
 

 

 

 

Dziesma “Skan tūkstoš balsīm dziesmas” Kārlis Tarziers (53) 

Skan tūkstoš balsīm dziesmas: Gods Dievam augstībā! Sauc debesblāzmas liesmās: Miers 
zemes grūtībā Un cilvēkiem labs prāts, Vairs nevar draudēt briesmas, Nu Glābējs dāvināts. 

Es asaras nu slauku, Turp garā steigdamies Uz betlemiešu lauku Ar ganiem biedroties, To 
vēsti klausīties, Tik brīnišķīgu, jauku, - Iet Jēzum nodoties. 

Nakts klusā, brīnišķīgā, Tu visulaimīgā! Nu prieka debešķīga Sirds mana pārņemta.  
Kaut neredz eņģeļu, Tak dziesma pateicīgā Sirds slavē glābēju. 

Psalms 8 

Kungs, tu esi mūsu kungs, cik varens tavs vārds pār visu zemi! 
Es pielūgšu tavu dižumu, kas sniedzas līdz debesīm! 

No mazuļu un zīdaiņu mutes tu uzcēli cietoksni pret saviem naidniekiem,  
lai savaldītu pretiniekus un atriebējus. 

Kad raugos tavās debesīs, tavu roku darbā, mēnesī un zvaigznēs, ko tu esi radījis, – 

kas ir cilvēks, ka tu atceries to, un cilvēkbērns, ka tu to glabā? 

Tu to noliec tik drusku zem dieviem, ar godu un slavu tu to kronē, 

liec tam valdīt pār tavu radību, visu tu noliec tam zem kājām- 

avis un vēršus, cik vien to ir, un visus lauka zvērus, 

putnus debesīs un zivis jūrā, kas izlodā jūru takas! 

Kungs, tu esi mūsu kungs, cik varens tavs vārds pār visu zemi! 

Mācītājs: Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam. 

Visi: Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs, no mūžības uz mūžību. Āmen. 

Mēs sūdzam savus grēkus Dieva priekšā 

Mācītājs: Svētīgs ir tas, kam pārkāpumi piedoti un grēki izdzēsti. (Ps. 32:1) Tāpēc zemosimies Dieva 

priekšā visi no sirds tā lūgdami: Visuspēcīgais Dievs, žēlīgais Tēvs! 

Visi: Tev visas sirdis atvērtas, visas vēlmes zināmas, Tev apslēpts nav nekas. Mēs Tevi 

lūdzam, piedod mums mūsu grēkus un ar savu Svēto Garu šķīstī mūsu sirdis un domas, lai 

mēs varam Tevi mīlēt un Tavu svēto vārdu teikt un slavēt — caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. 

Mācītājs: Ja šī ir jūsu patiesa grēksūdze un lūgšana, tad aplieciniet to, sacīdami: „Jā”.  Visi: Jā. 

Mēs saņemam Dieva žēlastību 

Mācītājs: Kad nu jūs, savus grēkus nožēlodami, ticībā iepriecināties ar mūsu Pestītāja Jēzus Kristus 

nopelnu, tad sekojot Kristus pavēlei, es kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps pasludinu jums Dieva 

žēlastību un apliecinu, ka visi jūsu grēki ir piedoti Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Visi: Āmen. 
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Mēs slavējam Dievu 

Mācītājs: Gods Dievam augstībā! 

Visi: Lai slava Dievam ir un gods par Viņa žēlastību! Vairs negaida mūs bargais sods,  

bet Tēva mīlestība. Nu Dievam ir uz mums labs prāts,  

jo visur miers tiek sludināts, un naidam nav vairs varas. 

Mācītājs: Tas Kungs lai ir ar jums!   

Visi: Un ar tavu garu. 

Mēs lūdzam Dievu 

Dievs Kungs, debesu Tēvs, mēs Tevi lūdzam. Valdi mūs ar savu Svēto Garu, ka 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,  

Visi: Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen, āmen. 

Mateja evaņģēlijs 25:31-46 

Kad Cilvēka Dēls nāks savā godībā un visi eņģeļi līdz ar viņu, tad viņš sēdēs savā godības tronī  un 
visas tautas tiks savestas viņa priekšā. Viņš tās šķirs, kā gans nošķir avis no āžiem,  un nostādīs avis 
sev pa labo roku, bet āžus pa kreiso.  Tad Ķēniņš sacīs tiem, kas pa labi: jūs, mana Tēva svētītie, 
nāciet, iemantojiet Valstību, kas jums sagatavota kopš pasaules radīšanas!  Jo es biju izsalcis, un jūs 
devāt man ēst; es biju izslāpis, un jūs devāt man dzert; es biju svešinieks, un jūs mani uzņēmāt.  Es 
biju kails, un jūs mani apģērbāt, es biju slims, un jūs mani apraudzījāt, es biju cietumā, un jūs nācāt pie 
manis.  Tad taisnie viņam jautās: Kungs, kad mēs esam tevi redzējuši izsalkušu un esam devuši ēst? 
Vai izslāpušu un esam devuši dzert?  Kad mēs esam tevi redzējuši kā svešinieku un uzņēmuši? Vai 
kailu un esam apģērbuši?  Kad mēs esam tevi redzējuši slimu vai cietumā un esam nākuši pie tevis?  
Un Ķēniņš tiem atbildēs: patiesi es jums saku: visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem 
vismazākajiem brāļiem, jūs esat man darījuši.  Tad viņš sacīs arī tiem, kas pa kreisi: ejiet prom no 
manis, jūs nolādētie, mūžīgā ugunī, kas sagatavota velnam un viņa eņģeļiem!  Jo es biju izsalcis, un 
jūs nedevāt man ēst, es biju izslāpis, un jūs nedevāt man dzert.  Es biju svešinieks, un jūs mani 
neuzņēmāt. Es biju kails, un jūs mani neapģērbāt; es biju slims un cietumā, bet jūs mani neapraudzījāt.  
Tad arī tie viņam jautās: Kungs, kad mēs tevi esam redzējuši izsalkušu vai izslāpušu, vai kā svešinieku, 
vai kailu, vai slimu, vai cietumā un neesam tev kalpojuši?  Viņš tiem atbildēs: patiesi es jums saku: ko 
jūs neesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs neesat man darījuši,   un tie ieies mūžīgā 
sodībā, bet taisnie mūžīgā dzīvībā.”  

Visi: Allelūja, allelūja, allelūja!  

Dziesma “Tu, svētā nakts” Alberts Galiņš (24) 

Tu, svētā nakts, uz krēslas maigām rokām Mums visiem dārgu debess viesi nes  
No tālumiem caur zvaigžņu segas krokām, No aizmūžiem, no citas pasaules, No tālumiem 

caur zvaigžņu segas krokām, No aizmūžiem, no citas pasaules. 

Kopš gadu tūkstošiem tu gaismā zvīļo, Lai pāri laikiem katris ceļu rod Uz Betlemi, 
sveikt Jēzus bērnu mīļo, Ko gaišā priekā debesis mums dod, Uz Betlemi, sveikt Jēzus 

bērnu mīļo, Ko gaišā priekā debesis mums dod. 

Ak svētā nakts, kā sirds bij iztvīkusi Pēc miera augstāka kā mūsu prāts! Nu dreb tā, 
saldā laimē noreibusi, - Mums zemes bērniem, Glābējs dāvināts. Nu dreb tā, saldā laimē 

noreibusi, - Mums zemes bērniem, Glābējs dāvināts. 



Salamans mācītājs 3:1-8 

Katrai lietai ir savs nolikts laiks, un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debess ir sava 

stunda.  

Savs laiks piedzimt, savs laiks mirt, savs laiks dēstīt, un savs laiks dēstīto atkal izraut.  

Savs laiks kādu nogalināt, un savs laiks kādu dziedināt; savs laiks ko noplēst, un savs laiks ko uzcelt.  

Savs laiks raudāt, un savs laiks smieties; savs laiks sērot, un savs laiks diet.  

Savs laiks akmeņus mest, un savs laiks tos salasīt; savs laiks apkampties, un savs laiks, kad šķirties.  

Savs laiks ir ko meklēt, un savs laiks ko pazaudēt; savs laiks ir ko glabāt, un savs laiks ko galīgi atmest.  

Savs laiks ir ko saplēst, un savs laiks atkal to kopā sašūt; savs laiks klusēt, un savs laiks runāt.  

Savs laiks mīlēt, un savs laiks ienīst; savs laiks karam, un savs laiks mieram. Āmen. 

Sprediķis “Ieliekam visu Dieva rokās” 

 

Mēs apliecinām savu ticību ar Apustuļu ticības vārdiem 

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.   

Visi: Āmen, āmen, āmen. 

Ziņojumi, pateicības, aizlūgumi, pieminēšanas, ziedojumi 

 

Draudzes lielā lūgšana 

 

Dziesma “Mirstīgais, šai brīdī klusē” / “Let all mortal flesh keep silence” Gerhard Moultrie (43) 

1 Mirstīgais, šai brīdī klusē, Godbijībā galvu liec! 
Atstājaties, zemes domas, Debess balvu Dievs 

mums sniedz: Jēzus Kristus,  
mūsu Kungs nu nāk,  

Miera valsti uzcelt sāk. 
 

2 Neskaitāmie eņģ'ļu pulki Mīlestības vēsti pauž; 
Apsolītā miera tulki Neticības važas lauž. 

Neturēt vairs tumsas spēkiem mūs,  
Gaismas priekšā bēgt tiem būs. 

 
3 Debešķīgas būtnes svētas Nebeidz pielūgt, 

slavēt To, Kuŗa rokas, naglu rētās, Raksta dārgi 
pestītos. Allelūja! Dziedi, dziedi Tam!  

Allelūja! Glābējam! 

1  Let all mortal flesh keep silence and with fear 
and trembling stand; ponder nothing earthly-
minded, for with blessing in his hand Christ,  

our God, to earth descending,  
comes our homage to command. 

 
2 King of kings, yet born of Mary, as of old on 

earth he stood, Lord of lords in human likeness, 
in the body and the blood he will give to all the 

faithful his own self for heav’nly food. 
 

3 At his feet the six-winged seraph, cherubim 
with sleepless eye, veil their faces to the 

presence as with ceaseless voice they cry: 
“Alleluia, alleluia! Alleluia, Lord Most High!” 

 



Mēs gatavojamies Svētajam vakarēdienam  

Mācītājs: Tas Kungs lai ir ar jums!  Draudze: Un ar tavu garu. 

Mācītājs: Paceliet savas sirdis. Draudze: Mēs tās paceļam uz to Kungu. 

Mācītājs: Sacīsim pateicību Dievam savam Kungam. Draudze: Tā ir labi un tā piederas. 

Mācītājs: Tiešām tā ir labi un tā piederas un ir svētīgi, ka Tev Kungs, svētais, visuspēcīgais Tēvs, 

mūžīgais Dievs, visos laikos un visās vietās pateicamies caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kādēļ Tu 

mūs saudzē, mūsu grēkus mums piedod un mūžīgu svētību apsoli. Tāpēc mēs līdz ar visiem 

eņģeļiem un debesu pulkiem slavējam Tavu godību dziedādami: 

Draudze: Svēts ir, svēts ir, svēts ir tas Kungs! 

Un debess un zeme, un debess un zeme ir pilna Viņa godības.  

Mēs lūdzam ar vārdiem, ko Jēzus mums ir mācījis: Tēvreize 

 

Svētā vakarēdiena iestādīšana 

Mācītājs: Mūsu Kungs Jēzus Kristus tai naktī... Draudze: Āmen. 

Mācītājs: Cikkārt jūs no šīs svētītas maizes ēdat, pasludiniet tā Kunga nāvi,  

un augšāmcelšanos tiekams Viņš nāk. Tā Kunga miers lai ir ar jums visiem. Draudze: Āmen. 

Mēs sveicinām viens otru ar miera sveicienu, sacīdami “Miers” vai “Miers ar tevi.” 

Svētā vakarēdiena pasniegšana 

Draudze: Ak Tu Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, Apžēlojies, Apžēlojies par mums. Ak Tu 

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, Apžēlojies, Apžēlojies par mums. Ak Tu Dieva Jērs,  

kas nes pasaules grēkus, – Dod mums savu mieru. 

Mēs pateicamies Dievam 

Mācītājs: Pateiciet tam Kungam, jo Viņš ir mīlīgs. Allelūja! 

Visi: Un Viņa žēlastība paliek mūžīgi. Allelūja! 

Mācītājs: Kungs, atjauno mūs caur šo sakramentu, kurā atkal svinam tava mīļotā Dēla dzimšanu,  

kas veco cilvēku dara jaunu. Caur viņu, müsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dēlu, kas ar tevi Svētā Gara 

vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mūžību. Visi: Āmen, āmen. 

Mēs saņemam Dieva svētību 

 

Dziesma “Mēs savus skatus augšup raidām” Jānis Ērmanis (61) 

Mēs savus skatus augšup raidām, No kurienes mums palīgs nāk, Un jaunu spēku no Tā 
gaidām, Kas visu svētīt, vadīt māk. Viņš dzīvību vēl visur rāda Un to ar mīlestību sedz; Uz 

gaismas kalniem visus vada Un katra bēdas, rūpes redz. 

Mums visiem ceļš šai jaunā gadā Pa kalniem un pa lejām ies; Bet nebūs atstāts tas, nedz 
badā, Kas pie tā Kunga turēsies. Kā draugs Viņš katram ceļu rādīs, Lai redzētu, kur briesmas 

draud; Uz zaļām ganībām tos vadīs, Kas trūkumā un bēdās raud. 

Nu Dieva vārdā gadu sāksim, Mums sirdī miers un gaišs ir skats. Kā bērni droši pie Tā nāksim, 
Bez kuŗa nenokrīt ne mats, Un lūgsim: “Kungs, mūs visus vadi, Tā izejot, kā ieejot; Tad svētīgi 

būs mūža gadi, Dievs goda kroni varēs dot.” 


