KLAVIERU PRIEKŠSPĒLE
Ak, šķīstais Dieva Jēriņ………Johann Pachelbel (1653-1706)
IEVADA DZIESMA

Kas tur ap troni pulcējas Kā sniega gāles mirdzošas,
Balts milzīgs bars? Zaļš palmu zars Pār katru noliecas.
IEVADA LŪGŠANA
EVAŅĢĒLIJA LASĪJUMS – Marka 11:1-11
Un, kad tie tuvojās Jeruzālemei, nākdami uz Betfagu un
Betāniju pie Eļļas kalna, tad Viņš sūta divus no Saviem
mācekļiem un tiem saka: "Noeita ciemā, kas jūsu
priekšā, un iegājuši jūs tūdaļ atradīsit piesietu kumeļu, uz
kura vēl neviens cilvēks nav sēdējis. Atraisījuši to
atvediet.
Un, ja kas jums sacīs: ko jūs te darāt? - tad atsakait: Tam
Kungam tā vajag. Un tūdaļ tas to atsūtīs šurp."
Un tie nogāja un atrada kumeļu ārā uz ielas pie durvīm
piesietu un to atraisīja. Un kādi no tiem, kas tur stāvēja,
viņiem sacīja: "Ko jūs darāt, ka atraisāt kumeļu?"
Bet viņi tiem sacīja, kā Jēzus bija pavēlējis. Un tie
viņiem atļāva. Un viņi kumeļu atved pie Jēzus, uzliek
tam savas drēbes, un Viņš sēdās tam virsū.
Un daudzi izklāja savas drēbes uz ceļa; un citi kaisīja
zarus, ko tie bija nocirtuši laukos. Un tie, kas gāja
priekšā un kas sekoja, sauca: "Ozianna, slavēts, kas nāk
Tā Kunga Vārdā! Lai ir slavēta mūsu tēva Dāvida
valstība, kas nāk. Ozianna augstībā!"
Un Jēzus iegāja Jeruzālemē Templī. Un, kad Viņš visu
visapkārt bija uzlūkojis un jau vakars bija, Viņš izgāja ar
tiem divpadsmit uz Betāniju.

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, Visuvaldītaja Tēva labās rokas, no
kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos.
Es ticu uz Svēto Garu, vien svētu kristīgu Baznīcu, svēto
sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgo
dzīvošanu. Āmen.
DRAUDZES LŪGŠANA
SVĒTAIS VAKARĒDIENS
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 dod mums šodien. Un piedod mums mūsu
parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
Un neieved mūs kārdināšanā. Bet atpestī mūs no ļauna.
Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.
*** Pēc Sv. Vakarēdiena iestādīšanas aicinām klavieru skaņu

pavadījumā meditatīvi piesaukt dzīvā atmiņā Jēzus Kristus
aicinājumu – pavēli ēst un dzert pie Viņa galda šo mielastu, kas
sagatavots ikvienai izsalkušai dvēselei. To darot, Jēzu Kristu
pieminēdami. Lai šis mirklis jūs garīgi paēdina! Kārosim, lai tas
brīdis, kad fiziski būs iespējama pulcēšanās mūsu dievnamos ātrāk
pienāk! Starplaikā, dzīvosim spēcināti sekot Kristus aicinājumam
mīlēt Dievu un savu tuvāko – kalpot pasaulei kā ticībā spēdami!
MUZIKĀLA STARPSPĒLE

UZRUNA – “PRIEKŠĀ UN SEKOJOT”

Panis Angelicus,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Cesar Franck (1822-1890)
DRAUDZES DZIESMA

Ir tomēr Viens, kas gaismas valsti rada, Ir saules stars,
kas skaidrībā mūs vada, Ir mīlestība, kas, kad ērkšķi dzeļ,
Vēl zied un zeļ, Vēl zied un zeļ. Ir mīlestība, kas, kad
ērkšķi dzeļ, Vēl zied un zeļ, Vēl zied un zeļ.
Tu mūsu prieks, kad nespēkā mēs grimstam, Tu Glābējs
mums, lai jaunai dzīvei dzimstam, Mirdz visam pāri,
tumsas neaizskarts, Tavs svētais Vārds, Tavs svētais
Vārds. Mirdz visam pāri, tumsas neaizskarts, Tavs
svētais Vārds, Tavs svētais Vārds.
Kad spēki zūd, Tu manu nastu nesi, Kad vienam gŗūt’, Tu
sāpēs tuvu esi. Pat nāves baismā staro liels un cēls Tavs
svētais Tēls, Tavs svētais Tēls. Pat nāves baismā staro
liels un cēls Tavs svētais Tēls, Tavs svētais Tēls.

“Jēzus iejāj Jeruzālemē” – Shelley no liturgytools.net, attēlu brīvi pavairot
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Jēzu, pavadi ceļā žēlīgi……………….Paul Manz (1919-2009)
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