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Ērģeļu priekšspēle - Dr. Andris Āboliņš

Introits: 150. Psalms
Allelūja! Teiciet Dievu viņa svētajā vietā,
teiciet viņu viņa varas spēcīgajā cietoksnī - debesu izplatījumā!
Teiciet Viņu, par viņa lielajiem darbiem, teiciet to Kungu viņa varenās godības dēļ!
Teiciet viņu ar bazūnes skaņām, teiciet viņu ar stabulēm un cītarām!
Teiciet viņu ar bungām un vijīgām dejām, teiciet viņu ar stīgu un flautas skaņām!
Teiciet viņu ar skanīgiem zvārguļiem, teiciet viņu ar gaviļu zvaniem!
Visi, kam dvaša, lai slavēt to Kungu! Allelūja!
Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam! Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs, no mūžības
uz mūžību. Āmen.

Lūgšana: Kungs, modini savu ticīgo prātus, lai mēs ar visu dedzību ļaujamies Tavai svētībai un
no Tavas laipnības jo vairāk saņemam labumu! To lūdzam caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, Tavu
Dēlu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valdi, Dievs, no mūžības uz mūžību. Āmen

Svēto rakstu lasījumi - Linda Beiniķe un Jānis Šulcs

Vēstule kološiešiem 1: 9-15
Tāpēc arī mēs kopš tās dienas, kad esam par to dzirdējuši, pastāvīgi piesaucam Dievu savās lūgšanās, lai
jūs, bagātīgi apveltīti ar garīgu gudrību un atziņu, visā pilnība izprastu Viņa gribu. Tad jūsu dzīve būs

mūsu Kunga cienīga un Viņam viscaur patīkama, un jūs nesīsiet augļus ar visāda veida labiem darbiem un
pieaugsit Dieva atziņā. Bet viņš, savā godības varenībā jūs bagātīgi apveltīs ar spēku būt izturīgiem un
pacietīgiem, un jūs ar prieku pateiksities Tēvam, kas jūs darījis cienīgus dabūt savu tiesu pie svētajo
mantojuma gaismā. Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis sava mīļā Dēla valstībā, kurā mums
dota pestīšana un grēku piedošana. Jo viņš ir neredzamā Dieva attēls.

Jāņa ev. 11: 20-27
Marta, dzirdējusi, ka Jēzus nāk, izgāja viņam pretīm, bet Marija palika mājās sēžot. Tad Marta sacīja
Jēzum: „Kungs, ja Tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu miris! Bet arī tagad es zinu, ka visu, ko Tu no
Dieva lūgsi, Dievs Tev dos.” Jēzus viņai saka: „Tavs brālis celsies augšām!” Marta saka Viņam: ‘Es zinu,
ka viņš celsies augšām, kad miroņi celsies augšām pastarā dienā.” Jēzus viņai sacīja: „ Es esmu
augšāmcelšanās un dzīvība; kas man tic, dzīvos, arī ja tas mirs, un ikviens, kas dzīvo un tic man, nemirs
nemūžam! Vai tu to tici?” Viņa saka, „Jā, Kungs, es ticu, ka Tu esi Kristus, Dieva Dēls, kam jānāk
pasaulē.”

Sprediķis
Ticības apliecība - Aina Šulca
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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Pieminēšana
Lūgšana
Dievs, labais mūžības līdzgaitniek!
Kad viss liekas zudis un izgaisis,
Tava lielā žēlastība spēj vienmēr iedegt cerību.
Dievs, Tu esi visumīlētājs!
Kad apvāršņi apmācas, un ēnas metas garas,

Ticība paliek un izstiepj rokas uz mūžību.
Dievs, Tu esi visumīlētājs!
Un ticības cerībā aug mīlestība,
Aug, un aug, un aug, tagad un mūžībā.
Dievs, Tu esi visumīlētājs!
Tev lai ir gods un slava mūžīgi mūžos.
Egils Grīslis
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