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Rīta lūgšana – māc. Ludis Bērziņš
Lasa Jūlijs Pružinskis
Svētī, Kungs, šo rītu svētu, kas pēc nakts pār zemi aust,
Ka mēs, Tavi bērni, spētu Tavu spēku darbos paust.
Kas ir šķīsts, kas svēts, kas patiess, vainagā, Kungs, dienai pin,
Lai, kad dienai vakars aties, sirdis Tevi slavēt zin’.
Nāc man līdz ir manā gaitā, manu dienu svētīt nāc!
Cik man dienu liksi skaitā, Tev lai pieder sirds un prāts.
Āmen

Ērģeļu priekšspēle - Dr. Andris Āboliņš
Introits: 36. Psalms 6 – 10
Kungs, Tava žēlastība sniedzas līdz debesīm un Tava uzticība līdz padebešiem.
Tava taisnība stāv tāpat kā Dieva kalni, Tavi tiesību pamati kā ūdeņi dziļajā pasaules jūrā.
Kungs, Tu izglāb cilvēkus un lopus un Tu palīdzi viņiem.
Cik brīnišķa, Kungs, ir Tava žēlastība!
Cilvēku bērni nāc pie Tevis un glābjas Tavu spārnu pavēni!
Viņi mielojas pie Tava nama labumiem, Tu viņus dzirdini no sava prieka strauta.
Jo pie Tevis ir dzīvības avots un Tavā gaismā mēs redzam gaismu.
Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam! Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs, no
mūžības uz mūžību. Āmen.

Lūgšana: Visuvarenais Dievs, Tu savu Dēlu esi sūtījis mācīt un pasludināt Tavu Valstību!
Dāvini mums arī turpmāk savu svētību un vedi mūs pretī pilnīgai ticībai – to lūdzam caur Tavu
mīļo Dēlu, Jēzu Kristu mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no
mūžības uz mūžību. Āmen.

Svēto rakstu lasījums – Marka ev. 1: 9 – 20
Lasa Dr. Indra Ekmane
Tajās dienās Jēzus atnāca no Galilejas Nācaretes, un Jānis viņu kristīja Jardānā. Un
tūlīt, no ūdens izkāpdams viņš ieraudzīja debesis atveramies un Svēto Garu kā balodi uz sevi
nolaižamies. Un balss atskanēja no debesīm” “Tu esi mans mīļotais Dēls, uz ko man labs
prāts.”
Un Gars viņu tūlīt aizdzina tuksnesī. Jēzus bija tuksnesī četrdesmit dienas, un sātans
viņu kārdināja: viņš bija kopā ar zvēriem un eņģeļi viņam kalpoja.
Bet, kad Jānis bija apcietināts, Jēzus atnāca uz Galileju, un sludināja evaņģēliju
sacīdams: “Laiks ir piepildīts, un Dieva valstība ir klāt. Atgriezieties un ticiet evaņģēlijam.”
Viņš, iedams gar Galilejas jūru, ieraudzīja Sīmani un viņa brāli Andreju tīklus jūrā
metam; viņi bija zvejnieki. Un Jēzus viņiem sacīja ; ‘Nāciet, sekojiet man, es jūs darīšu par
cilvēku zvejniekiem.” Un tūlīt tie atstāja savus tīklus un viņam sekoja. Pagājis mazliet tālāk,
viņš ieraudzīja Jēkabu, Zebedeja dēlu, un viņa brāli Jāni; tie laivā tīklus lāpīja. Un viņš tos tūlīt
aicināja. Un tie savu tēvu Zebedeju ar algādžiem laivā atstājuši, aizgāja viņam līdzi.

Sprediķis
Ērģeļu solo - Dr. Andris Āboliņš
Ticības apliecība
Lasa Jūlijs Pružinskis
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

Lūgšana:
Mūsu Tēvs debesīs…
Svētīšana
Ērģeļu pēcspēle - Dr. Andris Āboliņš

