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Ērģeļu priekšspēle – Dr. Andris Āboliņš
Introits: Kungs, Tavas acis raugas uz manu ticību. Es paļaujos uz Tevi! Tu man dari zināmus dzīvības
ceļus. Tava vaiga priekšā ir līksmības pilnība un jaukums pie Tavas labās rokas ir mūžīgi!
Klausies draudze! Kristus ir augšāmcēlies! Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un
Tēvs, kas savā lielajā žēlastībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšāmcelšanos.
Svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic!
Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam! Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz
mūžību! Āmen.

Grēksūdzes lūgšana: Svētīgs ir tas, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki apklāti. Sirdsžēlīgais Tēvs,
mūžīgais Dievs! Tev visas sirdis ir atvērtas, visas vēlmes zināmas, Tev apslēpts nav nekas. Piedod
mums mūsu grēkus un ar savu Svēto Garu šķīstī mūsu sirdis un domas, lai mēs spētu Tevi mīlēt un
Tavu svēto vārdu teikt un slavēt – caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
Kungs, apžēlojies. Kristu, apžēlojies. Kungs, apžēlojies.
Absolūcija: Visu spēcīgais un mūžīgais Dievs par mums ir apžēlojies Kristū Jēzū un savā žēlastībā
piedod mūsu grēkus, ka atgriežamies un iemantojam mūžīgu dzīvību. Āmen.
Tas Kungs lai ir ar jums!
Lūgsim Dievu! Dievs Kungs, Debesu Tēvs, mēs Tevi lūdzam – vadi mūs ar savu Svēto Garu, lai Tavus
vārdus no visas sirds klausāmies un uzņemam un tā svēti topam, uz Jēzu Kristu, Tavu Dēlu, vienīgi
paļaujamies un savu cerību uz viņu liekam, pēc Taviem vārdiem dzīvojam, sargāmies no visas
apgrēcības, kamēr mūžīgi svēti būsim caru Tavu mīļo Dēlu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

Evaņģēlija lasījums – Lisa un Andris Pružinski
Jāņa 20: 19-29
Šīs nedēļas pirmās dienas vakarā, kad mācekļi bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, atnāca
Jēzus un, nostājies viņu vidu, sacīja: “Miers ar jums!” To sacījis viņš rādija tiem savas rokas un sānus.

Mācekļ, ieraudzījuši Kungu, kļuva līksmi. Jēzus tiem atkal sacīja: “Miers jums! Kā Tēvs mani ir sūtījis,
tā arī es jūs sūtu!” To pateicis, viņš uzpūta dvašu un tiem sacīja: “Ņemiet Svēto Garu! Kam jūs grēkus
piedosiet, tiem tie tiks piedoti; kam paturēsiet, tiem paliks.”
Kad Jēzus atnāca, Toms, saukts Dvīnis, viens no tiem divpadsmit, nebija ar viņiem. Citi
mācekļi viņam sacīja: “Mēs redzējām to Kungu!” Bet viņš tiem atbildēja: “Kamēr es neredzēšu naglu
brūces viņa rokās un kamēr nelikšu savu roku viņa sānos, es neticēšu!”
Pēc astoņām dienām mācekļi atkal bija kopā un arī Toms pie viņiem. Un durvis bija aizslēgtas.
Tad Jēzus nāk un stājas viņu vidū un saka: „Miers ar jums!” Pēc tam Viņš Tomam saka: „Stiep šurp
savu pirkstu un aplūko manas rokas un dod šurp savu roku un liec to manos sānos, un neesi neticīgs,
bet ticīgs.” Toms atbildēja un sacīja Viņam: „Mans Kungs un mans Dievs!” Un Jēzus viņam saka:
„Tāpēc ka tu mani redzēji, tu ticēji. Svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic.
Vēl daudzas citas zīmes Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, par kurām šajā grāmatā nav
rakstīts. Bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva Dēls, un lai jums, kas ticat, būtu
dzīvība viņa vārdā.
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.

Ērģeļu solo – Dr. Andris Āboliņš
Lūgšana: 16. Psalms
Dāvida sirdsdziesma.
Pasargi mani, Dievs, jo es paļaujos uz Tevi!
Es saku uz to Kungu: „Tu esi mans Kungs,
bez Tevis man nevaid nekā cita laba.”
Uz svētajiem, kas ir šai zemē, es saku:
„Uz jums man ir labs prāts!”
Tas Kungs ir mana manta un mans kauss.
Tu esi tas, ka glabā un nodrošina man manu tiesu.
Man mana daļa tikusi jaukā vietā, tiešām skaists ir mans mantojums.

Es slavēšu to Kungu, kas man devis padomu;
pat naktī mana sirdsbalss ir paklausībā modra.
Es skatīju to Kungu savā priekšā vienumēr,
jo Viņš man ir pa labo roku, ka es nešaubītos.
Tāpēc priecājās mana sirds un līksmoja mana mēle,
un pat mana miesa dzīvos cerībā,
jo Tu manu dvēseli nepametīsi nāves valstībā,
nedz savam Svētajam liksi redzēt iznīcību.
Tu darīji man zināmu dzīvības ceļu,
Tu piepildi mani ar prieku sava vaiga priekšā,
un jaukas, svētības pilnas dāvanas pie Tavas labās rokas ir mūžīgi.

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

