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Dievkalpojums ceturtajā svētdienā gavēņa laikā 

Dziesma „Klints, kur tveros, Glābējs cēls” Nr. 106 
Klints, kur tveros, Glābējs cēls, Krustā sistais Dieva Dēls! Tavas asinis kad līst, Visas manas kaites 
dzīst. Grēcinieku Patvērums, Tavu spēku rādi mums.  
Kad visapkārt elle kauc, Lai man Tevī glābties ļauts! Un kad dvēs’le sāpēs tvīkst, Lai tā Tevi skatīt 
drīkst. Svēto kausu viņai sniedz, Lai var ziedēt nāves zieds.  
Debesdraudzes gaviles Mūžībā Tev slavu nes. Pieņem, kaut es cilvēks mazs, Arī manas lūgšanas. 
Klints, kur tveros, Glābējs cēls, Krustā sistais Dieva Dēls! 

Introits 
Kungs, tu esi sacījis: priecājaties ar Jeruzalemi un līksmojiet visi par to, kas to mīlat un kas 
bijāt par to noskumuši. Jo tu, Kungs, sajūti žēlastību pret Ciānu, tu padarīsi visas tās 
tuksneša kopu par tā Kunga dārzu. Tur radīsies tad prieks un līksmība, tur atskanēs 
pateicības un slavas dziesmas. Lai mana mute teic tavu slavu! [Jes. 66,10; 51,3; Ps. 51,17] 
Tā saka tas Kungs: raugi, es tevi vilinādams aizraušu un vedīšu tevi tuksnesī, un runāšu 
laipni ar tevi. Es dzirdināšu katru iztvīkušo un novārgušo dvēseli un iepriecināšu katru 
noskumušo dvēseli. Mūsu sods bija uzlikts viņam, mums par pestīšanu, ar viņa brūcēm 
mēs esam dziedināti. [Hoz. 2,16; Jer. 31,25; Jes. 53,5b] 

Liturgs: Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
Draudze: Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. Āmen. 

Liturgs: Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, un patiesība nav mūsos. 
Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus 
un šķīsta mūs no visas netaisnības. (1 Jņ. 1,8)  
Svētīgs ir tas, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki apklāti. (Ps. 32,1) 

Liturgs: Visspēcīgais Dievs, sirdsžēlīgais Tēvs! 
Draudze: Es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, 
vārdos un darbos un ar ko gan esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet 
es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp, un es Tevi lūdzu Tavas lielās apžēlošanās un 
Tava mīļā Dēla Jēzus Kristus, mana Pestītāja, rūgto ciešanu un nāves dēļ: žēlo laipnīgi 
mani, nabaga grēcinieku, piedod man visus manus grēkus un dod man sava Svētā Gara 
spēku, ka varu atgriezties!  

Draudze: Kungs, apžēlojies! Kristu, apžēlojies! Kungs, apžēlojies!  

Liturgs: Ja nu šī ir jūsu visu patiesa grēku sūdzēšana un lūgšana, tad atbildiet, sacīdami 
„jā”. Draudze: Jā! 
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Liturgs: Kad jūs, savus grēkus nožēlodami, ticībā iepriecināties ar mūsu Pestītāja Jēzus 
Kristus nopelnu, no saviem grēkiem gribat atstāties un Dieva svētajam prātam paklausīt, 
tad uz tādu jūsu grēku sūdzēšanu un lūgšanu kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps es 
jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu pēc Kunga Jēzus Kristus pavēles, ka visi 
jūsu grēki ir piedoti Tēva un Dēla + un Svētā Gara vārdā.  
Draudze: Āmen. 

Liturgs: Tas Kungs ar jums! 
Draudze: Un ar tavu garu! 
Liturgs: Lūgsim Dievu! 
Liturgs: Dievs Kungs, debesu Tēvs, mēs tevi lūdzam, valdi mūs ar savu Svēto Garu, ka 
tavus vārdus no visas sirds klausāmies un uzņemam, un tā svēti paliekam, uz Jēzu 
Kristu, tavu Dēlu, vienīgi paļaujamies un savu cerību uz viņu liekam, pēc taviem 
vārdiem dzīvojam, sargāmies no visas apgrēcības, kamēr mūžīgi svēti būsim, caur tavu 
mīļo Dēlu Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Draudze: Āmen. 

Epistulas lasījums 
Lektors: Lasījums no 2. Kor. 1, 3-7. 

Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, žēlastības Tēvs un iepriecināšanas Dievs, kas 
mūs iepriecina visās mūsu bēdās, ka mēs tos, kam ir kādas bēdas, varam iepriecināt ar to iepriecu, ko 
paši no Dieva esam saņēmuši. Jo, kā Kristus ciešanas spēcīgi nāk pār mums, tāpat spēcīgi darbojas 
mūsu ieprieca caur Kristu. Kad mums ir bēdas, tad tās jums par iepriecināšanu un pestīšanu; kad 
mums ir ieprieca, tad tā jums par iepriecināšanu, kas parādās spēcīga to pašu ciešanu panešanā, ko 
arī mēs nesam. Un mūsu cerība par jums ir stipra, jo mēs zinām, ka jums ir dalība kā ciešanās, tā arī 
iepriecā. 

Draudze: Āmen. 

Dziesma „Lai tava sirds vairs nebaidās” Nr. 619 
Lai tava sirds vairs nebaidās: Tevi Dievs mīl, un Viņš tevi izglābs. Lai tava sirds vairs 
nebaidās: uzticies Dievam! 

Evaņģēlija lasījums 
Lektors: Lasījums no Jņ. 12, 20-24 

Bet starp tiem, kas bija atnākuši svētkos, lai pielūgtu, daži bija grieķi. Tie atnāca pie Filipa, kas bija 
no Betsaidas Galilejā, un viņu lūdza: "Kungs, mēs gribam Jēzu redzēt!" Filips iet pie Andreja, lai 
viņam to sacītu. Andrejs un Filips nāk un saka to Jēzum. Bet Jēzus atbild viņiem: "Ir pienākusi 
stunda, kad Cilvēka Dēls top pagodināts. Patiesi, patiesi Es jums saku: ja kviešu grauds nekrīt zemē 
un nemirst, viņš paliek viens; bet, ja viņš mirst, viņš nes daudz augļu. 
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Evaņģēlijs 
Predikants: Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva,  
un no Kunga Jēzus Kristus! (1. Kor. 1,3) 

Lasījums no Jes. 66,10-14 
Priecājieties ar Jeruzālemi un līksmojiet visi par to, kas to mīlat! Priecājieties līdz sirds dziļumiem 
par to visi, kas bijāt par to noskumuši, lai jūs zīstu un saņemtu spēku no viņas atspirdzinātājas 
krūts, lai jūs iepriecinātos un atspirgtu tās bagātajā pilnībā! Jo tā saka Tas Kungs: "Redzi, Es likšu, 
lai ieplūst tajā labklājība kā upe un tautu bagātības kā no krastiem izkāpusi straume. Tad jūs baros 
kā zīdaiņus, jūs nesīs uz rokām un auklēs klēpī. Kā māte iepriecina savus bērnus, tā Es jūs 
iepriecināšu, un tieši Jeruzālemē jūs kļūsit iepriecināti. Jūs to redzēsit, un jūsu sirds priecāsies, un 
jūsu miesas atzels kā jauna zāle; un Tā Kunga roka parādīsies svētībā Viņa kalpiem, un Viņa dusmas 
liks sevi sajust Viņa ienaidniekiem. 

Uzruna 
Ticības apliecība 
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 dzīvību. Āmen. 

Aizlūgumi, ziņojumi 
„Palīdzi, Jēzu, ka uzvarēt varu” Nr. 328, 1.p. 
Palīdzi, Jēzu, ka uzvarēt varu, kaut arī varens šķiet tumsības spēks, miesa lai nenomāc cīņā 
man garu, vajāt kad ļaunums sāk mani un grēks! Dzīvības Ķēniņ, jel lūgšanu dzirdi, stāvi 
man klāt un stiprini sirdi! 

„Augšā, aiz zvaigznēm” nr. 435, 4.p. 
Augšā, aiz zvaigznēm – tur tiksies reiz mīļi tie, kas šeit, pasaulē, šķīrušies būs: dvēsele 
skatīsies dvēselē dziļi, mūžīgā skaidrībā mieru tie gūs, mūžīgā skaidrībā mieru tie gūs. 

Predikants: Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu,  
pasargās jūsu sirdis un domas Kristū Jēzū. (Flp. 4,7)  

Dziesma „Nāc pie krusta savās bēdās” Nr. 116 

Nāc pie krusta savās bēdās, gurdais ceļiniek! Ejot krustā sistā pēdās, miers tev tiek.  
Redzi Jēzus krusta mokas, liels Tā sāpju mērs! Tevis dēļ tur izstiepj rokas Dieva Jērs.  
Tavu grēku dēļ Viņš sevi nāvē nodevis. Dieva Dēls tik ļoti tevi mīlējis.  
Tur Viņš tavas sāpes klusēs, prieka stars tev mirdz. Viņa mierā droši dusēs gurdā sirds. 
Spēks un grēku piedošana tev no krusta nāk. Sirdī miers un atspirgšana mājot sāk.  



22.03.2020. 4 Laetare, 
Jes. 66,10-14 

Lūgšana un Mūsu Tēvs 

Kungs,  
neziņa un bailes šajā laikā piepilda mūsu sirdis un domas. 
Mūs nomāc nedrošība. 
Mēs esam norūpējušies par mūsu mīļajiem. 
Mēs uzticam viņus Tavai gādībai! 
Sargā un uzturi viņus! 

Ar rūpēm un izmisumu mēs raugāmies, 
kas notiek mūsu zemē un visā pasaulē. 
Mēs raugāmies ar bažām uz to,  
kas vēl nāks. 
Mūs nomāc bezpalīdzība. 
Vīrusa pandēmija apdraud visu cilvēci un sevišķi vājos. 
Mēs uzticam visus slimos Tavai gādībai. 
Sargā un uzturi viņus! 

Mēs lūdzam par mirstošajiem – pasargā un apžēlojies! 
Uzklausi mūsu lūgšanas, kad saucam uz Tevi! 

Mēs lūdzam par mediķiem un tiem, 
kas strādā slimnīcās un laboratorijās. 
Mēs pateicamies par visiem, 
kas kopj slimos un aprūpē izolētos,  
un lūdzam par visiem, kas ir nomodā par mums. 
Pasargā un vadi viņus! 
Tu esi mūsu spēks un lielais palīgs. 
Pasargā mūs, uzturi mūs un apžēlojies par mums! 

Piepildi mūsu sirdis un domas ar mieru un paļāvību uz Tevi, lai zinām, – mūsu skumjas 
reiz tiks vērstas priekā. Tu spēj dzirdināt katru iztvīkušo un novārgušo dvēseli un iepriecini 
katru noskumušo dvēseli.  

Tu, Kungs, esi mums teicis: 
„To visu Es esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu Manī. Pasaulē jums ir bēdas; bet 
turiet drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējis!”  
Dāvā, Kungs mieru, kas pārspēj pasaulei uzliktās bēdas. 

Liturgs: Jēzus vārdā lūgsim! 
Draudze: 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 mūs no ļauna. Jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. 
Āmen. 
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Liturgs: Pateiciet tam Kungam, jo viņš ir laipnīgs! 
Draudze: Un viņa žēlastība paliek mūžīgi! (Ps. 107, 1)  
Liturgs: Mēs tev pateicamies, visspēcīgais Dievs, ka tu mūs esi atspirdzinājis ar saviem 
vārdiem un savu sakramentu, un lūdzam tevi, svētī to, ka pie mums vairojas ticība uz 
tevi un sirsnīga mīlestība starp mums visiem caur tavu mīļo Dēlu Jēzu Kristu, mūsu 
Kungu.  

Draudze: Āmen. 

Liturgs: Tas Kungs tevi svētī un tevi pasargā! Tas Kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un 
ir tev žēlīgs! Tas Kungs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru! 

Draudze: Āmen, āmen, āmen. 

Dziesma „Kāpēc Tu miris esi” Nr. 102 
Kāpēc Tu miris esi, to dod mums, Jēzu, prast, no krusta, ko Tu nesi, dod labus augļus rast! 
Kungs, Tava mīlestība par nāvi stiprāka, Ak, kāda pārgalvība, ja par to nedomā! 
Ak Kungs, ar klusu prātu mēs Tevi mīlēsim, uz debess pacilātu Tev sirdi nodosim. 
Tā vien Tavs krusts, ko nesi, mums būs par svētību, un, ka Tu miris esi, tas mums dos 
dzīvību. 


