
Dievkalpojums neklātienē                                  Ciešanu laika 2. svētdiena Reminiscere  latīņu val.

05. 03. 2023.                                                                                                ‘piemini!’ pēc 25. Ps. 6.     
                                                                                                                                         Piemini, Kungs,
                                                                                                                  Savu laipnību, Savu žēlsirdību un žēlastību,
                                                                                                                                                                                 kas ir mūžīga..
Dziesma 92B. Nāc pie krusta savās bēdās

121. Psalms 
1 Es paceļu savas acis uz kalniem: no kurienes gan man nāks palīdzība? 
2 Mana palīdzība nāk no Tā Kunga, kas radījis debesis un zemi. 
3 Viņš neļaus tavai kājai slīdēt; kas tevi sargā, tas nesnauž! 
4 Redzi, Israēla sargs nesnauž un neguļ. 
5 Tas Kungs ir tavs sargs, Tas Kungs ir tava paēna tev pa tavu labo roku, 
6 ka dienā saule tevi nespiež, nedz mēness naktī. 
7 Tas Kungs lai tevi pasargā no visa ļauna, Viņš lai pasargā tavu dvēseli. 
8 Tas Kungs lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu no šā laika mūžīgi.

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  Jāņa 3. nod. 1.– 17. pantam
1 Bet tur bija kāds cilvēks no farizejiem, vārdā Nikodēms, jūdu valdības vīrs. 
2 Tas nāca pie Jēzus naktī un sacīja Viņam: "Rabi, mēs zinām, ka Tu esi Mācītājs, no Dieva nācis. Jo neviens nevar 
tādas zīmes darīt, kā Tu dari, ja Dievs nav ar to." 
3 Jēzus atbildēja: "Patiesi, patiesi Es tev saku: ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības." 
4 Nikodēms saka Viņam: "Kā cilvēks var piedzimt, vecs būdams? Vai tad viņš var atgriezties savas mātes miesās un 
atkal piedzimt?" 
5 Jēzus atbildēja: "Patiesi, patiesi Es tev saku: ja kāds neatdzimst ūdenī un Garā, netikt tam Dieva valstībā! 
6 Kas no miesas dzimis, ir miesa, un, kas no Gara dzimis, ir gars. 
7 Nebrīnies, ka Es tev esmu sacījis: tev jāpiedzimst no augšienes. 
8 Vējš pūš kur gribēdams, un tu dzirdi viņu pūšam, bet nezini, no kurienes viņš nāk un kurp viņš iet. Tāpat ir ar 
ikvienu, kas piedzimis no Gara." 
9 Nikodēms atbildēja un Viņam sacīja: "Kā tas var notikt?" 
10 Jēzus atbildēja un viņam sacīja: "Tu esi Israēla mācītājs un to nezini? 
11 Patiesi, patiesi Es tev saku: mēs runājam, ko zinām un liecinām, ko esam redzējuši, bet jūs mūsu liecību 
nepieņemat. 
12 Ja jūs neticat, kad Es jums stāstu par zemes lietām, kā jūs ticēsit, kad Es jums stāstīšu par debess lietām? 
13 Jo neviens nav uzkāpis debesīs kā vienīgi Tas, kas no debesīm nācis, Cilvēka Dēls. 



14 Un, kā Mozus paaugstinājis čūsku tuksnesī, tāpat jātop paaugstinātam Cilvēka Dēlam, 
15 lai ikviens, kas tic, Viņā iegūtu mūžīgo dzīvību. 
16 Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet 
dabūtu mūžīgo dzīvību, 
17 jo Dievs Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta.
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: 91 Krustā Sistais, dod mums spēku
Sprediķis
Dziesma: 96 Tavās pēdās iet
Pārdomas pēc sprediķa
Ziņojumi
Lūgšana.                 Gavēņa jeb Ciešanu laika lūgšana (Pēc Rīgas Sv. Jāņa draudzes parauga)

1.Lūdzam par mūsu draudzes nākošo mācītāju un draudzes locekļiem; par vienotību un svētību katram; par 
Dieva apsardzību gan šajā Ciešanu laikā, gan visa gada garumā.
2.Lūdzam par  jauniešiem un bijušajiem Svētdienas skolas skolniekiem, par lektoriem, par visiem draudzes 
kalpotājiem un Diakonijas darbiniekiem un apmeklētājiem šajā laikā.
3. Lūdzam par visiem mūsu draugiem un atbalstītājiem, par visiem, kas savās domās un lūgšanās ir ar 
mums.
4. Lūdzam par ticības atjaunošanu draudzē, ticības pieaugšanu un dažādām kalpošanām, kas papildinātu 
draudzes darbību.
5. Lūdzam par jauniem kalpotājiem, kas Svētā Gara spēkā darbotos mūsu draudzē.
6. Aizlūdzam par mūsu valsti Latviju un kristīgo ticību mūsu valstī, baznīcās, katrā ģimenē, pilsētā, ciemā un 
namā.
7. Aizlūdzam par Kristīgo radio un Radio “Marija”, par kristīgo raidījumu veidotājiem radio un televīzijā.
8. Pateicamies par Dieva Tēva, Dieva Dēla un Svētā Gara žēlastību katrā mūsu dienā; lūdzam spēku, gudrību
un mīlestību mums un mūsu ģimenēm šajā kopējo lūgšanu laikā.
9. Lūdzam par atgriešanos no grēkiem katram vienam un visai draudzei kopumā. Tēvs, Tu redzi, ka mums 
katram ir savi grēki, netikumi. Pasargi mūs no kūtruma un nolaidības, aprunāšanas un skaudības, 
nepieņemšanas un citu tiesāšanas, dusmām un ātrsirdības, lepnības un atkarībām, kas traucē mūsu 
izaugsmei un degradē mūsu iekšējo cilvēku. Uzrādi visu, kas nav no Tevis, kas traucē mums nest bagātīgus 
augļus Dieva godam un saviem līdzcilvēkiem par svētību! Lūdzam atpestī mūs no visa, kas ļauns, kas 
nesvēts, kas ievaino tuvāko un dara sāpes! Atpestī mūs no visa, kas attālina no Tevis! 
10. Lūdzam, lai cilvēki vairāk mācās Dieva Vārdu, lai Dievs modina ticībai arvien jaunus ļaudis.
11. Lūdzam, lai Dievs saved kopā īstos cilvēkus, lūdzam par vīriem, sievām, kas lūdz par savām otrajām 
pusītēm, lai veidotos svētītas ģimenes.
12. Lūdzam par mieru pasaulē, Ukrainā, Latvijā un katrā tautā; lūdzam par tiem, kas ievainoti, zaudējuši 
mājas un tuviniekus Ukrainā, Turcijā, Sīrijā un citur pasaulē; par kristiešiem visā pasaulē, lai tie ir vienoti 
vienā garā.

Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, 
tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs 
piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī no ļauna. Jo Tev pieder 
valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.
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


