Ziemsvētku dievkalpojums neklātienē
Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā!
Dziesma
96. psalms:
Dziediet Tam Kungam jaunu dziesmu, dziediet Tam Kungam, visa pasaule!
Dziediet Tam Kungam, teiciet Viņa Vārdu, sludiniet dienu no dienas Viņa pestīšanu!
Stāstiet tautām par Viņa godību, visām tautām par Viņa brīnuma darbiem!
Jo liels ir Tas Kungs un augsti slavējams, Viņš jābīstas vairāk par visiem dieviem:
patiesi, visi tautu dievi taču ir elki, bet Tas Kungs ir radījis debesis.
Augstība un lieliskums iet Viņam pa priekšu, stiprums un godība mājo Viņa svētnīcā.
Dodiet Tam Kungam, jūs tautu tautas, dodiet Tam Kungam godu un dziediet Viņam slavu!
Dodiet Tam Kungam godu, kāds pienākas Viņa Vārdam, nesiet dāvanas un nāciet
Viņa pagalmos!
Pielūdziet To Kungu savā svētajā rotā, lai dreb Viņa vaiga priekšā visa pasaule!
Sakiet tautām: "Tas Kungs ir ķēniņš! Viņš ir nostiprinājis zemi, ka tā nekustas,
Viņš tiesā taisnīgi tautas!"
Lai priecājas debess un līksmo zeme, lai krāc jūra un viss, kas to pilda!
Lai līksmo lauks un viss, kas tur zeļ un zaļo; lai gavilē visi meža koki
Tā Kunga priekšā, jo Viņš nāk, Viņš nāk tiesāt zemi.
Viņš tiesās pasauli taisnībā un tautas Savā patiesībā.

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)

Visspēcīgais un mūžīgais Dievs par mums ir apžēlojies Kristū Jēzū un Viņa dēļ mums
piedod visus mūsu grēkus, un dod mums žēlastību, ka atgriežamies un iemantojam
mūžīgo dzīvību.
Lasījums no Lūkas evaņģēlija 2. nodaļas:
1 Tanī laikā nāca no ķeizara Augusta pavēle uzrakstīt visus valsts iedzīvotājus.
2 Un šī pirmā uzrakstīšana notika tajā brīdī, kad Kirenijs valdīja Sīrijā.
3 Tad visi nogāja pierakstīties, katrs savā cilts pilsētā.
4 Arī Jāzeps no Galilejas, no Nacaretes pilsētas, nogāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu,
vārdā Bētlemi, tāpēc ka viņš bija no Dāvida nama un cilts,
5 ka pierakstītos ar Mariju, savu saderināto, kas bija grūta.
6 Un, tiem turpat esot, viņai laiks pienāca dzemdēt.
7 Un viņai piedzima pirmdzimtais Dēls, un viņa To ietina autiņos un lika silē,

jo tiem citur nebija vietas tai mājoklī.
8 Un gani bija ap to pašu vietu laukā, tie, nomodā būdami, sargāja naktī savus lopus,
9 un Tā Kunga eņģelis pie tiem piestājās, un Tā Kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti.
10 Bet eņģelis uz tiem sacīja: "Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku,
kas visiem ļaudīm notiks:
11 jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs.
12 Un to ņemieties par zīmi: jūs atradīsit bērnu autos ietītu un silē gulošu."
13 Un piepeši tur pie eņģeļa bija debespulku draudze; tie slavēja Dievu un sacīja:
14 "Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts."
Lūkas evaņģēlijs 2,1-14

Laiks pārdomām.
Ticības apliecība
Apliecināsim savu ticību ar Nīkajas ticības apliecības vārdiem:
`

Mēs ticam uz vienu vienīgu, visuspēcīgu Dievu Tēvu,
kas radījis debesi un zemi, visu, kas redzams un neredzams;
Un uz vienu vienīgu Kungu Jēzu Kristu, Dieva vienīgo Dēlu,
kas no Tēva dzimis pirms pasaules sākuma,
Dievs no Dieva, Gaisma no Gaismas, patiess Dievs no patiesa Dieva,
dzimis, ne radīts, ar Tēvu vienāds būtībā, caur ko viss ir radīts;
kas mūsu, cilvēku, un mūsu pestīšanas labad no debesīm nācis
un miesa tapis caur Svēto Garu no Jaunavas Marijas un cilvēks tapis,
kas par mums krustā sists zem Poncija Pilāta, cietis un aprakts,
un trešajā dienā augšāmcēlies pēc Svētajiem Rakstiem,
un uzkāpis debesīs un sēž pie Tēva labās rokas, un godībā atkal atnāks
tiesāt dzīvos un mirušos; Viņa valstībai nebūs gala.
Un uz Kungu Svēto Garu, kas dzīvu dara, kas no Tēva un Dēla iziet, kas ar
Tēvu un Dēlu vienlīdz pielūdzams un godājams, kas caur praviešiem runājis,
un uz vienu svētu vispārēju un apustulisku Baznīcu.
Mēs apliecinām vienu kristību grēku piedošanai un gaidām uz mirušo
augšāmcelšanos un dzīvošanu nākamajā pasaulē. Āmen!

Dziesma
Sprediķis
Lūgšana
Paldies, mīļais Kungs un Dievs, ka Tu mums esi devis Savu Dēlu, kas ir ienesis gaismu šajā
tumšajā pasaulē, pie kā arī mēs varam tverties tad, kad dzīves grūtības un izmisums mūs dzen
stūrī. Mēs pateicamies par mīlestību, ko caur Jēzu saņemam un lūdzam Tevi, ka Tu šajos svētkos
atjauno mūsu ticību, dzīves prieku un attiecības. Esi ar visiem, kas ir norūpējušies, vientuļi, ar
smagu sirdi. Esi ar visiem, kas ir saslimuši ar Covid-19 vai ar kādu citu slimību. Esi ar tiem, kuriem
darba dēļ ir jāriskē pašiem ar savu veselību un dzīvību. Mēs lūdzam par savām ģimenēm, par
visiem saviem mīļajiem, ar kuriem mēs šogad varam tikai attālināti satikties. Dāvini mums to lielo
prieku, ko Tu caur Jēzu esi atklājis visiem ļaudīm. Svētī un sargi mūs šajā laikā. To mēs lūdzam
Jēzus Kristus vārdā.
Klusībā pateicamies par to labo, ko esam piedzīvojuši, aizlūgsim par saviem līdzcilvēkiem, par
savām vajadzībām. Nobeidzam 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

