1. Dziesma
Teici to Kungu, to godības Ķēniņu svētu, Dvēsele mīļā, kaut teikt Viņu

Jo Tu, Kungs, esi iepriecinājis ar savu darbu,
es gavilēju par to, ko Tava roka dara.

cienīgi spētu! Pulkiem lai nāk, Kokles lai skandināt sāk, Visi lai slavē to
Svētu!
Teici to Kungu, kas visu ar gudrību rada, Tevi uz spārniem kā ērglis Viņš
sargādams vada! Bēdas kad māc, Ţēlīgs vēl Viņam ir prāts, Sargājot gadu

Gods lai ir Tēvam un dēlam
un svētajam garam!
Kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr,
un mūţīgi mūţos. Āmen.

pēc gada.
Teici to Kungu, kas brīnišķas miesas tev devis, Jaukus un veselus locekļus
gādāj's no sevis! Spārniem tad sedz, Tevi kad bēdās Viņš redz, Trūkumu

JĀĽA ATKLĀSMES GRĀMATA

griezdams no tevis.

14. nodaļa

Teici to Kungu! Pār tevi Viņš svētību bēris, Mīlīgi Viņš savu sirdi tev vaļā
ir vēris. Slavēt to būs, Ka Viņš tik brīnišķi mūs Mīlīgām rokām ir tvēris!
IEVADA PSALMS

Un es redzēju citu eņģeli laiţamies debesu vidū; tam bija mūţīgs evaņģēlijs
sludināms tiem, kas dzīvo virs zemes, un visām tautām un ciltīm, valodām
un tautībām; viņš sauca stiprā balsī: "Bīstieties Dieva un dodiet Viņam
godu, jo ir atnākusi Viņa tiesas stunda; pielūdziet To, kas radījis debesis un
zemi, jūru un ūdens avotus."

Es runāšu par Tavām liecībām ķēniņu priekšā
un nepalikšu kaunā.
Jo es priecājos par Taviem baušļiem,
un tie man ir mīļi.

APUSTUĻA PĀVILA VĒSTULE ROMIEŠIEM
1. nodaļa

Laba lieta ir tam Kungam pateikties
un dziedāt Tavam vārdam, Tu Visuaugstākais.
Paust rītos Tavu ţēlastību
un naktīs Tavu uzticību
Ar desmitstīgu cītaru un arfu
ar cītaras maigajām skaņām.

Es negribu jūs atstāt neziņā, brāļi, ka es jau daudzreiz biju apņēmies pie
jums nākt, lai gūtu kādu augli arī starp jums, tāpat kā starp citām tautām,
bet līdz šim tiku aizkavēts. Jo es esmu parādnieks grieķiem un barbariem,
gudriem un nezinošiem. Tādēļ arī es esmu gatavs sludināt evaņģēliju jums
Romā, jo es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ: tas ir Dieva spēks par
pestīšanu ikvienam, kas tic, jūdam visupirms un arī grieķim. Jo tajā atklājas
Dieva taisnība no ticības uz ticību, kā rakstīts: no ticības taisnais dzīvos.

JĀĽA EVAĽĢĒLIJS 2. nodaļa
Kad jūdu Pashā bija tuvu, Jēzus aizgāja uz Jeruzālemi. Tur Viľš
atrada Templī vēršu, aitu un baložu pārdevējus un naudas mijējus
sēžam. Un, iztaisījis pātagu no auklām, Viľš visus izdzina no Tempļa,
aitas un vēršus, un izkaisīja mijējiem naudu un apgāza galdus, un
baložu pārdevējiem Viľš sacīja: "Nesiet to projām! Nepadarait Mana
Tēva namu par tirgus namu!" Tad Viľa mācekļi pieminēja, ka ir
rakstīts: karstums Tava nama dēļ Mani aprij.- Bet jūdi uzstājās un
sacīja: "Kādu zīmi Tu mums rādīsi, ka Tu to drīksti darīt?" Jēzus
atbildēja: "Noplēsiet šo Templi, un Es to trijās dienās atkal uzcelšu."
Tad jūdi sacīja: "Četrdesmit sešus gadus šis Templis ir taisīts, un Tu to
gribi uzcelt trijās dienās?" Bet Viľš runāja par Savas miesas templi.
Kad nu Viľš bija uzcēlies no miroľiem, Viľa mācekļi atcerējās, ka
Viľš to bija sacījis, un sāka ticēt rakstiem un vārdam, ko Jēzus bija
runājis.
Dievs Vecajā derībā Izraelam ar pavēli deva svinēt svētkus, kuri ir bijuši
nozīmīgi tautas vēsturē. Svētku svinēšana atgādināja par tautas brīvību un
Dieva apsolījumiem. Bet pats svarīgākais, tie bija kā priekšpasludinājumi
par gaidāmo Kristu un Viņa pestīšanas darbu. Cik ir Dieva apsolījumu
Kristū, tie visi ir jā; un caur Kristu – mūsu āmen Dieva slavai!(2 Kor 1:20)
Šajā svētdienā Kristus baznīca svin reformācijas svētkus. Dievs nav
pavēlējis mūs svinēt šos svētkus, bet tie mums ir svarīgi, jo tajos mēs
svinam ticības atjaunošanas notikumu, kurā viens no nozīmīgākajiem
pavērsieniem bija M.Luters 95. tēţu pienaglošana pie Vitenbergas baznīcas
ziņojuma dēļa. Šī, šķiet vienkāršā un labu nodomu vadītā rīcība, kļuva par
zīmīgu instrumentu, caur kuru Dievs reformēja savu baznīcu. Tomēr šie
svētki nebūtu nekas, ja tās centrā nebūtu Kristus. Kristus un Viņa dāvātais
evaņģēlijs, ir tas, kas deva spēku M. Luteram pastāvēt toreizējās varas
netaisnības un nāves draudu priekšā. Jēzus saka: Jo, kas savu dzīvību grib
glābt, tas to zaudēs; un, kas savu dzīvību zaudē Manis un evaņģēlija dēļ,
tas to izglābs.(Mk 8:35)
Ikviens, kurš ir piedzimis no Dieva, spēj novērtēt šo nozīmīgo notikumu
Jaunās derības baznīcas vēsturē. Un, jo vairāk mēs pieaugam ticībā uz

Kristu, jo vairāk mēs spējam ieraudzīt šo svētku nozīmīgumu un M. Lutera
ticības piemēru.
“Šeit es stāvu, un citādi es nevaru,. Lai Dievs man palīdz. Āmen.” Šis
Lutera teikums viņa celtās aizstāvēšanās runā pret Romas pāvestību
Vormsas reihstāgā 1521. gada 18. aprīlī kopš gadu simtiem ir kā
reformatora publiskās uzstāšanās kopsavilkums. Jēzus saka: „daži no tiem,
kas šeitan stāv, nāvi nebaudīs, iekāms tie neredzēs Cilvēka Dēlu nākam
Savā Valstībā.”(Mt 16:28)
Par ko stāvēja vēršu, aitu un baloţu pārdevēji un naudas mijēji templī, kad
Jēzus ar pātagu tos izdzina no tempļa? Nepadarait Mana Tēva namu par
tirgus namu!: saka Jēzus (Jņ 2:16) Par ko stāvēja pāvests un viņa minioni
Lutera laikā, kad ar indulgencēm (grēku atlaidu dokuments) un cilvēku
pašu gandarīšanas centieniem tirgoja „mūţīgo dzīvību”? Par ko šodien stāvi
tu? Vai Pāvila vārdi - Viņu gals ir pazušana, viņu Dievs ir vēders, un kauns
viņiem ir gods; viņu prāts vērsts uz zemes lietām., vai šie vārdi šodien neķer
sāpīgi arī tevi?
Un tomēr, Dieva taisnība atklājas tajā no ticības uz ticību, kā ir rakstīts: taisnais
no ticības dzīvos. (Rom 1:17) Mārtiņš Luters raksta: Es nakti un dienas pārdomāju
šos vārdus, līdz beidzot ar Dieva žēlastību pievērsu uzmanību to kontekstam:
"Tajā atklājas Dieva taisnība, kā rakstīts: "Taisnais no ticības dzīvos." Es sāku
saprast, ka šajā pantā Dieva taisnība ir tā, ar ko taisnais dzīvo no Dieva dāvanas,
tas ir, no ticības. Es sāku saprast, ka šis pants nozīmē, ka Dieva taisnība atklājas
caur Evaņģēliju, bet tā ir pasīva taisnība, tas ir, tā, ar kuru žēlsirdīgais Dievs mūs
attaisno ticībā.
Es uzreiz sajutu, ka esmu piedzimis no jauna un caur atvērtiem vārtiem ienācis
pašā paradīzē. Tūlīt es redzēju visus Rakstus citā gaismā. M.Luters gara acīm
ieraudzīja To, kurš par viņu stāv Dieva taisnā soģa krēsla priekšā. Viņš ieraudzīja
Dieva dēlu, kurš kā Dieva jērs ir izdeldējis gan M.Lutera, gan tavus, gan ikviena
Kristum ticīgā grēkus. To nevar nopirkt, to nevar pārdot, to nevar aizņemties vai
samainīt, jo tā ir ţēlīgā Dieva dāvana Tev! Vai tu esi gatavs par to šodien
iestāties? Jo kāds lielāks, Kurš ir ţēlastības un mīlestības pilns, nelokāmi ir
iestājies un stāv par Tevi! Lai svētīgi visiem Reformācijas svētki! Āmen.

LIELĀ DRAUDZES LŪGŠANA
Par mieru no augšienes, par mūsu dvēseļu pestīšanu un Tavas ticīgās tautas
vienprātību un vienotību, par pasaules mieru, par Tavu svēto Baznīcu šeit
un visā pasaulē un par tās pieaugšanu, par kristiešu vienotību un par
auglīgiem šīs vienotības meklējumiem. Mēs Tevi lūdzam un saucam uz
Tevi: Kungs, apžēlojies!
Par mūsu mīļo Latvijas evaņģēliski luterisko baznīcu, par arhibīskapu Jāni,
par bīskapiem Eināru un Hansu un bīskapu emeritus Pāvilu, par mūsu
draudzes mācītāju Rolandu un viņa ģimeni, par visiem mūsu iecirkņa
mācītājiem un evaņģēlistiem, par visiem, kas Tev kalpo ar savām dāvanām,
aicinājumiem un pienākumiem, par Lutera Akadēmiju, par tās
pasniedzējiem un studentiem. Mēs Tevi lūdzam un saucam uz Tevi:
Kungs, apžēlojies!
Par mūsu Madonas evaņģēliski luterisko draudzi par tās padomi un
priekšnieci Ēriku, par pērminderiem Jāni un Edgaru, par ērģelniecēm
Gintu, Ilzi un Lāsmu, par diakonijas, svētdienas skolas un draudzes
izdevumu darbiniekiem, par katru draudzes locekli un viņa kalpošanu, par
Kopienas centru Baltā ūdensroze, tās darbiniekiem un apmeklētājiem. Mēs
Tevi lūdzam un saucam uz Tevi: Kungs, apžēlojies!
Par mūsu māsu draudzi Čēpingsvīkā un tās mācītāju Uvi Sigansonu, par
Patiesībās vārda bērnu namu Ugandā, par Annenieku draudzi un mācītāju
Guntaru Lūsīti, par Bekhofas draudzi Vācijā un diakoni Laimu Urdzi, par
Sv. Birgitas biedrību Zviedrijā. Mēs Tevi lūdzam un saucam uz Tevi:
Kungs, apžēlojies!
Par mieru Latvijā un pasaulē, par visiem, kas mūsu zemē dzīvo, lai
nevienam netrūktu dienišķās maizes; par zemes auglību un pasargāšanu no
kara, dumpja, slimībām un bada; par mūsu valsti un tautu; par valdītājiem
un vadītājiem, ka tu tos visā patiesībā vadi, lai viņi meklētu Tavu prātu un

tautas, ne tikai savu labumu; par mūsu tautas vienotību, par Saeimu un
ministriem, par Valsts prezidentu, par mūs novada vadītājiem. Mēs Tevi
lūdzam un saucam uz Tevi: Kungs, apžēlojies!
Par mūsu namiem un ģimenēm, tuviniekiem, radiem un draugiem, par
ģimenēm un laulātajiem, par ģimeņu stiprumu un laulības svētumu; par
spēku ikvienam, kas nav laulībā, dzīvot šķīstu dzīvi, par bērniem un
jauniešiem, par viņu pasargāšanu mūsdienu daudzajos kārdinājumos un par
viņu vecākiem, vecvecākiem un skolotājiem, ka tie vestu viņus pa ticības
ceļu ar savām lūgšanām un ar savu piemēru. Mēs Tevi lūdzam un saucam
uz Tevi: Kungs, apžēlojies!
Par visiem, kas ir dzīvēs grūtībās, slimībās, sāpēs, ciešanās, vecuma
nespēkā vai izmisumā, par visiem bēgļiem un vajātajiem, atstumtajiem un
pazemotajiem, īpaši par situāciju uz Latvijas un Baltkrievijas robeţas.
Kungs, dziedini slimos, pasargā veselos, atbrīvo tos, kuri ir atkarībās,
aizstāvi mūs visus no ļaunā gara uzbrukumiem, lai velns mūs neizrauj no
Tavas svētās rokas; par visiem, ar ko esam kopā ikdienā; par Tavu
palīdzību dienā un pasargāšanu naktī. Mēs Tevi lūdzam un saucam uz Tevi:
Kungs, apžēlojies!
Par mūsu izteiktām un neizteiktām, apzinātām un neapzinātām lūgšanu
vajadzībām, gan pie miesas, gan pie gara un dvēseles; gan tām, kuras
nesam Tavā priekšā, gan tām, ko izsakām savās sirdīs. Mēs Tevi lūdzam un
saucam uz Tevi: Kungs, apžēlojies!
Pieņem mūs ţēlīgi, izglāb un uzturi, jo Tev vienam pieder slava un gods un
pateicība un pielūgšana – Tu, Trīsvienīgais, patiesais Dievs, kas dzīvo un
valdi no mūţības uz mūţību.
Āmen.

2. dziesma
Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils,
Kur bēdās varam tverties,
Augsts palīgs, kas mūs nepievils,
Pie kā mēs varam ķerties!
Visļaunais ienaidnieks, Kam grēku darīt prieks,
Tas gādā nākt` un dien` Uz ļaunu viltu vien,
Kas var no viņa glābties!

REFORMĀCIJAS DIENAS DIEVKALPOJUMS

Ak, mūsu spēciņš ļoti vājš, Kas pastāvēt gan spējis?
Par mums stāv mūsu Pestītājs, Ko Dievs pats izredzējis!
Tam Jēzus Kristus vārds, Kas tapis krustā kārts,
Viņš stiprais karavīrs, Svēts Dievs un cilvēks tīrs,
Tā elkon`s paliks varens!
Lai būtu velnu diez kāds bars, Kas mūs grib aprīt kāri,
Mūs tomēr sarga Dieva Gars, Tas elles varai pāri.
Kas valda tumsībā, Gan kaist viņš niknumā,
Bet ko mums padarīs? Dievs viņu nosodīs.
Viens vārdiņš to spēj aizdzīt!
Tam Dieva vārdam nebūs rimt, Lai trako, kam tīk trakot!
Dievs neļaus savai laivai grimt - Glābs savu vārdu sakot.
Grib tie mūs nāvē dzīt un mantu nolaupīt,
Lai notiek Dieva prāts, Tiem labums nav nekāds,
Mums debess manta paliek!
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