1. Adventa dievkalpojums neklātienē
Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā!
Dziesma
Grēksūdze
“Svētīgs ir tas, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki apklāti.”
Klusībā pārdomājam to, kas pēdējā laikā nav bijis labs mūsu dzīvē;
kur neesam bijuši mīlestībā pret Dievu un pret cilvēkiem.
Pēc tam lūgšana:
“Visuspēcīgais Dievs, sirdsžēlīgais Tēvs!
Es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu grēkojis domās, vārdos un
darbos. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp, un es Tevi lūdzu Tavas lielās
apžēlošanas un Tava mīļā Dēla, Jēzus Kristus, mana Pestītāja, rūgto ciešanu un nāves
dēļ: esi man, grēciniekam žēlīgs, piedod man visus manus grēkus un dod man Sava Svētā
Gara spēku, ka varu atgriezties!”
Kungs, apžēlojies, Kristu, apžēlojies! Kungs, apžēlojies!
Absolūcija:
“... cik augstu ir debesis pār zemi, tik liela ir Dieva 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. (Ps.103,11-13) Kā
aicināts un iecelts Dieva vārda kalps es jums pasludinu Dieva žēlastību un visu jūsu grēku
piedošanu Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā.
No 80. psalma:
2 Israēla gans, klausies, Tu, kas Jāzepu vadi kā avis!
Tu, kas sēdi pār ķerubiem, parādies ar spožumu!
3 Efraima, Benjamīna un Manases priekšā atmodini Savu varoņu spēku
un nāc mums palīgā!
4 Ak, Dievs Cebaot, atjauno mūs un liec Savam vaigam spīdēt,
lai mēs atspirgstam!
5 Ak, Kungs, Dievs Cebaot, cik ilgi Tu vēl dusmosies,
neievērodams Savas tautas lūgšanu?
6 Tu mūs ēdināji ar asaru maizi un dzirdināji ar asarām bez mēra,
7 Tu mūs esi pārvērtis par nesaskaņu iemeslu mūsu kaimiņiem,
un mūsu ienaidnieki mūs izsmej.
15 Dievs Cebaot, atgriezies jel! Skaties no debesīm un redzi!
Uzlūko šo vīnakoku un
16 dēstu, ko Tava roka ir stādījusi, atvasi, ko Tu pats esi izraudzījis!
17 Tas ir ar uguni sadedzināts, ir nopostīts,
lai tas iet bojā no Tava vaiga dusmu draudiem!
18 Tava labā roka lai ir par sargu pār vīru pie Tavas labās rokas,
pār cilvēka dēlu, ko Tu Sev esi uzaudzinājis!
Ja ir Dziesmu grāmata mājās, var nodziedāt kādu dziesmu.
Laiks pārdomāt lasīto.

Lasījums no Marka evaņģēlija 13. nodaļas:
24 Bet tanīs dienās, pēc tām bēdām, saule aptumšosies
un mēness nedos savu spīdumu,
25 un zvaigznes kritīs no debesīm, un debess stiprumi sakustēsies.
26 Un tad redzēs Cilvēka Dēlu nākam padebesīs ar lielu spēku un godību.
27 Un tad Viņš sūtīs Savus eņģeļus un sapulcinās Savus izredzētos no četriem vējiem, no
zemes gala līdz debess galam.
28 Bet mācaities līdzību no vīģes koka: kad viņa zars jau iezeļ
un lapas plaukst, tad jūs nomanāt, ka vasara ir tuvu!
29 Tā arīdzan, kad jūs visu šo redzēsit notiekam, tad zinait,
ka tas ir tuvu priekš durvīm.
30 Patiesi Es jums saku: šī cilts nezudīs, tiekāms viss tas nebūs noticis.
31 Debess un zeme zudīs, bet Mani vārdi nezudīs.
32 Bet par to dienu vai stundu neviens nezina,
ne eņģeļi debesīs, ne Dēls, kā vien Tēvs.
33 Pielūkojiet, esiet modrīgi, jo jūs nezināt, kad tas laiks ir.
34 Tas ir, kā kad kāds cilvēks aizceļodams atstāja savu namu
un deva saviem kalpiem visu varu, ikkatram savu darbu,
un pavēlēja durvju sargam būt nomodā.
35 Tad nu esiet nomodā! Jo jūs nezināt, kad nama kungs nāk,
vai vakarā, vai nakts vidū, vai gaiļos, vai no rīta agri,
36 ka tas, piepeši nākdams, jūs neatrod guļam.
37 Bet ko Es jums saku, to Es saku visiem. Esiet nomodā!"
Laiks pārdomām.
Sprediķis
Laiks pārdomām.
Lūgšana
Mīļais Dievs!
Paldies Tev, ka Tu mūs iedrošini Tevi meklēt, tad, kad rūpes un bēdas mūs nomāc.
Paldies, ka neesam vieni. Paldies, ka Tu esi sūtījis Savu Dēlu Jēzu Kristu mūsu dzīves
tumsā, lai mūs iedrošinātu un stiprinātu. Mēs Tevi lūdzam, modini mūsos patiesas slāpes
pēc Tavas klātbūtnes. Dod, ka mēs šajā Adventa laikā sagatavojamies uz to, ka Jēzus
izmainīs šo pasauli un arī mūsu dzīvi. Dāvini atvērtas sirdis un možu garu. Esi ar visiem,
kas ir saslimuši un izmisuši, esi ar visiem, kas sniedz palīdzību un atbalstu. Mēs lūdzam,
svētī Tu šo Adventa laiku. Āmen.
Klusībā pateicamies par to labo, ko esam piedzīvojuši, aizlūgsim par saviem līdzcilvēkiem,
par savām vajadzībām.
Noslēdzam ar Tēvreizi.
Svētības vārdi
Tas Kungs lai mūs svētī un pasargā!
Tas Kungs lai apspīd savu vaigu pār mums un ir mums žēlīgs!
Tas Kungs lai paceļ savu vaigu pār mums un dod mums mieru!
Āmen.
Dziesma

