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Ērģeļu priekšspēle - Dr. Andris Āboliņš
Introits: 67. Psalms
Korvedim. Stīgu pavadījumā
Dievs lai mūs žēlo un svētī, lai liek savam vaigam mirdzēt pār mums! Lai zina visa zeme Tavu
ceļu un visas tautas Tavu pestīšanu! Tautas lai slavē Tevi, Dievs, lai Tevi slavē visas tautas! Lai
līksmo un gavilē ciltis--vienlīdzībā Tu tiesā tautas un vadi ciltis virs zemes! Tautas lai slavē Tevi,
Dievs, lai Tevi slavē visas tautas! Zeme ir devusi savu ražu, Dievs ir mūs svētījis, mūsu Dievs.
Dievs ir mūs svētījis--lai bijā Viņu visas zemes malas!
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no
mūžības uz mūžību! Āmen.
Lūgšana: Visuvarenais un mūžīgais Dievs! Tu allaž esi vairāk gatavs uzklausīt, nekā mēs lūgt--un
vairāk dot, nekā esam pelnījuši. Izlej pār mums savas žēlastības pārpilnību, atņem visu, no ka
mūsu sirdis baiļojas, un dod mums mieru caur Tavu mīļo Dēlu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.
Lasījums - Jānis Šulcs
Mateja ev. 15: 21-28
Jēzus tos atstāja un devās atpakaļ uz Tīras un Sidonas apvidu. Un, redzi, kāda kanaāniešu
sieviete, kas tur dzīvoja, nāca pie viņa, saukdama: „Kungs, Dāvida dēls--apžēlojies par mani!
Manu meitu dēmons briesmīgi moka!” Bet viņš tai neatbildēja ne vārda. Tad viņa mācekļi
pienāca un lūdza: Palīdzi tai, jo tā kliedz nākdama aiz mums.” Jēzus tiem atbildēja: „Es neesmu
sūtīts ne pie viena cita kā vienīgi pie Israēla nama pazudušajām avīm.” Bet sieviete, pienākusi
klāt, nometās ceļos viņa priekšā, sacīdama: „Kungs, palīdzi man!” Viņš atbildēja: „Nav labi
bērniem domāto maizi nomest sunīšiem.” -- „Jā, Kungs,” viņa sacīja, „bet sunīši ēd druskas, kas
nobirst no viņu kungu galda.” Tad Jēzus viņai atbildēja: „Ak, sieviete--tava ticība ir liela! Lai
notiek, kā tu vēlies.” Un tajā brīdī viņas meita kļuva vesela.
Svētruna
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.
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