžīgi!  Gaviles un uzvaras prieks 

skan taisno teltīs:  “Tā Kunga laba roka dara varenus darbus, tā Kunga labā roka ir augstu 

pacelta, tā Kunga labā roka dara varenus darbus!”   Es nemiršu bet dzīvošu un sludināšu tā 

Kunga darbus.  Atdariet man taisnības vārtus, es ieiešu pa tiem un pateikšos tam Kungam!  

Šie ir tie taisnības vārti - taisnie pa tiem ieies. Es pateicos, ka Tu mani paklausīji un esi mans 

glābējs.  Akmens, ko namdari nometuši ir kļuvis par stūŗa akmeni.  Tas ir tā Kunga darbs, un 

tas ir brīnums mūsu acīs.  Šī ir tā diena, ko tas Kungs devis - priecāsimies un līksmosimies šinī 

dienā!  Ak, Kungs, palīdzi!  Ak, Kungs, lai labi izdodas!  Āmen, allelūja! 

 

Sprediķis 

 

Dievs svētī Latviju! 

 

Lūgšana--Mūsu Tēvs debesīs 

 

Dzejolis - Imants Ziedonis 

 

Mūsu Tēvs Debesīs, mana tēva un vectēva domas ir Tevī, 

un tās ir te klāt mūsu ģimenē - zem Tava jumta! 

Lai nāk mūsu bērni pie mums, Dievs, iedali viņiem te vietu! 

Lai viņiem ir viss, ko te sanesam, lai tiem nav jādala, lai tiem ir viss! 

Nav daudz, Dievs, palīdzi augt mūsu dzimtai vēl lielākā gaismā 

un iet uz gaismu, un turēties tīriem! 

Es piesaucu gaismu, šai brīdī no savas dzimtas un turu to Dievā, 

Kungs, palīdzi augt mums, es lūdzos! 

Vienalga, kur ir mani bērni šai brīdī un brāļi un māsas, 

es saucu tos šurp 

mēs izaugam lieli Tavā vārdā, šai brīdī mēs nometam tumsu. 

Dievs, palīdzi mirdzēt mums, es lūdzos! 

 

 

Svētīšana 

Ērģeļu pēcspēle - Dr. Andris Āboliņš 

 

 


