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Ērģeļu priekšspēle - Dr. Andris Āboliņš
Introits: 139. Psalms 1-6
Kungs, Tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti.
Tu zini - vai es sēdu vai ceļos – Tevi ir skaidras manas domas jau no tālienes.
Vai es eju, vai es guļu, Tu esi ap mani, un Tev ir zināmi visi mani ceļi,
jo nav vārda uz manas mēles, kas Tev, Kungs, nebūtu zināms.
Tu esi ap mani no visām pusēm, Tu turi savu roku pār mani.
Šī atziņa man ir pārāk brīnišķa un pārāk augsta, es nevaru to saprast.
Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam! Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs, no
mūžības uz mūžību. Āmen.

Lūgšana: Visspēcīgais, mūžīgais Dievs, kas valdi pār debesīm un zemi, uzklausi žēlīgi savas
tautas lūgšanas un dāvā mūsu laikos savu mieru. To lūdzam caur Tavu mīļo Dēlu, Jēzu Kristu,
mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mūžību.
Āmen.

Svēto rakstu lasījumi – Dr. Jānis Sīpols
Pirmā Samuēla grāmata 3: 1-10
Tā jauneklis Samuēls kalpoja tam Kungam priestera Ēļa priekšā; un tā Kunga atklāsme
bija retums tanī laikā; un parādību bija maz. Un notika tanīs dienās, ka Ēlis bija atgūlies savā
guļasvietā, bet viņš nevarēja vairs redzēt, jo acis tam bija jau metušās tumšas. Dieva gaismeklis
vēl nebija izdzisis, un Sāmuēls gulēja tā Kunga svētnīcā, tur, kur atradās Dieva šķirsts. Tad tas

Kungs sauca Samuēlu, un tas sacīja: “Redzi, te es esmu!” Un viņš aizskrēja pie Ēļa un sacīja:
“Redzi, še es esmu, jo tu mani esi saucis.” Bet tas sacīja: “Es neesmu tevi saucis, ej atpakaļ
gulēt!” Un tas aizgāja un apgūlās. Tad tas Kungs atkal sauca: “Samuēl!” Un Samuēls cēlās un
gāja pie Ēļa un sacīja: “Redzi, še es esmu! Tu esi atkal mani saucis.” Bet tas sacīja: “Es tevi
neesmu saucis, mans dēls; ej atpakaļ gulēt!” Bet Samuēls vēl neapzina to Kungu, jo tā Kunga
vārds vēl nebija viņam atklājies. Tad tas Kungs sauca trešo reizi: “Samuēl!” Atkal tas cēlās un
gāja pie Ēļa un sacīja: “Še es esmu, jo tu esi mani saucis.” Tad Ēlis noprata, ka tas Kungs bija
jaunekli saucis. Un Ēlis sacīja Samuēlam: “Ej gulēt, bet ja notiek, ka tevi kāds sauc, tad saki:
runā, Kungs, jo Tavs kalps klausās!” Un Samuēls aizgāja un apgūlās savā guļasvietā. Tad tas
Kungs nāca, nostājās un sauca kā iepriekšējās reizēs: “Samuēl! Samuēl!” Un Samuēls sacīja :
“Runā, jo Tavs kalps klausās.”

Jāņa ev. 1: 35-42
Nākamajā dienā Jānis atkal stāvēja un arī divi viņa mācekļi. Ieraudzījis Jēzu staigājam,
viņš sacīja: “Redzi, Dieva Jērs!” Abi mācekļi dzirdēja viņu tā runājam un sekoja Jēzum. Bet Jēzus
apgriezies un ieraudzījis viņus sekojam, tiem jautāja: “Ko jūs meklējat?” Tie viņam sacīja: “Rabi
(tulkojumā Skolotāj) kur tu mājo?” Viņš tiem sacīja: “Nāciet un redzēsiet!” Tad tie aizgāja un
redzēja, kur viņš mājo, un palika to dienu pie viņa. Tas bija ap desmito stundu. Bet Andrejs,
Sīmaņa Pētera brālis, viens no tiem diviem, kas Jāni bija dzirdējuši un sekojuši Jēzum, vispirms
atrada savu brāli Sīmani un viņam sacīja: “Mēs esam atraduši Mesiju” (tulkojumā Kristus) Viņš
to aizveda pie Jēzus. Uzlūkojis viņu, Jēzus sacīja: “Tu esi Sīmanis, Jāņa dēls; tevi sauks
Kēfa”(tulkojumā Pēteris).

Sprediķis
Nāciet, redzēsiet – Skotu trad. melodija
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:
Dievs Visuvarenais, māci mani klusēt – lai ieklausītos Tevī.
Pestī mani no pasaules trokšņainības,
Lai neatsauktos uz lētām skaņām:
Tukšiem vārdiem,
Sīkām domām,
Skaņiem saukļiem,
Putekļainiem priekšlikumiem,
Dzīves drupatām, lauskām, gruvešļiem.
Pildi mani ar savu dievišķo klusumu, veldzē, stiprini un uzturi pie sevis:
Dzirdēt klusumā,
Redzēt tumsā,
Ticēt ikdienā.
Dievs Visužēlīgais, palīdzi man cerēt Tavas mūžīgās mīlestības spēka!
Kristu, Pestītāj, piedod -lai meklētu piedot,
Glāsti, lai spētu glāstīt,
Drošini, lai vēlētos smaidīt,
Mierini, lai gribētu atbalstīt,
Stiprini, lai varētu cerēt,
Svētī, lai meklētu mīlēt,
Kristu Glābēj, paliec klāt – lai palieku pie Tevis,
Dievs Visasvētītājs, sūti tā strādāt, lai diendienā kalpotu Tavai godībai,
Lai paceltu balsi gavilēm par Tavu mīlestību,
Lai dedzīgi ķertos klāt ikvienam Tavam darbam,
Lai nezūdītos, nesūdzētos, nebaidītos,
Bet lai Tev uzticētos un priecīgi padotos,
Jo Tu valdi, pestī un svētī – šeit laicīgi un tur mūžīgi.
Mūžu mūžos āmen.
Māc. Dr. Egils Grīslis

Mūsu Tēvs debesīs…
Svētīšana
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