
 

 

 

 

 

 

 

Paldies prāv. Sarmai Eglītei par svētbrīžu ierosināšanu un 

izkārtošanu! 

Paldies Korijam Avotam par video montāžu! 

Zaļās Ceturtdienas svētbrīdis LELBA Rietumu apgabala izkārtojumā: 

Uzrunas:  diak. Guna Reina (Losandželosa), diak. Ruta Bambāne 

(Portlande), māc. Mārtiņš Rubenis (Denvera). 

Ērģeles: Dr. Andris Āboliņš (Sietla) 

Dziesmu pavadījumi:  Lolita Ritmane,  Mattsonu ģimene 

(Losandželosa)  

Mežraga solo:  Aija Mattson (Losandžēlosa) 

Pauls Zommers—video ieraksti Sietlā 

Apgabala prāveste Daira Cilne 

 

                 

 

 

 

                          Šīs ir manas jaunās derības asinis 

 

 

 

                               

 

 

                Zaļās Ceturtdienas svētbrīdis 

      

              2020. g. 9. aprīlī 

 



Ērģeļu prelūde 
 
Sirds mīlestību glabā Un neaizmirst vairs tā, 
Ka, ciezdams mūsu labā, Mirst Kristus Golgātā. 
 
Tā manu grēku sodu Un nāvi, nīcību 
Viņš greznojis ar godu Un jaunu dzīvību. 
   Alberts Galiņš 

 
 
Lasījums:  Marka ev. 14: 22-42 
Uzrunas 
 
Ērģeļu mūzikas meditācija 
 
Lūgšana 
Svētā vakarēdiena iestādīšana 
 
Mežraga mūzika  
 
Svētīšana 
 
Ir tomēr Viens, kas gaismas valsti rada, 
Ir saules stars, kas skaidrībā mūs vada, 
Ir mīlestība, kas, kad ērkšķi dzeļ, 
Vēl zied un zeļ,  
Vēl zied un zeļ. 
 
Tu mūsu spēks, kad nespēkā mēs grimstam, 
Tu Glābējs mums, lai jaunai dzīvei dzimstam, 
Mirdz visam pāri, tumsas neaizskarts, 
Tavs svētais Vārds, 
Tavs svētais Vārds. 
   Kārlis Kundziņš 

 
Ērģeļu postlūde 
 
 

Marka ev. 14: 22-42 

Jēzus, viņiem ēdot, ņēma maizi, svētīja to, lauza un deva tiem 
sacīdams:  „Ņemiet, tā ir mana miesa.”  Viņš ņēma biķeri, pateicās 
un deva to viņiem.  Un visi dzēra no tā.  Un viņš tiem sacīja:  „Šīs ir 
manas jaunās derības asinis, kas tiek izlietas par daudziem.  Patiesi 
es jums saku:  es vairs nedzeršu no vīnakoka augļiem līdz tai 
dienai, kad es no tiem atkal dzeršu Dieva valstībā.”  Pateicības 
dziesmu nodziedājuši, tie devās uz Eļļas kalnu. 

Jēzus tiem sacīja:  „Jūs visi apgrēkosieties, jo ir rakstīts:  es ganu 
sitīšu, un avis tiks izklīdinātas.  Bet pēc tam, kad es augšāmcelšos, 
es pirms jums noiešu uz Galileju.”  Pēteris viņam sacīja:  „Ja arī visi 
apgrēkosies, es gan ne.”  Un Jēzus tam sacīja:  „Patiesi es tev 
saku:  šodien, šajā naktī, pirms gailis divreiz dziedās, tu mani 
trīsreiz noliegsi.”  Bet Pēteris sacīja ar vēl lielāku pārliecību:  „Pat 
ja man būtu līdz ar tevi jāmirst, nekad es tevi nenoliegšu!”  Un 
tāpat runāja arī visi pārējie. 

Un tie nonāca vietā, kuru sauc Getzemene, un viņš sacīja saviem 
mācekļiem:  „Apsēdieties šeit, kamēr es Dievu lūgšu.”  Viņš ņēma 
sev līdzi Pēteri, Jēkabu un Jāni.  Un tad viņu pārņēma šausmas un 
izbailes.  „Mana dvēsele ir satriekta līdz nāvei,” viņs tiem sacīja, 
„palieciet šeit un esiet nomodā.”  Un mazliet pagājis, viņš nokrita 
pie zemes un lūdza, lai tā stunda, ja tas iespējams, ietu viņam 
garām.  Un viņš sauca: „Aba, Tēvs, tev viss is iespējams. Ņem 
prom šo biķeri no manis! Tomēr nevis kā es gribu, bet kā tu.”  Un 
viņš nāca un atrada tos guļam un sacīja Pēterim:  „Sīmani, tu guli?  
Tu vienu stundu nespēj būt nomodā?  Esiet nomodā, un lūdziet 
Dievu, ka nekrītat kārdināšanā!  Gars ir apņēmīgs, bet miesa ir 
vāja.”  Un viņš atkal nogāja un lūdza, sacīdams tos pašus vārdus, 
un atnācis viņš atrada tos atkal guļam, jo tiem acis lipa ciet, un viņi 
nezināja, ko viņam atbildēt.  Viņš nāca trešo reizi un tiem sacīja: 
„Guliet vien un atpūtieties!  Diezgan!  Tā stunda ir klāt!  Redzi, 
Cilvēka Dēls tiek nodots grēcinieku rokās!  Celieties un ejam!  
Redzi, mans nodevējs ir klāt.”   

 


