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Introits:   

Celies un staro, jo nāk tava gaisma, tā Kunga godība pār tevi ataususi! 

Redzi, krēsla apklāj zemi un tumsa tautas, bet pār tevi atausīs tas Kungs, 

Un Viņa godību redzēs pār tevi! 

 

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

mūžības uz mūžību.  Āmen.  

 

Lūgšana:  Dievs, Tu, kas šodien savu vienpiedzimšo Dēlu esi atklājis tautām, vadi mūs laipnīgi, 

ka mēs, kas Tevi tagad esam ieraudzījuši ticībā, nonākam tur, kur drīkstēsim Tavu godību 

skatīt vaigu vaigā.  To lūdzam caur Viņu, mūsu Kungu Jēzu Kristu, Tavu Dēlu, kas ar Tevi 

Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mūžību.  Āmen. 

 

Svēto rakstu lasījums – Monika Hanley Smiltiņa 

 

 

Mateja ev. 2: 1-12 

Kad Jēzus piedzima Jūdejas Betlēmē ķēniņa Heroda laikā, redzi, no austrumiem Jeruzālemē 

ieradās gudri vīri un jautāja: “Kur ir jaundzimušais jūdu Ķēniņš?  Mēs viņa zvaigzni redzējām 

austrumu zemē un atnācām viņu pielūgt.”  



To dzirdējis, ķēniņš Hērods ļoti uztraucās un visa Jeruzāleme līdz ar viņu. Sapulcinājis visus 

tautas virspriesterus un rakstu mācītājus, viņš izjautāja tos par vietu, kur Kristum bija 

jāpiedzimst.  Tie viņam sacīja:  “Jūdejas Betlēmē, jo tas Kungs caur pravieti ir sacījis:  un tu,  

Betlēme Jūdas zemē, tu nebūt neesi mazākā starp Jūdas galvenajām pilsētām, jo no tevis 

nāks Valdnieks, kas ganīs manu tautu – Israēlu.” 

 

Tad Hērods, slepeni ataicinājis gudros, rūpīgi tos iztaujāja par zvaigznes parādīšanās laiku.  

Un viņš tos sūtīja uz Betlēmi un sacīja: “Ejiet un visu izjautājiet par šo bērnu.  Kad jūs viņu 

atradīsiet, pavēstiet to man, lai arī es varu iet viņu pielūgt.” 

 

Uzklausījuši ķēniņu, tie aizgāja.  Un redzi, zvaigzne, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja 

tiem pa priekšu, līdz nonāca un apstājās virs tās vietas, kur bija bērns.  Kad tie zvaigzni 

ieraudzīja, tos pārņēma milzīgs prieks.  Iegājuši tajā namā, tie redzēja bērnu kopā ar Mariju, 

viņa māti, un nokrituši ceļos, tie viņu pielūdza.  Tie atvēra savas dārgumu lādes un pienes 

viņam dāvanas – zeltu, vīraku un mirres.  Sapnī brīdināti pie Hēroda neatgriezties, tie devās 

atpakaļ pa citu ceļu uz savu zemi. 

 

 

Vai tu vari izskaitīt 
 

Dzied Edvīns Rūsis un Artūrs Rūsis 
 

 

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 

 

 



Lūgšana: 

 

Gods Dievam augstībā, un cilvēkiem – labs prāts! 

Es neesmu šai dzīvē maldināts, 

bet pats es esmu bijis nomaldījies – 

jo savas gribas vien man ceļš bij vijies. 

Un, ja es tagad stāvu nesabijies 

un augu te kā skaisti stādīts stāds, – 

gods Dievam augstībā, un cilvēkiem – labs prāts! 

 

Gods Dievam augstībā, un cilvēkiem labs prāts! 

Es esmu piedzimis kā skaņa vārdā 

un tālāk – latviski – jau nākamajā kārtā. 

Kad Nīcā garais sauciens skan vai Bārtā, 

es pieceļos, man piecelties liek kāds, – 

gods Dievam augstībā, un cilvēkiem – labs prāts! 

 

Man jāpastāv! Kas manas lietas kārtos! 

Stāv cietumsargs un erceņģelis vārtos. 

Viens nelaiž prom, bet otrs – nelaiž iekšā. 

Es vēl te pastrādāšu vārtu priekšā. 

 

Gods Dievam augstībā, un cilvēkiem – labs prāts! 

Un, kur tu ej, tev ceļš ir gaismas klāts. 

 

Imants Ziedonis 

 

 

 

Mūsu Tēvs debesīs… 

Svētīšana:   

Celies, topi gaismota!  Jo tava gaisma nāk un tā Kunga godība uzlec pār tevi!   

Ērģeļu pēcspēle - Dr. Andris Āboliņš 


