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Ērģeļu priekšspēle - Dr. Andris Āboliņš

Introits: 103. Psalms 1-13, 22
Teici to Kungu, mana dvēsele, un viss, kas manī, viņa svēto vārdu!
Teici to Kungu, mana dvēsele un neaizmirsti, ko viņš tev labu darījis.
Viņš piedod visas tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas;
Viņš izglābj tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību.
Viņš bagātīgi iepriecina tevi vecumā ar svētīgām dāvanām,
tā ka tava jaunība atjaunojas kā ērglis.
Tas Kungs piešķir taisnību visiem apbēdinātiem.
Viņš Mozum atklāja savus ceļus un rādīja Israēla bērniem savus darbus.
Žēlīgs un lēnīgs ir tas Kungs, pacietīgs un bagāts žēlastībā.
Viņš nesaskaņas nepaturēs mūžam un nedusmosies mūžīgi.
Viņš nedara mums pēc mūsu grēkiem un neatmaksā mums pēc mūsu noziegumiem,
Jo, cik augstu debesis ir pār zemi, tik liela ir viņa žēlastība pret tiem, kas viņu bīstas.
Cik tālu ir rīti no vakariem, tik tālu viņš atliek mūsu pārkāpumus nost no mums;
Kā Tēvs apžēlojas par bērniem, tā tas Kungs apžēlojas par tiem, kas viņu bīstas.
Teiciet to Kungu, visi viņa darbi visās viņa valstības malās!
Teici to Kung, mana dvēsele!
Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam! Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs, no
mūžības uz mūžību. Āmen.

Lūgšana: Visuvarenais un mūžīgais Dievs, debess un zemes valdniek, uzklausi mūsu lūgšanas
un dod mums savu mieru - tagad un vienumēr - caur Tavu mīļo Dēlu, Jēzu Kristu, mūsu
Kungu. Āmen.

Svēto rakstu lasījumi – Jānis Šulcs, Linda Beiniķe, Larisa Šulca, Aina Šulca
Pāvila 2. vēstule korintiešiem 3: 1-6
Vai tad sāksim sevi atkal ieteikt? Vai tad mums kā dažiem ir vajadzīgas ieteikumu
vēstules jums vai no jums? Jūs esat mūsu vēstule, kas ierakstīta mūsu sirdīs—to saprot un
lasa visi cilvēki. Kļūst redzams, ka jūs esat Kristus vēstule, kas ar mūsu kalpošanu
uzrakstīta—nevis ar tinti, bet ar dzīvā Dieva Garu—nevis uz plāksnēm, bet uz cilvēka sirds
plāksnēm. Tik liela pārliecība uz Dievu mums ir caur Kristu. Ne tāpēc, ka mēs paši no sevis
būtu spējīgi kaut ko izspriest, bet mūsu spējas ir no Dieva, kas mūs darījis spējīgus būt par
jaunās derības kalpiem—nevis burta, bet Gara kalpiem, jo burts nokauj bet Gars dara dzīvu.

Marka ev. 2: 13-22
Tad viņš atkal aizgāja pie jūras, un visi ļaudis nāca pie viņa, un viņš tos mācīja. Garām
iedams, viņš ieraudzīja Leviju, Alfeja dēlu, pie muitnīcas sēžam un sacīja tam: “Seko man!”
Tad tas piecēlies gāja viņam līdzi. Redzi, viņš apsēdās tā namā pie galda, un līdz ar Jēzu un
viņa mācekļiem tur sēdēja arī daudz muitnieku un grēcinieku, jo daudz tādu viņam sekoja.
Kad rakstu mācītāji no farizeju vidus viņu redzēja ēdam kopā ar grēciniekiem un muitniekiem,
tie jautāja viņa mācekļiem: “Kāpēc viņš ēd kopā ar muitniekiem un grēciniekiem?” Jēzus, to
dzirdējis, viņiem sacīja: “Veseliem ārsta nevajag, bet gan slimajiem. Es neesmu nācis aicināt
taisnos, bet grēciniekus.”
Jāņa mācekļi un farizeji gavēja. Daži nāca pie Jēzus un jautāja: “Kādēļ Jāņa un farizeju
mācekļi gavē, bet tavi mācekļi negavē?” Tad Jēzus tiem sacīja: “Kā var kāzu viesi gavēt,
kamēr līgavainis ir pie viņiem? Kamēr līgavainis ir kopā ar tiem, tie nevar gavēt. Bet nāks
dienas, kad līgavainis tiem tiks atņemts; tad tie gavēs tajā dienā. Neviens nešuj jauna
auduma ielāpu uz vecām drēbēm, jo tad ielāps no tām noplīst-jaunais no vecā—un plīsums
kļūst vēl lielāks. Un neviens jaunu vīnu nelej vecos maisos, citādi vīns maisu saplēš, un vīns
un maisi iet bojā. Nē, jauns vīns lejams jaunos maisos.”
Sprediķis
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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

Draudzes Lūgšana:
Tu, Kungs, liec piepildīties pazemīgo ilgām, Tu stiprini viņu drosmi un Tu pievērs viņiem savu
dzirdīgo ausi.
Debesu Tēvs, uzklausi! Kristu Pestītāj, apgaismo mūsu sirdis! Dievs, Svētais Gars, uzturi mūs
ticībā un cerībā:
--lai kur iedami, mēs no Tevis neaizietu,
--lai Tavu gribu vērtētu pāri savām iegribām,
--lai neaizmirstu piedot, mīlēt un žēlot,
--lai vairāk vēlētos dot nekā saņemt,
--lai ilgotos pēc brīvības un ne tikai pēc miera,
--lai vairāk censtos celt nekā noārdīt,
--lai nemeklētu mazu krustu un lielu uzvaras vainagu,
--lai neiegrimtu tikai paši savās dzīvēs,
--lai mēs neapzustu neticībā un izmisumā.
Pasargi mūs, mīļais Kungs un Dievs! Kristu, Pestītāj, svētī mūs! Svētais Gars, iedvesmo mūs!
--atmodini paļaušanos Tavai klātienei, lai mēs baznīcā atcerētos pasauli, un lai pasaulē
mēs uzdrošinātos būt Tava baznīca.
--vadi mūs tā, lai mēs izjustu, ko citiem vajag, lai mēs izprastu, kā palīdzēt—un lai
neskatītos, kas mums par to tiks.
--uzturi mūs ticībā, lai mēs augtu mīlestībā, droši liecinātu par Tavas žēlstības spēku.
-lai nešaubīgi cerētu uz Tavas Valstības uzvaru, tagad un nākotnē—tuvumā un
tālumā!
Uzklausi, kad mēs Jēzus vārdā lūdzam:
Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds! Lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek—kā
debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedodi mums mūsu
parādus, kā ar mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet
atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.

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!
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