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Introits – 121. Psalms 

Augšupceļa dziesma 

Es paceļu acis pret kalniem  -  no kurienes nāks man palīdzība? 

Mana palīdzība no Kunga, kurš radījis debesis un zemi. 

Viņš neļauj klupt tavai kājai, tas nesnauž, kas sargā tevi! 

Redzi, tas nesnauž un neguļ, kas sargā Israēlu! 

Kungs ir tas, kas tevi sargā, tavs pavēnis tev pie labās rokas – 

Dienā tevi neķers saule, nedz mēness naktī. 

Kungs tevi sargās no visa ļauna, viņš nosargās tavu dzīvību. 

Vai tu iesi vai nāksi – Kungs sargās tevi no šā brīža līdz mūžībai. 

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. 

 

Lūgšana:  Mēs Tevi lūdzam, Kungs, dāvini savā žēlastībā mums tādu prātu, ka domājam 

un darām labu, lai mēs, kas bez Tevis nevaram pastāvēt, dzīvojam saskaņā ar Tavu gribu.  To 

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

Dievs no mūžības uz mūžību.  Āmen. 



Lasījums – Dita Kanapinska 

Pāvila 2. vēstule korintiešiem 12: 2-10 

Es pazīstu kādu cilvēku Kristū, kas pirms četrpadmit gadiem tika aizrauts līdz trešajām 

debesīm – vai viņš tobrīd bija miesā vai ārpus miesas, es nezinu, Dievs to zina.  Tāpat es zinu 

par šo cilvēku – vai viņš bija miesā vai ārpus miesas, es nezinu, Dievs to zina – ka viņš tika 

aizrauts paradīzē un tur dzirdēja neizrunājamus vārdus, kurus cilvēkam nav ļauts izteikt.  Ar 

šo cilvēku es gribu lielīties; ar sevi pašu negribu, ja nu vienīgi ar savu nespēku.  Ja es lielīšos, 

es nebūšu nejēga, jo es runāšu patiesību; es tikai piesargos, lai kāds par mani nespriež vairāk 

kā tikai to, ko redz vai no manis dzird, un nepaaugstinās atklāsmju dēļ.  Tādēļ, lai es 

nepaaugtinātos, man ir dots dzelonis miesā, sātana eņģelis; tas mani sit, lai es pārlieku 

nepaaugstinātos.  Es trīs reizes esmu piesaucis Kungu, lai sātana eņģelis no manis atstājas.  

Un Kungs man sacīja:  tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks top pilnīgs nespēkā.  --- 

Tāpēc es visvairāk lielīšos ar savu vājumu, lai Kristus spēks manī varētu iemājot.  Tāpēc 

labprāt esmu nespēkā, pazemojumos, trūkumā, vajāšanās un spaidos Kristus dēļ.  Vienmēr, 

kad esmu nespēkā, esmu stiprs. 

 

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  - Dr. Jānis Sīpols 

Mūsu  Tēvs debesīs 

 

 Svētīšana 

  Ejiet ar mieru un kalpojiet tam Kungam ar prieku!  Pateicība Dievam! 

 

Ērģeļu pēcspēle – Dr. Andris Āboliņš   

 

 


