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Teici to Kungu! 
Ērģeļu priekšspēle - Dr. Andris Āboliņš 

 
Introits:  147. Psalms 1-9 

Teiciet to Kungu! 

Tiešām, jauki ir slavēt mūsu Dievu, šī slava ir mīlīga, piemērota un skaista. 

Tas Kungs ceļ Jeruzālemi no jauna, Viņš vāc atkal kopā izklīdinātos Israēla ļaudis. 

Viņš dziedē salauztas sirdis un remdē ļaužu sāpes. 

Viņš nosaka zvaigznēm to skaitu un sauc tās visas vārdā. 

Liels ir mūsu Kungs un varens spēkā, Viņa gudrībai nav mēra. 

Tas Kungs paceļ nelaimīgos, bet pazemo bezdievīgos. 

Teiciet to Kungu ar slavas dziesmām, teiciet mūsu Dievu ar cītarām! 

Viņš apsedz debesis ar mākoņiem, Viņš dod zemei lietu un zālei augt uz kalniem. 

Viņš dod barību lopiem, jaunajiem kraukļiem, kad tie brēc. 

Teiciet to Kungu, allelūja! 

  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, ka Tavus 

vārdus no visas sirds uzņemam un tā svēti topam, uz Jēzu Kristu, Tavu Dēlu vienīgi 

paļaujamies un savu cerību uz Viņu liekam, pēc Taviem vārdiem dzīvojam, sargāmies no visas 

apgrēcības, kamēr mūžīgi svēti būsim caur Tavu mīļo Dēlu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu.  Āmen. 

 

Svēto rakstu lasījumi – Dr. Inese Raistere, Ēriks Raisters 

Jesajas grāmata 40: 25-31 

 “Kam jūs mani pielīdzināsit, ka es tam būtu līdzīgs?” jautā Svētais. Paceliet savas acis 

uz debesīm un raugait: kas to visu radījis?  Viņs ir tas, kas izved visu viņu pulku pēc skaita un 

visus sauc vārdā pēc sava lielā spēka un varas, un tur netrūkst neviena.   

 Kāpēc tu, Jēkab, saki—un tu Israēl, domā:  mans ceļš ir tam Kungam apslēpts, manu 

tiesu Dievs neievēro?  Vai tu to nezini, vai tu to neesi dzirdējis?  Mūžīgais Dievs ir Kungs, kas 

radījis zemes galus.  Viņš nepiekūst un nenogurst.  Viņa gudrība ir neaptverama.  Viņš 
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nogurušiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem.  Jaunekļi piekūst un pagurst, un 

jauni vīri sabrūk, bet, kas paļaujas uz to Kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas 

spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. 

 

Marka ev. 1: 29-39 

 Un tūlīt, no sinagogas izgājuši, viņi kopā ar Jēkabu un Jāni nāca Sīmaņa un Andreja 

namā.  Bet Sīmaņa sievasmāte gulēja drudzī, un tie viņam tūlīt par to pateica.  Piegājis, viņš 

satvēra tās roku un to uzcēla, un drudzis viņu tūlīt atstāja, un viņa tiem kalpoja.   

 Bet, kad vakars pienāca un saule bija norietējusi, pie viņa nesa visus neveselos un 

dēmonu apsēstos.  Visa pilsēta bija sapulcējusies durvju priekšā.  Un daudzus kas sirga ar 

dažādām kaitēm, viņš darīja veselus un izdzina daudz dēmonu, un viņš neļāva dēmoniem 

runāt, jo tie viņu pazina. 

 Un rīta agrumā, kad vēl bija tumsa, viņš izgāja laukā un, nogājis kādā vientuļā vietā, 

lūdza Dievu.  Bet Sīmanis un tie, kas ar viņu bija, steidzās viņu meklēt.  Viņu atraduši, tie 

sacīja: “Visi Tevi meklē.”  Tas viņš tiem sacīja: “Iesim uz tuvējiem miestiem, ka arī tur es 

sludinu, jo tāpēc es esmu nācis.” Un viņš gāja, sludinādams viņu sinagogās, pa visu Galileju un 

izdzina dēmonus.   

  

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 

 

Draudzes Lūgšana – Dr. Inese un Ēriks Raisteri   

Debesu Tēvs, Tu esi visas svētības avots, viss labums mums nāk no Tevis.  Tu esi uzticējis 

mums savu Vārdu – dāvini savu Garu, lai Tavs Vārds iesētos mūsu sirdīs un uzdīgtu un nestu 

labus augļus Tev par godu un visai pasaulei par svētību.  

 

Mēs Tevi lūdzam: Kungs, uzklausi mūs! 

 



Mūsu Kungs un Dievs, Tu esi vienības un miera avots. Ved mūs pa mīlestības, patiesības un 

vienotības ceļu.  Mēs Tevi lūdzam, lai cilvēkos valdītu saprašanas, draudzības un miera gars.  

Māci mūs mierā un taisnībā atrisināt  visas nesaskaņas. 

Mēs Tevi lūdzam: Kungs, uzklausi mūs! 

Mūsu Kungs un Dievs, Tu esi visas gudrības avots.  Apgaismo mūs ar sava Svētā Gara gaismu 

un vadi mūs pa gaismas ceļiem.  Dod mums izturību un pastāvīgu garu.  Palīdzi sastapt un 

pārvarēt visus pārbaudījumus un vadi mūs pretī mūžīgai dzīvībai tajā valstī, kur Tu, līdz ar 

Dēlu un Svēto Garu dzīvo un valdi no mūžības uz mūžību.  

Uzklausi mūs, kad lūdzam ar vārdiem, ko mums mācīja Tavs Dēls: 

Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds!  Lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek—kā 

debesīs, tā arī virs zemes.  Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedodi mums mūsu 

parādus, kā ar mēs piedodam saviem parādniekiem.  Un neieved mūs kārdināšanā, bet 

atpestī mūs no ļauna.  Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos.  Āmen. 

 

Noslēguma liturģija:  

Lūgšana 

Dievs Kungs, debesu Tēvs, mēs Tev no sirds pateicamies, ka Tu esi atrodams, cikkārt 

pazemīgi un ticīgi Tavu vaigu meklējam, mums arī žēlīgi dod savu Svētā Gara palīgu, lai 

neesam vien klausītāji, bet arī Tavu vārdu darītāji, savu vājo ticību ar tiem stiprinām, pēc tiem 

dzīvojam un galā mūžīgi svēti topam, caur Tavu mīļo Dēlu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen. 

 

Ko Kristus roka skar un glāsta viņa skats, 

Tos vieno debess gaišais gars, tos vieno Kristus pats. 

Mūs vieno maldi, grēks un izmisums un prieks, 

Mūs vieno Dieva dzīvais spēks, kas lūgsnā celties liek. 

Zem vienas nastas līkt, mums vienā ceļā būt, 

Bet taisnāk plecus atliekt drīkst, kas otram līdzi jūt. 

No maldiem, grēka brīvs kad bērns reiz mājās ies, 

Ar brāļiem, māsām, liels un mazs, tos vienos svētais Dievs. 
Artūrs Voitkus 

 

Svētīšana 

Ejiet ar mieru un kalpojiet tam Kungam ar prieku!   

Pateicība Dievam! 
 

Ērģeļu pēcspēle - Dr. Andris Āboliņš 


