Mirušo piemiņas dienas svētbrīdis mājas apstākļos
Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā!
Ja ir Dziesmu grāmata mājās, var nodziedāt kādu dziesmu.
Lasījumi:
No 34. psalma:
2 Es slavēšu To Kungu vienumēr, Viņa teikšana aizvien būs manā mutē.
3 Mana dvēsele ir līksma par manu Kungu, Viņu daudzinādama;
cietēji lai to dzird un priecājas.
4 Slavējiet līdz ar mani Tā Kunga godu, kopā teiksim Viņa augsto Vārdu!
5 Es meklēju To Kungu, un Viņš man atbildēja;
Viņš mani izglāba no visām manām izbailēm.
6 Uzlūkojiet Viņu un tuvojieties Viņam priecīgi,
tad jūs starosit, un jūsu sejas nepazīs pazemojuma.
7 Kas bija postā grimis, sauca, un Tas Kungs viņu uzklausīja
un izrāva viņu no visām viņa bēdām.
8 Tā Kunga eņģelis apmetas ap tiem, kas Viņu bīstas, un tos izglābj.
9 Baudiet un redziet, cik Tas Kungs ir labs.
Svētīgs tas cilvēks, kas pie Viņa tveras un uz Viņu paļaujas!
10 Bīstieties To Kungu, jūs Viņa svētie,
jo, kas Viņu bīstas, tie nepazīst trūkuma.
Ja ir Dziesmu grāmata mājās, var nodziedāt kādu dziesmu.
Laiks pārdomāt lasīto.
Lasījums no 1. Jāņa vēstules 3. nodaļas:
1 Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis, ka tiekam saukti Dieva bērni,
un mēs tādi arī esam. Pasaule mūs tāpēc neatzīst, ka tā Viņu nav atzinusi.
2 Mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni, un vēl nav atklājies, kas mēs būsim.
Mēs zinām, ka, kad tas atklāsies, mēs būsim Viņam līdzīgi,
jo mēs redzēsim Viņu, kāds Viņš ir.
3 Katrs, kam ir šī cerība uz Viņu, šķīsta sevi pašu, kā Viņš ir šķīsts.
Laiks pārdomām.
Sprediķis
Laiks pārdomām.
Lūgšana
Aizdedzinām kādu svecīti par saviem aizgājušajiem un pielūdzam Dievu.
Mīļais Dievs!
Mēs Tev pateicamies par visiem tiem, kas ir bijuši mums līdzās un kas ir
aizgājuši mūžībā. Paldies Tev par viņu mīlestību, tuvību un draudzību.

Paldies, ka Tu caur viņiem esi veidojis arī mūs.
Dziedini, Kungs, visas brūces, sēras un rūgtumu ar Savu mīlestību.
Mēs lūdzam Tavu piedošanu, ja neesam vienmēr tā izturējušies, kā tas būtu
bijis vajadzīgs. Tāpat dod arī mums spēku piedot, ja mums ir darīts pāri.
Paldies, ka Tu mūs stiprini ar Savu vārdu, ka Tu esi mums līdzās un mūs vadi.
Kungs, stāvi klāt visiem, kas pašlaik ir uz slimības gultas. Tu redzi, cik daudz
cilvēki pasaulē cieš no Covid-19 un no citām slimībām, no kara un nabadzības.
Mēs Tevi lūdzam, lai Tavs miers ienāk mūsu sirdīs, un lai mēs varētu būt miera
nesēji.
Esi arī ar visiem, kuriem draudzē iet grūti.
Klusībā pateicamies par visu labo, ko esam saņēmuši, aizlūdzam par saviem
mīļajiem, lūdzam par savām vajadzībām.
Noslēdzam ar Tēvreizi.

Svētības vārdi
Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, lai pasargā mūsu sirdis un
domas Kristū Jēzū. Āmen!
Dziesma

