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Introits: 22. Psalms 24-27 

Slavējiet to Kungu, visi, kas Viņu bīstas; 

Jēkaba dzimums lai Viņam dod godu, lai Viņu bīstas viss Israēla nams! 

Jo Viņš nav nicinājis un nav turējis ne par ko sērdieņu postu, 

nav apslēpis no tā savu vaigu, bet ir paklausījis, kad tas sauc. 

Par Tevi es dziedāšu lielajā draudzē, es pildīšu savus solījumus to priekšā, kas Tevi bīstas. 

Pazemīgie ēdīs un būs paēduši, un, kas to Kungu meklē, tie Viņu slavēs.   

Jūsu sirdis lai dzīvo mūžīgi! 

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

mūžības uz mūžību.  Āmen.  

 

 

Grēksūdzes lūgšana:  Svētīgs ir tas, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki apklāti.  Sirdsžēlīgais 

Tēvs, mūžīgais Dievs!  Tev visas sirdis atvērtas, visas vēlmes zināmas, tev apslēpts nav nekas.  

Piedod mums mūsu grēkus un ar savu Svēto Garu šķīstī mūsu sirdis un domas, lai mēs spētu 

Tevi mīlēt un Tavu svēto vārdu teikt un slavēt – caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. 

Kungs, apžēlojies.  Kristu, apžēlojies.  Kungs apžēlojies. 

Absolūcija:  Ja šī ir bijusi jūsu patiesa grēksūdze un lūgšana, tad aplieciniet to savā sirdīs 

sacīdami – jā! 

Visu spēcīgais un mūžīgais Dievs par mums ir apžēlojies Kristu Jēzu un savā žēlastībā piedod 

mūsu grēkus, ka varam atgriezties.  Āmen. 



Lūgšana:  Debesu Tēvs, Tava godība ir Tava žēlastība.  Atgriezi visus, kas nomaldījušies no 

Taviem ceļiem.  Liec tiem ticībā no jauna satvert Tava vārda patiesību un pie tās cieši turēties.  

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

valda – Dievs no mūžības uz mūžību.  Āmen. 

 

Svēto rakstu lasījumi –Dr. Jānis Sīpols 

 

Pāvila vēstule romiešiem 4: 13-25    

 Jo apsolījums Ābrahāmam vai viņa dzimumam saņemt mantojumā pasauli nav dots 

bauslībā, bet ticības taisnībā.  Ja mantinieki ir tie, kas paļaujas uz bauslību, tad ticība nedod 

neko un apsolījums ir atcelts.  Bauslība rosina dusmas, bet, kur nav bauslības, nav arī 

pārkāpuma.  Tāpēc mantinieki ir tie, kas ticībā paļaujas uz Dievu, lai mantojums būtu no 

žēlastības un apsolījums būtu drošs visiem pēcnācējiem – ne tikai tiem, kas zem bauslības, 

bet arī tiem, kas Ābrahāma ticībā.  Viņš mums visiem ir tēvs tā Dieva priekšā, kam viņš ticēja – 

kas mirušos dara dzīvus un sauc esamībā to, kā vēl nav, it kā tas jau būtu.   

Ābrahāms ir tēvs mums visiem, kā ir rakstīts:  es tevi esmu iecēlis par tēvu daudzām 

pagānu tautām.  Viņš ticēja cerībai, kad cerības nebija, ka viņš varētu kļūt par tēvu daudzām 

pagānu tautām, pēc tā, kas sacīts:  tā taps tavs dzimums.  Viņš nekļuva ticībā vājš, kad gandrīz 

vai simt gadu vecumā apzinājās savu miesu jau mirušu un arī Sāras klēpi bez dzīvības.  Viņš 

nešaubījās neticībā par Dieva apsolījumu, bet stiprinājās ticībā, dodams Dievam godu, un bija 

pilnīgi pārliecināts, ka to, ko viņš ir apsolījis, viņš ir varens arī izdarīt. Tāpēc tas viņam tika 

pieskaitīts par taisnību.  Bet ne jau tikai viņa dēļ ir rakstīts, ka tas viņam pieskaitīts – arī mūsu 

dēļ, kuriem tas tiks pieskaitīts mūsu ticības dēļ, ja ticam uz Dievu, kas  no mirušajiem 

uzmodināja mūsu Kungu Jēzu, kas mūsu pārkāpumu dēļ tika nodots nāvē un mūsu 

attaisnošanas dēļ ir augšāmcelts.  

 

Marka ev. 8: 31-38 

Un viņš sāka tos mācīt:  “Cilvēka Dēlam būs daudz jācieš, jātiek vecajo un virspriesteru 

un rakstu mācītāju atmestam un nonāvētam, un trešajā dienā tam būs augšāmcelties.”  Un 

viņš runāja šo vārdu pilnīgi atklāti.  Un Pēteris, viņu sānis vedis, sāka viņu apsaukt.  Bet viņš 

pagriezās, uzlūkoja savus mācekļu un, Pēteri apsaukdams, sacīja:  “Atkāpies no manis, sātan!  

Tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēka prāta!”  

Un piesaucis klāt ļaudis un savus mācekļus, viņš tiem sacīja:  “Kas man grib sekot, tas 

lai aizliedz sevi, lai ņem savu krustu un seko man!  Jo, kas savu dzīvību grib glābt, tas to 

zaudēs – bet kas savu dzīvību zaudēs manis un evaņģēlija dēļ, tas to izglābs.  Ko gan iegūst 

cilvēks, kas iemanto visu pasauli, bet nodara pāri savai dvēselei?  Un ko gan cilvēks var dot 

par samaksu par savu dvēseli?  Kas manis un manu vārdu dēļ būs kaunējies šajā laulības 



pārkāpēju un grēcinieku paaudzē, tā dēļ arī Cilvēka Dēls kaunēsies, kad viņš nāks ar svētiem 

eņģeļiem savā Tēva godībā. 

 

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 

 

Draudzes Lūgšana:  Dr. Jānis Sīpols 

 

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. Āmen. 

 

Svētīšana 

Ejiet ar mieru un kalpojiet tam Kungam ar prieku!   

Pateicība Dievam! 
 

Ērģeļu pēcspēle - Dr. Andris Āboliņš 

 


