
 

Dievkalpojums neklātienē 4. Adventē                                          18. 12. 2022.  
Priecājieties Kungā vienmēr, es sacīšu vēlreiz – priecājieties! Kungs ir tuvu! Fil.4:4-5b 
 

Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā! 
Dziesma 4. Ak nāci, nāci, Dievs, pie mums   (15. gs. franču procesija) 
 

80. Psalms 2–8 un 18–20  

2 Israēla gans, klausies, Tu, kas Jāzepu vadi kā avis! Tu, kas sēdi pār ķerubiem, parādies ar  
spožumu!  
3 Efraima, Benjamīna un Manases priekšā atmodini Savu varoņu spēku un nāc mums palīgā!  
4 Ak, Dievs Cebaot, atjauno mūs un liec Savam vaigam spīdēt, lai mēs atspirgstam!  
5 Ak, Kungs, Dievs Cebaot, cik ilgi Tu vēl dusmosies, neievērodams Savas tautas lūgšanu?  
6 Tu mūs ēdināji ar asaru maizi un dzirdināji ar asarām bez mēra,  
7 Tu mūs esi pārvērtis par nesaskaņu iemeslu mūsu kaimiņiem, un mūsu ienaidnieki mūs izsmej.  
8 Ak, Dievs Cebaot, atjauno mūs atkal un liec Savam vaigam spīdēt, lai mēs atspirgstam! 
18 Tava labā roka lai ir par sargu pār vīru pie Tavas labās rokas, pār cilvēka dēlu, ko Tu Sev esi 
uzaudzinājis!  
19 Tad mēs Tevi nekad neatstāsim; uzturi mūs dzīvus, tad mēs piesauksim Tavu Vārdu.  
20 Ak, Kungs, Dievs Cebaot, atjauno mūs! Liec Savam vaigam spīdēt, lai mēs atspirgstam! 
  
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 ap. Pāvila vēstules romiešiem 1. nodaļas 1–7 
1 Pāvils, Kristus Jēzus kalps, aicināts apustulis, izredzēts sludināt Dieva evaņģēliju,  
2 ko Viņš jau iepriekš apsolījis caur Saviem praviešiem svētajos rakstos  
3 par Savu Dēlu, kas pēc miesas cēlies no Dāvida,  
4 mūsu Kungu Jēzu Kristu, kas ar Savu augšāmcelšanos no mirušiem Svētajā Garā atklājies kā 
Dieva Dēls spēkā.  
5 Caur Viņu mēs esam saņēmuši žēlastību un apustuļa amatu, lai Viņa Vārdā ticībai pakļautos 
visas tautas,  
6 pie kurām piederat arī jūs, Jēzus Kristus aicinātie.  
7 Visiem Dieva mīļotiem, aicinātiem svētajiem Romā: žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu 
Tēva, un Kunga Jēzus Kristus! 
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: 20 Vārtus pušķojiet  
Sprediķis 
Dziesma: 5 Dus egles zarā ietvēries 
Pārdomas pēc sprediķa 
Ziņojumi 
Lūgšana  / Georga Manceļa (1593–1654) lūgšana 4. Adventē / 

Mīļais Dievs! Cik prieka pilns ir Tavs svētais evaņģēlijs, un kāds miers ir 

dvēselēm, kas ar Tevi salīdzinātas staigā Tavos ceļos. 

Pasaule ir pagalam nikna, tā visai apbēdina Tavus bērnus, un meklē tos, kas 

patiesībā staigā, novērst no Tavas bijāšanas gan ar labu, gan ar ļaunu. Mēs visi esam 

grēcinieki, un mums trūkst pazemības Tavā priekšā. Bet Tu, Dievs esi siržu pazinējs, Tu 

pazīsti mūs, kas ne ar pilnīgu, tomēr ar uzticamu sirdi staigā Tavā priekšā, un kas cenšas 

darīt to, kas Tev patīkams. Lai Tava žēlastība ir ar mums ik dienu. 

Mēs zinām, ka Tu mūs arī pārbaudi. Mēs zinām arī savu sirdi, kas labās dienās tik 

ātri novēršas no Tevis. Tāpēc mēs lūdzam no Tevis, žēlīgs Dievs, dod mums pastāvīgu 

prātu panest un paciest ar drošu sirdi visu to, kas mums saskaņā ar Tavu gribu uzlikts. 

Stiprini mūs allaž mūsu svētajā ticībā, ka viltīgā pasaule mūsu prātu nenovērš. 

Dari mūs jo dienas jo tuvākus Tev un uzturi mūsu sirdis uz to, ka Tavu vārdu klausāmies 

un svēti topam. 

Lai sekojam Jēzus Kristus mācībai un lai tā ir mūsu iepriecinājums. Un kaut 

neesam bijuši tik pilnīgi kā pravieši, tad tomēr, lai mēs esam tik uzticīgi Tavā namā kā 

Mozus, taisni kā Dāvids, vīrs pēc tava prāta, tik pastāvīgi ticībā kā Daniēls, un tik 

dievbijīgi, kā Jēzus mācekļi – svētie apustuļi, līdz kamēr Tu mūs no šīs nemiera vietas 

iecelsi Savos miera namos. Āmen. 

 

Un mēs no sirds lūdzam Tavu svēto lūgšanu. 

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: 8 Ieprieciniet, ieprieciniet manus ļaudis, saka Dievs 

 

 


