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Introits:   32. Psalms  1-5 

Svētīgs, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki nolīdzināti! 

Svētīgs tas cilvēks, kam tas Kungs nepielīdzina viņa vainu, kura sirdī viltības nevaid! 

Kamēr es klusēju, mani kauli panīka, un man bija jāvaid cauru dienu, jo Tava roka smagi gūlās 

uz mani dienām un naktīm.  Mans spēks izkalta, kā zeme vasaras bulā.   

Tad es atzinos Tev savos grēkos un neapslēpu savas vainas.   

Es sacīju, “Es izsūdzēšu tam Kungam savus pārkāpumus!”   

Un Tu piedevi man manu grēka vainu. 

 

Grēksūdzes lūgšana:  Atvērsim arī mēs savas sirdis un dzīves tam Kungam! 

 

Es savus grēkus sūdzu Tev—mīļais Kungs un Dievs!   

No visas sirds, es lūdzu – ar mani pacieties, caur Kristu grēkus piedod, man jaunu sirdi iedod! 

Ak, žēlo mani, Dievs! 

Absolūcija:   

Mīļā Kristus draudze, es tev pasludinu evaņģēlija vēsti:  Visuspēcīgais un mūžīgais Dievs par 

mums ir apžēlojies Kristū Jēzū un Viņa dēļ piedod mums visus mūsu grēkus, lai varam 

atgriezties un iemantot mūžīgo dzīvošanu.   

 

Svētīgi ir sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs!  Āmen. 

 

Lūgšana un Svēto Rakstu lasījums – Dr. Indra Ekmane 

Lūgsim Dievu!  Dievs Kungs, Debesu Tēvs, mēs Tevi lūdzam: Vadi mūs ar Tavu Svēto Garu, lai 

Tavus vārdus no visas sirds klausāmies un 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. 

 

Jāņa ev. 3: 1-17 

Bija kāds cilvēks starp farizejiem, vārdā Nikodēms, viens no jūdu varasvīriem.  Tas 

atnāca naktī pie Jēzus un viņam sacīja:  “Rabi, mēs zinām, ka Tu esi skolotājs, no Dieva nācis.  

Jo tādas zīmes, kā Tu dari, nevar darīt neviens, ja vien Dievs nav ar to.”  Jēzus atbildēja un 

viņam sacīja:  “Patiesi, patiesi, es tev saku: ja kas nepiedzimst no jauna, tas nespēj redzēt 

Dieva valstību.” Nikodēms viņam sacīja:  “Kā var cilvēks piedzimt, vecs būdams?  Vai tad var 

otrreiz ieiet savas mātes miesās un piedzimt?”   

Jēzus atbildēja:  “Patiesi, patiesi es tev saku: tas, kurš nepiedzimst no ūdens un Gara, 

nevar ieiet Dieva valstībā!  Kas piedzimis no miesas ir miesa, un, kas piedzimis no Gara ir gars. 

Nebrīnies, kad es tev sacīju:  Jums jāpiedzimst no jauna!  Vējš pūš, kur grib, un tu dzirdi tā 

skaņu, bet tu nezini, no kurienes tas nāk un kurp tas iet. Tā ir ar katru, kas piedzimis no 

Gara.”  

Nikodēms viņam jautāja: “Kā tas var notikt?” Jēzus viņam atbildēja: “Tu esi Israēla 

skolotājs, un tu to nezini?  Patiesi, patiesi es tev saku:  mēs runājam to, ko zinām, un liecinām 

to, ko esam redzējuši, bet jūs mūsu liecību nepieņemat.  Ja es jums runāju par zemes lietām 

un jūs neticat – kā jūs ticēsiet tad, kad es runāšu par debess lietām?  Jo neviens nav uzkāpis 

debesīs kā vienīgi tas, kas no debesīm nokāpis – Cilvēka Dēls.   

Un, kā Mozus čūsku ir paaugstinājis tuksnesī, tāpat jātop paaugstinātam Cilvēka 

Dēlam, lai ikvienam, kas tic viņam būtu mūžīgā dzīvība.  Jo Dieva tā pasauli mīlēja, ka deva 

savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas tic viņam, nepazustu, bet tam būtu mūžīga dzīvība.  

Jo Dievs sūtīja savu Dēlu pasaulē, nevis lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur viņu tiktu 

glābta.   

 

  

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.  

 

 

I Bind Unto Myself today (Sv. Patrika lūgšana – Īru meld. 

Ērģeļu solo - Dr. Andris Āboliņš 
 

Draudzes Lūgšana:  32. Psalms 7-11 

Tu esi mans patvērums, Tu mani sargāsi briesmās,  

Tu liksi atskanēt ap mani pestīšanas gavilēm. 

“Es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev jāstaigā,  

es pār tevi turēšu nomodā savu aci.   

Neesiet kā zirgi, kā mūļi, kam nav saprašanas,  

kam iemaukti un laužņi jāliek mutē, kad viņi negrib nākt pie tevis.”  

Bezdievīgajiem ir daudz sāpju, bet kas uz to Kungu cer, to viņš ietin savā žēlastībā.  

Priecājieties par to Kungu, jūs taisnie, un gavilējiet visi, kam ir skaidra sirds. 

 

 

Lūgsim to lūgšanu, ko mums mācīja mūsu Kungs:   

 

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 arī mēs piedodam saviem parādniekiem.  Un neieved mūs kārdināšanā, bet 

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

 

 

Svētīšana 

Ejiet ar mieru un kalpojiet tam Kungam ar prieku!   

Pateicība Dievam! 
 

Kā es varu nedziedāt  -  Robert Lowry (1869)                                                                                   

Ērģeļu pēcspēle - Dr. Andris Āboliņš 

 

 

 


