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Introits:  145. Psalms: 1, 8-18, 21  
Es cildināšu Tevi, mans Dievs, Ķēniņ, un teikšu Tavu vārdu mūžīgi mūžam!   
Žēlīgs un līdzcietīgs ir tas Kungs, gauss dusmās, bet dāsns žēlastībā, labs pret visiem,  
Jūt līdzi katram, ko viņš radījis.   
Lai Tev, Kungs pateicas visi, ko Tu radījis un lai Tavi svētītie teic Tevi,  
Lai Tavas valstības godu tie pauž un par Tavu varenību runā!   
Lai pavēsta cilvēka bērniem Viņa varenos darbus un Viņa Valstības krāšņo godu!   
Tava valstība ir mūžīga un Tava vara uz audžu audzēm.   
Uzticams  Kungs visā, ko Viņš saka, svētīgs visā, ko dara.   
Balsta Kungs ikvienu, kas krīt, un pieceļ katru, kas saļimis.   
Visu acis raugās uz Tevi un Tu dod tiem barību īstajā laikā,  
Tu atdari savu roku un gādā ik dzīvajam, ko tas kāro.   
Taisns Kungs, visās savās gaitās un svēts visā, ko Viņs dara.  
Tuvs Kungs visiem, kas sauc Viņu, kuri sauc Viņu patiesi.   
Lai slavē Kungu mana mute, lai teic visa radība Viņa svēto vārdu mūžīgi mūžos! 
 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam!  Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no 
mūžības uz mūžību!  Āmen. 
 
 
Lūgšana:  Žēlīgais Dievs, Tavs Dēls nāca no debesīm, lai būtu īstenā maize, kas pasaulei dod 
dzīvību.  Dod arī mums šo maizi, lai dzīvojam caur viņu un viņš dzīvo mūsos.  Caur viņu, mūsu 
Kungu, Jēzu Kristu, Tavu Dēlu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā, dzīvo un valda, Dievs no mūžības 
uz mūžību.  Āmen. 
 



 
Lasījumi - Jūlijs Pružinskis, Andris Pružinskis 
Jesajas 55: 1-3, 6 
 Visi izslāpušie--nāciet pie ūdens!  Un, kam nav naudas--nāciet un ēdiet!  Nāciet, pērciet 
maizi bez maksas, par velti--arī vīnu un pienu!  Kādēļ jūs maksājat naudu par to, kas nav maize?  
Kādēļ jūs atdodat savu darbu par to, kas neder uzturam?  Klausieties, klausieties uz Mani, tad 
jums būs daudz laba ko ēst un jūsu dvēsele atspirdzināsies!  Piegrieziet Man savu ausi un nāciet 
pie Manis!  Uzklausiet, tad atspirgs jūsu dvēsele!   
 Meklējiet to Kungu kamēr Viņš ir atrodams, piesauciet Viņu kamēr Viņš ir tuvu!   
 
Mateja ev. 14: 13-21 
 Kad Jēzus to dzirdēja, viņš visus atstāja un brauca ar laivu uz kādu nomaļu vietu.  Bet 
ļaudis, to padzirdējuši, gāja kājām no pilsētām viņam pakaļ.  Izkāpis krastā, Jēzus ieraudzīja lielu 
ļaužu pūli un iežēlojās par tiem un dziedināja viņu slimos.  Kad vakars tuvojās, pie viņa pienāca 
mācekļi un sacīja:  „Šī vieta ir nomaļa, un laiks jau ir vēls--atlaid ļaudis, lai tie iet tuvējos ciemos 
un pērk sev ēdamo.”   
 Bet Jēzus tiem atbildēja:  „Viņiem nekur nav jāiet--dodiet jūs viņiem ēst.”  Tie viņam 
sacīja:  „Mums šeit nav nekā vairāk kā vien piecas maizes un divas zivis.”  Viņš tiem sacīja:  
„Nesiet man tās šurp!”  Jēzus lika ļaužu pūlim apsēsties zālē, paņēma tās piecas maizes un divas 
zivis:  viņš pacēla acis uz debesīm, pateicās un, maizi lauzis, deva to mācekļiem, bet mācekļi--
ļaudīm.  Un visi ēda un bija sāti.  No pāri palikušajiem maizes gabaliem salasīja divpadsmit 
pilnus grozus.  Paēdušo bija ap piectūkstoš vīru, neskaitot sievietes un bērnus. 
 
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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