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Introits: 19. Psalms  

Debesis daudzina Dieva godu, un izplatījums izteic viņa roku darbu. 

Diena dienai to pauž, un nakts naktij to dara zināmu. 

Nav nekādas valodas, nedzird ne vārda, neskan to balss,  

tomēr to vēsts iziet par visu pasauli un to pausme līdz zemes galiem.  

Saulei viņš darinājis telti, tā līdzīga līgavainim, kas iziet no savām telpām,  

tā priecājas kā varonis, lai dotos nespraustajā ceļā.  

Vienā debesmalā tā sāk savu gaitu, apkārt līdz tai pašai malai tā to nostaigā,  

un nekas nepaliek apslēpts no tās svelmes. 

Tā Kunga likumi ir pilnīgi un atspirdzina dvēseli. 

Tā Kunga liecība ir patiesa un vientiesīgos dara gudrus. 

Tā Kunga pavēles ir taisnas, tās dara sirdi priecīgu. 

Tā Kunga bauslis ir skaidrs, tas apgaismo acis. 

Bijība tā Kunga priekšā ir šķīsta, tā pastāv mūžīgi. 

Tā Kunga tiesas spriedumi ir patiesība, tie visi ir taisni,  

tie ir jaukāki nekā zelts, nekā kausēts zelts,  

tie saldāki nekā medus, kā vistīrākais tecinātais medus no šūnām. 

Arī Tavs kalps no tiem gūst pamācību, jo, kas tos ievēro, tam jau ar to ir liela alga. 

 

 

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

uz mūžību.  Āmen. 

 

 



Grēksūdze:   
Kas gan apzinās savu nomaldīšanos?  Šķīstī mani no manām neapzinātām kļūdām! 

Pasargi arī savu kalpu no augstprātīgas lepnības grēkiem, ka tie nevalda pār mani! 

Tad es būšu bez vainas un tīrs, bez lieliem pārkāpumiem. 

Lai Tev patīk manas mutes valoda un manas sirds domas Tavā priekšā, ak Kungs, mans 

patvērums un mans pestītājs! 

 
Lūgšana: 
 Visuspēcīgais Dievs, žēlīgais Tēvs!  Es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar 

ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu 

laikā un mūžībā.  Bet es tos no sirds nožēloju un tie man gauži sāp. Tavas lielās apžēlošanas 

un Tava mīļā Dēla Jēzus Kristus, mana Pestītāja rūgto ciešanu un miršanas dēļ, es Tevi lūdzu:  

apžēlo mani, piedod man manus grēkus un dod man sava Svētā Gara palīgu, ka varu 

atgriezties.   

 Kungs, apžēlojies.  Kristu, apžēlojies.  Kungs, apžēlojies. 

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

sacīdami – jā! 

Kad nu jūs savus grēkus nožēlodami, ticībā iepriecinaties ar mūsu Pestītāja Kristus nopelnu, 

tad—sekojot Kristus pavēlei, es pasludinu jums Dieva žēlastību un apliecinu, ka jūsu 

pārkāpumi ir piedoti Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā.  Āmen.  

 

Lūgšana un Svēto Rakstu lasījums – Jānis Šulcs 

Mūžīgais Dievs, caur Tava Dēla nāvi un augšāmcelšanos debesu valstība ir ielauzusies šajā 

nemieru pasaulē.  Dod mums Tavus vārdus dzirdēt un tiem paklausīt, lai topam par Tavas 

pestījošās mīlestības vēstnešiem, caur mūsu Kungu Jēzus Kristu, kas ar Tevi Svētā Gara 

vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības un mūžību. Āmen. 

 

Jāņa ev. 2: 13-22 

 Tuvojās jūdu Pashas svētki, un Jēzus devās augšup uz Jeruzālemi.  Viņš atrada templī 

vēršu, avju un baložu pārdevējus un naudas mijējus sēžam, un savijis no virvēm pletni, izdzina 

no tempļa visus—arī avis un vēršus-- un izkaisīja mijēju naudu un apgāza galdus.  Baložu 

pārdevējiem viņš sacīja: “Nesiet to visu prom no šejienes!  Nepadariet mana Tēva namu par 

tirgus namu!”   

 Tad viņa mācekļi atcerējās, ka ir rakstīts: Dedzība par Tavu namu mani aprīj. 

 Tad jūdi viņam jautāja: “Kādu zīmi tu vari parādīt, tā rīkodamies?”  



 Jēzus viņiem teica: “Sagraujiet šo templi un trijās dienās es to atkal uzcelšu!” Tad jūdi 

sacīja: “Šis templis ir būvēts četrdesmit gadus, un tu to uzcelsi trijās dienās?” Bet Jēzus bija 

runājis par sava ķermeņa templi.   

 Tad, kad viņš bija uzcēlies no mirušajiem, viņa mācekļi atcerējās, ka viņš tā bija runājis, 

un sāka ticēt Rakstiem un vārdam, ko Jēzus bija sacījis. 

  

 

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 Heard The Voice of Jesus Say – Thomas Tallis 

Ērģeļu solo - Dr. Andris Āboliņš 

 

Draudzes Lūgšana:   

Tu, Kungs, liec piepildīties pazemīgo ilgām, Tu stiprini viņu drosmi un Tu pievērs viņiem savu 

dzirdīgo ausi.   

 

Debesu Tēvs, uzklausi!  Kristu Pestītāj, apgaismo mūsu sirdis!  Dievs, Svētais Gars, uzturi mūs 

ticībā un cerībā: 

--lai kur iedami, mēs no Tevis neaizietu,  

--lai Tavu gribu vērtētu pāri savām iegribām, 

--lai neaizmirstu piedot, mīlēt un žēlot, 

--lai vairāk vēlētos dot nekā saņemt, 

--lai ilgotos pēc brīvības un ne tikai pēc miera, 

--lai vairāk censtos celt nekā noārdīt, 

--lai nemeklētu mazu krustu un lielu uzvaras vainagu, 

--lai neiegrimtu tikai paši savās dzīvēs, 

--lai mēs neapzustu neticībā un izmisumā. 



 

Pasargi mūs, mīļais Kungs un Dievs!  Kristu, Pestītāj, svētī mūs!  Svētais Gars, iedvesmo mūs! 

--atmodini paļaušanos Tavai klātienei,  lai mēs baznīcā atcerētos pasauli, un lai pasaulē 

mēs uzdrošinātos būt Tava baznīca.   

 

--vadi mūs tā, lai mēs izjustu, ko citiem vajag, lai mēs izprastu, kā palīdzēt—un lai 

neskatītos, kas mums par to tiks. 

  

--uzturi mūs ticībā, lai mēs augtu mīlestībā, droši liecinātu par Tavas žēlastības spēku. 

-lai nešaubīgi cerētu uz Tavas Valstības uzvaru, tagad un nākotnē—tuvumā un 

tālumā! 

 

Uzklausi, kad mēs Jēzus vārdā lūdzam: 

 

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. 

 

 

Svētīšana 

Ejiet ar mieru un kalpojiet tam Kungam ar prieku!   

Pateicība Dievam! 
 

When Jesus Went To The Temple – Zviedru tautas mel. 

Ērģeļu pēcspēle - Dr. Andris Āboliņš 

 

 


