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Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā!
Dziesma: 92b Nāc pie krusta savās bēdās
31. Psalms 8.–15.
8 Es gavilēju un priecājos par Tavu žēlastību, jo Tu esi uzlūkojis manu postu un ņēmis
vērā manas dvēseles bēdas,
9 Tu mani neesi izdevis maniem ienaidniekiem, Tu manai kājai liki nostāties plašākā
vietā.
10 Apžēlojies par mani, mans Kungs, jo mani māc bailes un no bēdām manas acis
zaudē savu spožumu; mana dvēsele ir apbēdināta, un mana miesa ir sagurusi.
11 Jā, skumjās paiet mana dzīve, un mani gadi aizrit vienās nopūtās. Aiz bēdām manas
paša vainas dēļ sabrūk mans spēks un mani kauli izģinst.
12 Aiz ienaidnieku lielā pulka es esmu kļuvis par apkaunojumu, par biedēkli saviem
kaimiņiem. Mani paziņas trūkstas, un, kas mani uz ielas satiek, bēg no manis.
13 Es esmu zustin zudis ļaužu piemiņai - kā mironis, es esmu kļuvis kā sadauzīts trauks.
14 Es dzirdu, kā daudzi mani nievā: "Izbailes visapkārt!" Kad tie kopā sarunājas pret
mani, viņi tīko ņemt man manu dzīvību.
15 Bet es paļaujos uz Tevi, ak, Kungs, es saku:"Tu esi mans Dievs."
Grēksūdze
“Svētīgs ir tas, kam pārkāpumi piedoti un grēki izdzēsti.”
Klusībā pārdomāsim 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 apustuļa Pāvila vēstules filipiešiem 2. nodaļas 5.–11. pantam:

5 Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristū Jēzū,
6 kas, Dieva veidā būdams, neturēja par laupījumu līdzināties Dievam,
7 bet Sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs;
8 un, cilvēka kārtā būdams, Viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat
krusta nāvei!
9 Tāpēc arī Dievs Viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis Viņam Vārdu pāri visiem vārdiem,
10 lai Jēzus Vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē
11 un visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir Kungs Dievam Tēvam par godu.
Laiks pārdomām
Ticības apliecība
Apliecināsim savu ticību ar Apustuļu ticības apliecības vārdiem:
Es ticu uz Dievu Tēvu, Visuvaldītāju, debess un zemes Radītāju;
un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu,
kas ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no Jaunavas Marijas,
cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē,
trešajā dienā augšāmcēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs,
sēdies pie Dieva, Visuvaldītāja Tēva labās rokas,
no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos.
Es ticu uz Svēto Garu, vienu svētu kristīgu Baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu,
miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen!
Dziesma: 95. Sirds mīlestību glabā
Sprediķis
Dziesma: 75. Kāpēc Tu miris esi
Pārdomas pēc sprediķa
Ziņojumi
Lūgšana
Mīļais Dievs!
Mēs Tev pateicamies par to, ka ir cilvēki mums līdzās, kas apliecina evaņģēliju,
un ka arī mēs paši esam saņēmuši Labo vēsti.
Mēs Tevi lūdzam, dāvini Savu Garu, lai mūsu sirdīs būtu mīlestība, pacietība un miers.
Esi ar visiem, kas ir noguruši, saslimuši, izmisuši. Lūdzam par situāciju un mieru Ukrainā.
Esi ar visiem, kas saņem un ar visiem, kas sniedz palīdzību. Mēs Tevi lūdzam, lai spētu
Tev uzticēties grūtos brīžos un lūdzam Tavu klātbūtni arī tad, kad esam iebaidīti,
mazdūšīgi, bez cerības. Lēnprātīgs un no sirds pazemīgs Tu gāji pretī grūtām mokām, kad
Tev bija jākļūst par upuri visas pasaules grēku dēļ. Tev bija jāizlej Savas svētās asinis, lai
mēs ar tām varētu savus noziegumus nomazgāt. Mīļais Jēzu, kas mūsu dēļ neesi taupījis
Savu dzīvību, dod mums turēties pretī visām ciešanu vētrām un tās uzvarēt. Dāvini
mums mieru un stiprinājumu krusta un bēdu laikā. Ņem mājvietu mūsu sirdīs un esi
mūsu dvēseles dzīvība. Tu zini, kas mēs esam, Tu zini mūsu vajadzības. Dod, ka mēs viens
otru varam stiprināt un atbalstīt. Mēs lūdzam, lai Tava klātbūtne dara mūs gaišus un
atjauno mūsu cerību un dzīvesprieku. Nāc mums līdzi jaunajā nedēļā, sargā visās lietās.
To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
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 lai mūs pasargā!

Tas Kungs lai apgaismo savu vaigu pār mums un ir mums žēlīgs!
Tas Kungs lai paceļ savu vaigu pār mums un dod mums mieru! Āmen.
Dziesma: 83. Krusts laistās kalna galā

