Krusta draudzē
2022.
Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā!
Dziesma Nr. 580

Dievkalpojums neklātienē 20.11.

meld.: 463

149. Psalms 1. - 9. pants
1 Alelujā! Dziediet Tam Kungam jaunu dziesmu, Viņa slavu svēto draudzē!
2 Israēls lai priecājas par savu Radītāju, Ciānas bērni lai līksmo par savu ķēniņu.
3 Lai viņi teic Viņa Vārdu ar stabulēm, lai viņi Viņam dārdina ar bungām un spēlē
ar cītarām.
4 Jo Tam Kungam ir labs prāts uz Savu tautu, Viņš bagātīgi apveltī pazemīgos ar
Savu svētību.
5 Svētie lai priecājas ar lepnumu, lai viņi līksmo savās dusas vietās,
6 viņu mute cildinās Dievu, un viņu rokās lai būtu abās pusēs griezīgs zobens,
7 lai atriebtos citām tautām un atmaksātu apkārtējiem,
8 lai iekaltu viņu ķēniņus važās un viņu dižciltīgajiem lai apliktu roku un kāju
dzelžus,
9 lai darītu viņiem pēc sprieduma, kas jau sen rakstīts. Tāds gods būs visiem
Viņa svētajiem. 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 dēll: 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 Mateja ev. 25. nodaļas no 1. - 13. pantam:
Tad debesvalstība būs pielīdzināma desmit jaunavām, kas, paņēmušas savas lampiņas,
izgāja pretim līgavainim un līgavai. Bet piecas no tām bija vieglprātīgas un piecas gudras.
Jo piecas vieglprātīgās paņēma sev līdz lampiņas, bet nepaņēma eļļu. Bet gudrās līdz ar
lampiņām paņēma arī eļļu savos traukos.
Kad līgavainis kavējās, visas iemiga un gulēja. Bet nakts vidū atskanēja sauciens: Lūk,
līgavainis nāk, izejiet viņam pretim! Tad visas šīs jaunavas uzcēlās un iededzināja savas
lampiņas. Bet vieglprātīgās sacīja gudrajām: Dodiet mums no jūsu eļļas, jo mūsu lampiņas

izdziest. Gudrās atbildēja, sacīdamas: Lai nepietrūktu mums un jums, labāk ejiet pie
pārdevējiem un nopērciet sev!
Bet kamēr viņas gāja pirkt, atnāca līgavainis; un kas bija sagatavojušās, tās kopā ar viņu
iegāja kāzās un durvis aizslēdza. Bet pēc tam atnāca arī pārējās jaunavas un sacīja:
Kungs, kungs, atver mums! Bet viņš atbildēja un sacīja: Patiesi es jums saku: es jūs
nepazīstu. Tāpēc esiet modri, jo nezināt ne dienu, ne stundu!
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 Nr. 564
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Sprediķis Teksts: Marka ev. 13: 31-37
Dziesma Nr. 575
Meld.: 516
Laiks pārrunām un ziņojumiem
Lūgšana
Visuspēcīgais, mūžīgais Dievs, mīļas Debesu Tēvs! Zeme ir pilna Tavas
godības. Tu esi Dievs, visa Radītājs, un ar Tēva mīlestību Tu gādā par mums. Tu mūs
sargi un aicini mūs pie sevis labestībā un pacietībā. Caur Svēto Garu Tu mums piešķir
drosmi, būt Kristus apliecinātājiem ar vārdiem un visu mūsu dzīvi.
Mēs Tevi lūdzam, atklāj savu spēku un varenību mūsu draudzēs un mūsu baznīcā, lai
neviens no mums nesāktu šaubīties dzīves grūtībās.
Palīdzi vientuļajiem un noskumušajiem izjust Tavu svētīgo tuvumu.
Palīdzi tiem, kas draudzēs strādā, kalpodami apzinīgi un ar prieku – Kristus vārdā.
Kungs, stiprini arī mūsu ģimenes, esi ar visiem, kas mums ir mīļi – tuvumā un tālumā.
Paldies Tev, ka Tavā rokā zinām arī mirušos.
Mēs Tevi lūdzam par tiem, kas cilvēku nesaticības un varmācības dēļ ir zaudējuši mājas,
kam ir bailes no rītdienas, jo nezina kur atrast patvērumu. Dod mums atvērtu skatu, lai
saredzam, kā mēs varētu palīdzēt.
Svētī Tu jauno nedēļu, lai Tavs Gars mūs vada. 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 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.
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