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Mans Dievs, uz Tevi es ceru
2021. g. 21. februārī

Ērģeļu priekšspēle - Dr. Andris Āboliņš
Introits: 25. Psalms 1-2, 4
Uz Tevi, Kungs, es paceļu savu dvēseli.
Mans Dievs, uz Tevi es ceru – nepamet mani kaunā.
Kungs, dari man zināmus Tavus ceļus, māci man Tavas tekas!
Vadi mani Tavā patiesībā un māci mani, jo Tu esi mans Dievs, kas palīdz.
Uz Tevi es gaidu vienumēr.
Piemini, Kungs, savu laipnību – savu žēlsirdību un žēlastību, kas ir mūžīga.
Nepiemini manus jaunības grēkus un pārkāpumus,
bet piemini mani pēc savas žēlastības savā lielajā laipnībā, ak Kungs!
Tas Kungs ir laipnīgs un taisns, tāpēc viņš atgriež grēciniekus uz pareizā ceļa.
Pazemīgos viņš vada savā taisnībā, un tiem, kas pazemoti, viņš māca savu ceļu.
Visi tā Kunga ceļi ir žēlastība un uzticība tiem, kas tur viņa derību un viņa liecības.
Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam! Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs, no
mūžības uz mūžību. Āmen.

Grēksūdzes lūgšana: Apžēlojies par mani, ak Dievs, savā žēlastībā, izdzēs manus pārkāpumus
savā lielajā apžēlošanā! Radi manī, ak Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu.
Neraidi mani prom no sava vaiga un neatņem no manis savu Svēto Garu. Atdod man atkal
savas pestīšanas prieku un stiprini mani ar paklausībās garu. Apžēlojies par mani, ak Dievs,
savā žēlastībā, izdzēs manus pārkāpumus savā lielajā apžēlošanā!
Kungs, apžēlojies. Kristu, apžēlojies. Kungs apžēlojies.

Absolūcija: Es jums pasludinu evaņģēlija vēsti: Visuspēcīgais un mūžīgais Dievs par mums ir
apžēlojies Kristū Jēzu, un viņa dēļ piedod mums visus mūsu grēkus, lai varam atgriezties un
iemantot mūžīgo dzīvošanu. Āmen.
Lūgšana: Mīļais Dievs, mūsu Tēvs debesīs, mēs Tev pateicamies ka Tu savu Dēlu esi sūtījis
mūsu pasaulē, lai viņš mūs glābtu no grēka varas. Mēs Tevi lūdzam: Dod, lai atzīstam Tavas
mīlestības lielumu un vienmēr paļaujamies uz Tevi un pilnīgi Tev piederam, raudzīdamies uz
Tavu mīļo Dēlu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.
Svēto rakstu lasījumi –Lisa un Andris Pružinski
Pirmā Mozus grāmata 9: 8-15
Un Dievs sacīja Noam un viņa dēliem, kas bija kopā ar viņu, teikdams: Redzi, es tagad
ceļu savu derību ar jums un ar jūsu pēcnācējiem pēc jums, arī ar visiem dzīviem radījumiem,
kas pie jums: ar putniem, lopiem, un visiem zemes zvēriem, kas pie jums; ar visiem , kas
iznākuši no šķirsta, ar ikvienu zemes zvēru. Es ceļu savu derību ar jums, ka visa radība vairs
netiks izdeldēta ūdens plūdos un ka plūdi vairs nemaitās zemi. Tad Dievs sacīja: Šī ir mana
derības zīme, ko es celšu starp sevi un jums uz mūžu mūžiem. Savu varavīksni es lieku
padebešos, tā lai ir par derības zīmi starp mani un pasauli. Ja es ar mākoņiem pārklāšu zemi,
un padebešos parādīsies varavīksne, tad es pieminēšu savu derību starp mani un jums un
ikvienu dzīvu radījumu.
Marka ev. 1: 9-15
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.”

Sprediķis

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.

Forty Days and Forty Nights – M. Herbst (1676)
Ērģeļu solo - Dr. Andris Āboliņš
Draudzes Lūgšana:
Lūgšanā mēs nākam pie Tevis, svētais un mūžīgais Dievs, un mūsu Pestītāja Jēzus Kristus
skubināti, uzrunājam Tevi—kā mūsu Tēvu, kas esi debesīs:
Mūsu Tevs, debesīs, svētīts lai top Tavs vārds!
Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka klausoties Tavus vārdus, Tava gaisma staro mūsu dzīvēs. Mēs
lūdzam—dod, lai Tavs Gars stiprina mūsu garu. Un lai Kristus, mums ticību turot, mājotu
mūsu sirdīs un mēs iesakņotos un stipri pastāvētu mīlestībā.
Lai nāk Tava valstībā, Tavs prāts lai notiek—kā debesīs, tā arī virs zemes!
Esi, Tēvs, ar mums un pie mums. Piešķir tās dāvanas, kas ir vajadzīgas mūsu miesai un
dvēselei. Palīdzi tiem, kas trūkumā. Dod veselību, tiem, kas slimi—kas nes kādu fizisku sāpju
vai garīgu ciešanu nastu.
Liec mums vienmēr atskārst, ka nedzīvojam tikai no maizes vien, bet ka īstenas
dzīvības un pestīšanas ceļu mums rāda Tavs Svētais Vārds!
Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien.
Māci, Tēvs, mūs dzīvot tīru dzīvi! Māci mums savus ceļus un piedod mums un pacel mūs, ja
esam klupuši vai maldījušies.
Piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.

Tavai žēlastībai un mīlestībai mēs uzticam mūsu bērnus un jauniešus. Vairo saticību un
mīlestību ģimenēs un starp dažādām paaudzēm. Kungs, svētī mūs visus!
Svētī savu baznīcu visā pasaulē—visus, kas sludina Tavu vārdu un visus, kas to klausās
un uzņem—un uzticīgi dzīvo Tava vārda gaismā.
Svēti, mēs lūdzam mūsu Latvijas zemi un tautu. Dodi savu gudrību tiem, kuri vada
tautu—Latvijā un Amerikā. Palīdzi mums iet miera un saticības ceļu!
Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī no ļauna.
Dievs Tēvs—paklausi mūs!
Dievs Dēls—esi pie mums ik dienas līdz pasaules galam!
Dievs Svētais Gars—vairo mūsu ticību un dod mums savu mieru!
Jo Tev pieder valstība—spēks—un gods! Mūžīgi mūžos. Āmen.
(Latvijas Ev. Lut. Baznīcas Aģenda. 1980. g.)

Noslēguma liturģija:
Lūgšana
Dievs Kungs, debesu Tēvs, mēs Tev no sirds pateicamies, ka Tu esi atrodams, cikkārt
pazemīgi un ticīgi Tavu vaigu meklējam, mums arī žēlīgi dod savu Svētā Gara palīgu, lai
neesam vien klausītāji, bet arī Tavu vārdu darītāji, savu vājo ticību ar tiem stiprinām, pēc tiem
dzīvojam un galā mūžīgi svēti topam, caur Tavu mīļo Dēlu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Svētīšana
Ejiet ar mieru un kalpojiet tam Kungam ar prieku!
Pateicība Dievam!
The Glory of These Forty Days – J. Klug (1543)
Ērģeļu solo - Dr. Andris Āboliņš

