Dievkalpojums neklātienē 27.12.2020.
Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā!
Dziesma

148. psalms:
1 Alelujā! Teiciet To Kungu no debesīm, teiciet Viņu debesu augstumos!
2 Teiciet Viņu, visi Viņa eņģeļi, teiciet Viņu, visi Viņa karapulki!
3 Teiciet Viņu, saule un mēness, teiciet Viņu, visas spožās zvaigznes!
4 Teiciet Viņu, jūs debesu debesis un jūs ūdeņi, kas pāri debesīm augšā!
5 Lai tie teic Tā Kunga Vārdu, jo, kad Viņš pavēlēja, tie tapa radīti.
6 Viņš tiem liek pastāvēt mūžīgi mūžam; Viņš tiem devis likumu, ko tiem nebūs pārkāpt.
7 Teiciet To Kungu, savus skatus no zemes un jūras augšup raidīdami,
jūs, lielie jūras nezvēri un jūs jūras plūdi!
8 Jūs, uguns un krusa, sniegs un migla, vējš un auka, kas pilda Viņa vārdu!
9 Kalni un pakalni, augļu koki un visi ciedru koki!
10 Meža zvēri un visi māju lopi, tārpi un spārnainie putni!
11 Jūs, ķēniņi virs zemes un visu tautu lielkungi, un visi zemes tiesneši!
12 Jaunekļi un jaunavas, sirmgalvji un bērni!
13 Viņiem visiem būs teikt Tā Kunga Vārdu, jo vienīgi Viņa Vārds ir augsts:
Viņa diženums paceļas pār zemi un debesīm.
14 Viņš ir no jauna cēlis godā Savas tautas ragu par slavu visiem Saviem svētajiem,
Israēla bērniem, tautai, kas Viņam tuva. Alelujā!
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 Jesajas grāmatas 61. un 62. nodaļas:
10 Es priecājos lielā priekā par To Kungu, mana dvēsele ir līksma par manu Dievu! Jo Viņš mani
ģērbj pestīšanas drēbēs un mani apsedz ar taisnības apsegu kā līgavaini, kas sev uzliek priestera
cepurei līdzīgu galvas rotu, un kā līgavu, kas mirdz un lepojas savu aplikto rotu košumā.
11 Jo, kā zeme izdod savus augļus un kā dārzs liek sazelt saviem dēstiem, tā Tas Kungs liks zelt
taisnībai un slavai visu tautu priekšā.
1 Ciānas dēļ es neklusēšu un Jeruzālemes dēļ es nerimšu, kamēr tās taisnība aust kā rīta saule un
tās pestīšana atspīd kā degoša lāpa, 2 kamēr tautas redzēs tavu taisnību, visi ķēniņi tavu godību
un tevi sauks jaunā vārdā, ko noteiks Tā Kunga mute.
3 Un tu būsi skaists vainags Tā Kunga rokā un ķēniņa galvas rota tava Dieva rokā.

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
Mīļais Dievs, mēs Tev pateicamies par šiem svētkiem, ka Tu arī mums atnesi labo vēsti par to, ka
mums ir dzimis Pestītājs Jēzus. Mēs pateicamies, ka Tava gaisma ienāk arī mūsu dzīves tumsā,
ka Tu atjauno mūsu cerību un neļauj ieslīgt bezcerībā. Paldies Tev par visiem, kas šajos svētkos ar
saviem vārdiem un darbiem apliecina Tavu mīlestību. Esi ar visiem, kas ir saslimuši, kam iet grūti,
kas ir rūpju nomākti. Mēs lūdzam par medicīnas darbiniekiem, policistiem, pārdevējām, par visiem,
kas šajā laikā rūpējās un strādā, lai citiem būtu labi. Mēs lūdzam Tevi, lai Tavs Gars ienāk arī mūsu
sirdī un arī ikdienā uztur to prieku, ko saņēmām svētkos. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā.
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

