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Ērģeļu priekšspēle - Dr. Andris Āboliņš 

 

Introits:  90. Psalms 2, 12-15, 17 

 Tu mums esi bijis par patvērumu uz radu radiem.  Pirms kalni radušies, pirms zeme un 

pasaule radīta, Tu esi no mūžības uz mūžību, ak Dievs! 

 Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam!  Atgriezies, Kungs, atkal 

pie mums!  Cik ilgi vēl?  Atgriezies pie saviem kalpiem. Piešķir mums rītos agri pilnā mērā savu 

žēlastību, lai mēs gavilējam un priecājamies visu mūžu!   

 Lai nāk pār mums tā Kunga, mūsu Dieva, laipnība un pašķir mums mūsu roku darbu – 

mūsu roku darbu, to pašķir un svētī! 

 

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

mūžības uz mūžību!  Āmen. 

 

 

Lūgšana:  Visuvarenais Dievs, mēs Tevi lūdzam - vadi mūsu sirdis ar Tavu žēlastības spēku, lai 

spējam  Tavos vārdos dzīvot ,  Tevi teikt un slavēt - to lūdzam caur Tavu mīļo Dēlu, Jēzu Kristu, 

mūsu Kungu.  Āmen. 

 

 

 

 

Svēto rakstu lasījumi - Dr. Inese un Ēriks Raisteri 

Pāvila vēstule efeziešiem 5: 15-20 

 Rūpīgi raugiet, kā jūs dzīvojat.  Nedzīvojiet kā negudri, bet kā gudri, izmantojiet šo 

laiku, jo šīs dienas ir ļaunas.  Neesiet nesaprātīgi, bet saprotiet, kas ir Kunga griba.  

Nepiedzerieties vīna, no kā rodas izlaidība, bet topiet Gara pilni – kopīgi skandēdami psalmus 



un himnas un garīgas dziesmas, dziedādami un spēlēdami savās sirdīs Kungam.  Vienmēr par 

visu pateicieties Dievam un Tēvam mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā. 

Āmen 

 

Marka ev. 10: 17-22 

 Kad viņi izgāja uz ceļa, viens pieskrēja un, ceļos nometies Jēzus priekšā, lūdza:  

“Labais Skolotāj, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību?” Jēzus tam sacīja:  “Kāpēc 

tu mani sauc par labu?  Neviens nav labs, kā vienīgi Dievs.  Baušļus tu zini: tev nebūs nokaut, 

tev nebūs laulību pārkāpt, tev nebūs zagt, tev nebūs dot nepatiesu liecību; nekrāp, godā 

savu tēvu un māti.” Bet tas viņam sacīja: “Skolotāj, es to visu esmu pildījis kopš savas 

jaunības.” Jēzus, viņu uzlūkojis, iemīlēja to un sacīja:  “Vienas lietas tev trūkst.  Ej un pārdod 

visu, kas tev ir, un izdali nabagiem, tad tev būs manta debesīs; nāc un seko man.” Un viņš, 

sadrūmis par šo vārdu, aizgāja nomākts, jo viņam piederēja lieli īpašumi.   

 

 

 

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 :  

Kungs, mūsu Dievs!  Tu esi liels, augsts un svēts -pāri mums un visiem cilvēkiem. 

Tavs lielums ir tieši tajā, ka Tu mūs neaizmirsti, neatstāj vienus un, neskatoties uz visām mūsu 

vainām,  mūs nepamet. 

Tu esi mums dāvinājis savu mīļo Dēlu Jēzu Kristu, mūsu Kungu, tā dodams mums sevi pašu 

un visu, kas Tev pieder.   

Mēs Tev pateicamies, ka visu savu mūžu un arī mūžībā drīkstam nākt pie Tevis žēlastības 

gaidās.   



Tagad mēs noliekam Tavā priekšā visu, kas mūs nospiež:  mūsu kļūdas, maldus un 

pārkāpumus, mūsu bēdas, rūpes, arī mūsu sacelšanos pret Tevi un sarūgtinājumu, ko sevī 

nesam.   

Te nu ir mūsu sirdis un mūžs, ko Tu pazīsti labāk nekā mēs paši.   

Visu sevi ieliekam Tavās uzticamajās rokās, kuras esi mums pretī izstiepis mūsu Pestītājā. 

Pieņem mūs, kādi esam. 

Piecel mūs, vājos, un padari mūs, nabagus, bagātus no Tavas pārpilnības. 

Kārlis Bārts 

 

 

Svētīšana   

 

Ērģeļu pēcspēle - Dr. Andris Āboliņš 

 

 

 

 

 

 

 


