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Ērģeļu priekšspēle – Dr. Andris Āboliņš 

 

Introits:  42. Psalms 

Kā briedis brēc pēc ūdens upēm, tā mana dvēsele brēc, ak Dievs, pēc Tevis.  

Mana dvēsele slāpst pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva.   

Kad es nokļūšu tur, kur es varēšu parādīties Dieva vaiga priekšā?   

Par to man tīkas domāt, kad sirds ir pilna,  

kā es kādreiz ticīgo pulkā gāju Dieva namā ar skaņām gavilēm un slavas dziesmām svētceļnieku vidū.   

 

Kāpēc tu esi tik izmisusi, mana dvēsele un tik nemiera pilna manī?   

Ceri uz Dievu!  Jo es viņam vēl pateikšos, savam glābējam un savam Dievam. 

 

Mana dvēsele ir izmisusi--vieni plūdi nomaina otrus plūdus, Taviem ūdeņiem krācot;  

visas Tavas bangas un Tavi viļņi iet pāri par manu galvu.   

Dienā es saucu: „Kungs neliedz man savu žēlastību!”  

Un naktī es raidu savu dziesmu, savu lūgšanu pie sava dzīvības Dieva.   

Es saucu uz Dievu:  „Mana stiprā klints, kāpēc Tu mani esi aizmirsis?   

Kāpēc mans gājiens norit ciešanās un ienaidnieka spaidos?”   

Galīgi salauzts jūtos visos savos locekļos, kad mani ienaidnieki mani nievā,  

kad viņi atkal un atkal uz mani saka: „Kur nu ir tavs Dievs?” 

 

Kāpēc tu esi tik izmisusi, mana dvēsele, un tik nemiera pilna manī?   

Ceri uz Dievu, jo es viņam vēl pateikšos, savam glābējam un savam Dievam. 

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

āmen. 

 

Grēksūdzes lūgšana:  Sirdsžēlīgais Tēvs, mūžīgais Dievs!  Tev visas sirdis ir 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:  Visuspēcīgais un mūžīgais Dievs par mums ir apžēlojies Kristū Jēzū, un viņa dēļ, piedod mums 

visus mūsu grēkus, ka varam atgriezties un iemantot mūžīgu dzīvību.  Āmen. 



 

Lūgsim Dievu!  Visvarenais, svētais Dievs, Tavi ceļi nav mūsu ceļi, un mūsu domas nav Tavas domas.  Mēs 

pieminam savas tautas bēdas un taisnības dēļ vajātos.  Tēvs, mēs Tevi lūdzam, dod mums Tava Svētā Gara spēku 

un ved mūsu tautu pa dzīvības ceļu raugoties uz Tavu mīļo Dēlu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu.  Āmen. 

 

Dzejolis – Irīna Ratušinska, tulk. Kārlis Vērdiņš 

lasa Prof. Guntis Šmidchens 

 

Kas tie tādi, kas dziedāja – latviešu tautas dziesma 

spēlē Imants Šmidchens 

 

Svētruna  

Apustuļu 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 

  

 Lūgšana: 

Ved mani, Dievs, un manas gaitas svētī, 

Lai manas dzīves uzdevums nav velts. 

Kā ceļinieks, kur taisu savu telti,  

Lai mani apgaismo Tavs zvaigzņu zelts! 

 

Ved mani, Dievs, tik Tavos taisnos ceļos, 

Dod laimi, kura citiem neliek ciest, 

Sniedz roku man, kad grimstu maldos dziļos, 

Un visu ļaunu, liec par labu griezt. 

 

Uz Tava altāra Tev slavu lieku, 

Ka mani, putekli, Tu gaismā cel. 

Liec strādāt, Kungs, dod žēlastības laiku, 

Lai mana tēvu zeme jaukāk zeļ.                                                                                                                                                                 

Tirzmanliete 

Mūsu Tēvs debesīs 

  

Svētīšana 

Iesim ar mieru un kalposim tam Kungam ar prieku! 

Pateicība Dievam! 

 

Ērģeļu pēcspēle – Dr. Andris Āboliņš  

 



 

 

 

Paldies 

 

Imantam Šmidchenam par dzejas un mūzikas video. 

 

Andrim Rogainim, par noslēguma foto montāžu, kas tika izveidota 2020. g. Latviešu Biedrības Vašingtonas Štatā 

Valsts svētku ierakstam.  Video izmantotas Sarmītes Davidson, Valža Jodā, Marisas Turaidas, Intas Wiest, un Paula 

Zommera fotogrāfijas.   

 

 

 

 

Aicinām ziedot Latvijas Okupācijas muzejam 

rakstot čekus ( ar piezīmi: LOM ) uz savas draudzes vārdu un nosūtīt draudzes kasierim. 

Sietlas draudze – Jānim Rubenim - uz baznīcas adresi -  11710 -  3rd Ave. NE, Seattle, WA 98125 

Portlandes draudze - Jānim Zommeram -  32089 Buena Vista Dr., Arch Cape, OR 97102 

Vankūveras draudze – Jānim Dritmanim – 4449 Stone Court, Vancouver, B.C.   V7W  2V4 

 

 

 

 


