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Ērģeļu priekšspēle - Dr. Andris Āboliņš 

Introits:  108. Psalms 

Ak Dievs, mana sirds ir droša, es dziedāšu un slavēšu ar dziesmām. 

Mosties, mana dvēsele!  Mostieties arfas un cītaras, es modīšos ar ausekli! 

Es Tevi slavēšu, ak Kungs, tautu starpā, tautību vidū! 

Jo līdz pat debesīm liela ir Tava žēlastība un līdz padebešiem Tava uzticība. 

Pacelies, Dievs, pār debesīm un parādi savu godību pār visu zemi! 

 

 

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

uz mūžību.  Āmen.  

 

Lūgšana:  Modini, Kungs, mūsu sirdis, sataisīt ceļu Tavam Dēlam un sķīstī caur Viņa nākšanu 

mūsu dvēseles, ka drīkstam Tev kalpot!  To lūdzam caur Tavu mīļo Dēlu, Jēzu Kristu, mūsu 

Kungu.  Āmen 

 

 

Svēto rakstu lasījumi  - Dr. Jānis Sīpols 

 

Pāvila pirmā vēstule Tesaloniķiešiem 5: 16-24 

 Esiet vienmēr priecīgi!  Lūdziet Dievu bez mitēšanās! Par visu pateicieties Dievam--

tieši to Dievs grib no jums Kristū Jēzū.  Neapslāpējiet Garu!  Nenonieciniet pravietošanu!  

Pārbaudiet visu, paturiet to, kas labs! No jebkāda ļaunuma atturieties!  Pats miera Dievs lai 

jūs svētī visā pilnībā un viss jūsu gars, dvēsele un miesa nevainojami tiek saglabāta mūsu 

Kunga Jēzus Kristus atnākšanai!  Jūsu Aicinātājs ir uzticams-- viņš arī darīs!   



Jāņa ev. 1: 6-8, 19-28 

 Nāca cilvēks Dieva sūtīts, vārdā Jānis.  Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, 

lai visi caur viņu ticētu. Viņš pat nebija gaisma, bet viņš nāca lai liecinātu par gaismu.   

Un šī ir Jāņa liecība, kad jūdi no Jeruzālemes sūtīja pie viņa priesterus un levītus, lai viņam 

jautātu:  „Kas tu esi?”  Viņš stingri apliecināja: „Es neesmu Kristus.”  Tad tie viņam jautāja:  

„Kas tad?  Vai tu esi Elija?” Bet viņš sacīja: „Es tas neesmu. „ --„Vai tu esi pravietis?” Viņš 

atbildēja: „Nē.”  Tad tie viņam jautāja: „Kas tu esi--lai varam atbildēt tiem kas mūs sūtījuši.  

Ko tu pats saki par sevi?”  Viņš teica:  „Es esmu saucēja balss tuksnesī:  dariet līdzenu ceļu 

Kungam, kā pravietis Jesaja sacījis.”  Bija atsūtīti arī farizeji, un tie jautāja viņam:  „Kādēļ tad 

tu kristi, ja tu neesi ne Kristus, ne Elija, ne pravietis?”  Jānis viņiem atbildēja:  „Es kristīju 

ūdenī, bet jūsu vidū stāv kāds, ko jūs nepazīstat--viņš, kas ir pirms manis, nāk pēc manis.  

Viņam es neesmu cienīgs atraisīt sandaļu siksnas.”  Tas notika Betānijā, viņpus Jardānas, kur 

Jānis kristīja.”   

 

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  

Svētīšana 

Ērģeļu pēcspēle - Dr. Andris Āboliņš 

 

 

 


