Svētbrīdis mājas apstākļos
Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā!
Ja ir Dziesmu grāmata mājās, var nodziedāt kādu dziesmu.
Lasījumi:
No 90. psalma
2 Kungs, Tu mums esi bijis par patvērumu uz radu radiem.
Pirms kalni radušies, pirms zeme un pasaule radīta,
Tu esi no mūžības uz mūžību, ak, Dievs!
3 Tu cilvēkus atkal dari par pīšļiem un saki:
"Griezieties atkal atpakaļ, jūs cilvēku bērni!"
4 Jo tūkstoš gadi Tavā priekšā ir kā vakardiena, kad tā pagājusi,
kā vienas nakts sardze.
5 Tu tos aizrauj kā plūdos, tie ir kā rīta miegs,
tie ir kā zāle, kas agrumā ir augšanas spēka pilna,
6 kas rītā atzeļ un zied, vakarā vīst un kalst.
7 Jo mēs iznīkstam Tavu dusmu priekšā, tiekam iznīcināti Tavas bardzības dēļ.
8 Tu liec mūsu noziegumus Savā priekšā,
mūsu apslēptos grēkus Sava vaiga gaismā.
9 Jo visas mūsu dienas zūd Tavu dusmu kvēlē,
mēs pavadām savus gadus kā pasaku.
10 Mūsu dzīvības laiks ir septiņdesmit gadi un, ja kāds ļoti stiprs, astoņdesmit
gadi, un mūža ieguvums ir grūtums un bēdas.
Tas paiet ātri, un mēs aizlidojam kā ar spārniem.
11 Bet kas gan izprot Tavu dusmu spēku,
un kas saredz Tavas bardzības niknumu, Tevi bīdamies?
12 Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam!
Laiks pārdomāt lasīto.
Lasījums no Pāvila 1. Tesaloniķiešu vēstules:
1 Bet par laiku un stundu, brāļi, man jums nav jāraksta;
2 jo jūs paši labi zināt, ka Tā Kunga diena nāk tāpat kā zaglis naktī.
3 Kad sacīs: nu ir miers un drošība, - tad pēkšņi pār viņiem nāks posts,
kā dzemdību sāpes pār grūtnieci, un viņi nevarēs izbēgt.
4 Bet jūs, brāļi, nedzīvojat tumsībā,
ka šī diena jūs varētu pārsteigt kā kāds zaglis;
5 jo jūs visi esat gaismas bērni un dienas bērni.
Mēs nepiederam ne naktij, ne tumsai.
6 Tāpēc negulēsim kā pārējie, bet būsim nomodā un skaidrā prātā.
7 Kas guļ, tas guļ naktī, un, kas piedzeras, tas piedzeras naktī.
8 Bet mēs, kas piederam dienai, būsim skaidrā prātā! Tērpsimies ticības
un mīlestības bruņās un uzliksim pestīšanas cerības bruņu cepuri!
9 Jo Dievs mūs nav nolicis dusmībai,
bet lai mēs iegūtu pestīšanu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu,

10 kas par mums ir miris, lai mēs kopā ar Viņu dzīvotu,
vienalga, vai esam nomodā vai aizmiguši.
11 Tāpēc iepriecinait cits citu, kā jūs to jau tagad darāt!
Laiks pārdomām.
Sprediķis
Laiks pārdomām.
Lūgšana
Mīļais Dievs!
Mēs Tev pateicamies par žēlastības laiku, ko Tu mums esi atvēlējis.
Mēs lūdzam Tevi, palīdzi mums dzīvot krietnu dzīvi, ka meklējam Tavu prātu
visās lietās un nenovirzāmies no ceļa savu baiļu vai kārību dēļ.
Dod, Kungs, ka mēs lietojam tās dāvanas, kuras Tu mums esi devis, lai mēs
nestu svētību citu cilvēku dzīvēs, nevis naidu, nesaskaņas un nemieru.
Piedod, ja neesam bijuši kopā ar Tevi, ja esam grēkojuši.
Mēs Tevi lūdzam, pasargā visus, kas ir saslimuši, kuriem ir rūpes par nākotni,
kas jūtas atstāti un pamesti. Mēs lūdzam par ārstiem, medmāsām un
sanitāriem, par visiem, kuriem pašlaik ir jāstrādā grūtos apstākļos.
Mēs lūdzam par mūsu draudzi, lai arī tur visi būtu veseli un gaiši.
Stāv klāt tad, kad mūs tiesā un kad mūs apsūdz.
Dāvini drosmi, pacietību un mīlestību pret cilvēkiem.
To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā.
Klusībā pateicamies par labo, ko esam saņēmuši pēdējā nedēļā,
aizlūgsim par saviem līdzcilvēkiem un
lūgsim arī par savām vajadzībām.
Svētības vārdi
Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, lai pasargā mūsu sirdis un
domas Kristū Jēzū. Āmen!
Dziesma

