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Dievkalpojums otrajā svētdienā pirms Lieldienām 

Introits 
Tu esi mans Dievs, es tev pateicos Ak Kungs, palīdzi! Ak Kungs, lai labi izdodas! Kungs, esi 
man žēlīgs; dziedini manu dvēseli, jo es esmu grēkojis pret tevi. Slavēts, kas nāk tā Kunga 
vārdā, ozianna visaugstākās debesīs! [Ps. 118:28a, 25; Ps. 41:5] 
Redzi, Dieva Jērs, kas nes pasaules grēku. Raugi, es nāku, saka tas Kungs, grāmatā par 
mani ir rakstīts, tavu prātu darīt, ak Dievs! Es nāku tavu prātu darīt. Mūsu sods bija uzlikts 
viņam, mums par pestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti [Jņ. 1:29b; Ēbr. 10:7,9; Jes. 
53,5b] 

Liturgs: 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! 

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. 

Lūgsim Dievu! 
Visspēcīgais Dievs, mēs tevi lūdzam, raugies žēlastībā uz saviem ļaudīm, caur savu 
labestību uzturi mūsu miesu, un sargi mūsu garu, lai tev kalpojam. Caur Jēzu Kristu, 
mūsu Kungu. Draudze: Āmen. 
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Vecās Derības lasījums 
Lasījums no Jes. 50, 4-9 

Dievs Tas Kungs man ir devis gudru mēli, ka es ar savu uzrunu protu stiprināt nogurušos; Viņš 
uzmodina mani ik rītu, Viņš ierosina manas ausis, lai es uzmanīgi klausītos kā māceklis. Tas Kungs 
atvēra man ausis, un es neatteicos un neatkāpos. Savu muguru es pagriezu tiem, kas mani sita, un 
savu vaigu tiem, kas raustīja un plēsa manu bārdu. Savu vaigu es neapslēpu paļām un spļāvieniem. 
Bet Dievs Tas Kungs man palīdz, tādēļ es nenokļuvu kaunā, tādēļ es apcietināju savu seju kā akmeni, 
jo es zināju, ka nepalikšu kaunā. Tiešām, tuvu man ir Viņš, kas mani attaisno. Kas tiesāsies ar mani? 
Lai nāk, mēs stāsimies kopā tiesas priekšā! Kas grib apšaubīt manas tiesības? Lai viņš panāk šurp! 
Redzi, Dievs Tas Kungs man palīdz; kas atzīs mani par vainīgu? Tiešām, tie visi sadils un sabirzīs 
kā drēbe, kodes viņus sagrauzīs.  

Draudze: Āmen. 

Epistulas lasījums 
Lektors: Fil. 2, 5-11 

Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristū Jēzū, kas, Dieva veidā būdams, neturēja par 
laupījumu līdzināties Dievam, bet Sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem 
līdzīgs; un, cilvēka kārtā būdams, Viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta 
nāvei! Tāpēc arī Dievs Viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis Viņam Vārdu pāri visiem vārdiem, lai 
Jēzus Vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē un visas mēles apliecinātu, ka Jēzus 
Kristus ir Kungs Dievam Tēvam par godu. 

Draudze: Āmen. 

Evaņģēlijs 

Predikants: Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva,  
un no Kunga Jēzus Kristus! (1. Kor. 1,3) 

Lasījums no Mk. 14, 1-9 

Un pēc divām dienām bija Pashā un Neraudzētās maizes svētki. Un augstie priesteri un rakstu 
mācītāji meklēja, kā tie Jēzu ar viltu varētu saņemt un nokaut, jo tie sacīja: "Tik ne svētkos, lai 
neceļas starp ļaudīm dumpis." Un, kad Viņš bija Betānijā, spitālīgā Sīmaņa namā, un sēdēja pie 
galda, tad kāda sieva nāca; tai bija akmens trauciņš ar ļoti dārgu un tīru nardes eļļu, un, trauciņu 
sasitusi, tā to lēja uz Viņa galvu. Un tur bija kādi, kas pie sevis apskaitās un sacīja: "Kā labad šī eļļas 
izšķērdēšana? Jo šo eļļu varēja pārdot dārgāk nekā par trīs simti denārijiem un izdalīt nabagiem." Un 
tie izteica viņai pārmetumus. Bet Jēzus sacīja: "Lieciet viņu mierā! Ko jūs viņu mokāt? Tā labu darbu 
pie Manis ir darījusi. Jo nabagi ir arvienu pie jums, un, kad gribat, jūs tiem varat labu darīt; bet Es 
neesmu arvienu pie jums. Šī ir darījusi, ko spējusi: tā jau iepriekš Manu miesu ir svaidījusi bērēm. 
Patiesi Es jums saku: kur vien evaņģēliju sludinās pa visu pasauli, tur arī to teiks, ko šī darījusi, 
viņai par piemiņu.” 

Uzruna 
Klusums 
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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! 

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

Dziesma „ Krusts laistās kalna galā” Nr. 107 

Krusts laistās kalna galā un tālu starus met; uz brīnišķīgo kalnu mazs ērkšķu celiņš ved. Šis 
celiņš šaurs, un tomēr tik daudzi staigā to un starojošo krustu kā laimi uzlūko. 
Vai arī tavas ilgas šie gaismas stari sauc? Vai arī tavas gaitas uz krusta kalnu trauc? Vai 
ērkšķi tevi baida? Kungs galvā nesa tos, tie mūžībā arvienu vēl gaismu izstaros. 
Cik ilgi vairs šie stari no krusta kalna līs? Ir laimīgs tas, kas ceļu jau turpu atradīs! Es atradu 
šo ceļu, sirds ticībā man dzied, ka ceļš uz debess mājām šim kalnam pāri iet. 

T: Elvīra Vankina 1933 
M: Samuel Sebastian Wesley 1864 

Lūgšana un Mūsu Tēvs 

Ierobežojumu un nošķiršanās laikā, kad Kristus ķermenis nevar satikties vienā vietā, mēs 
Svētajā Garā pulcējamies daudzās dažādās vietās - mājās, dzīvoklī, istabā - un saucam uz 
Tevi. Dzirdi mūsu saukšanu, Dievs, 
Uzklausi mūsu lūgšanu! 

Valstu valdībām un pašvaldībām dod drosmi un gudrību īstenot sabiedrības veselības 
aizsardzības pasākumus visu labklājībai un sekmēt centienus apturēt vīrusa izplatību, kurš 
ietekmē ikvienu cilvēku. Dzirdi mūsu saukšanu, Dievs, 
Uzklausi mūsu lūgšanu! 

Iedves savā Baznīcā mīlestības un pašdisciplīnas garu, lai tā mācītu un turētu noteikumus 
un ierobežojumus visu labklājībai. Stiprini mūsu liecību, lai tā iemieso līdzjūtīgas 
pašsavaldības priekšzīmi. Dzirdi mūsu saukšanu, Dievs, 
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Uzklausi mūsu lūgšanu! 

Dievs, apžēlojies! Dziedini slimos, stiprini vecos, vārgos un neaizsargātos. Pasargā mūs 
visus no COVID-19 izplatības. Dzirdi mūsu saukšanu, Dievs, 
Uzklausi mūsu lūgšanu! 

Dievs, apžēlojies! Balsti un sargā veselības aprūpes darbiniekus un visus, kas kalpo 
slimajiem un tos, kam ir augsts inficēšanās risks. Īpaši pieminam bēgļus bez mājām un tos, 
kas viņus šodien aprūpē. Stiprini visas institūcijas, kas uztur sabiedrības veselību. Dzirdi 
mūsu saukšanu, Dievs, 
Uzklausi mūsu lūgšanu! 

Dievs, apžēlojies! Mierini un pacilā tos, kuri ir vieni, izolēti, vientulības un nemiera 
nomākti. Dzirdi mūsu saukšanu, Dievs, 
Uzklausi mūsu lūgšanu! 

Dievs, apžēlojies par visu cilvēku ģimeni un par tavu radību! Uzklausi mūsu īpašās 
lūgšanas, kuras tagad tiek izteiktas skaļi vai mūsu sirds klusumā (...) Dzirdi mūsu 
saukšanu, Dievs, 
Uzklausi mūsu lūgšanu! 

Piepildi katru sirdi ar uzticēšanos tavai žēlastībai, kas mūs atbrīvo un savieno tava dēla, 
Jēzus Kristus miesā. Dzirdi mūsu saukšanu, Dievs, 
Uzklausi mūsu lūgšanu! 

Sūti savu Svēto Garu. Atjauno savu draudzi lūgšanā un solidaritātē ar visiem līdzcilvēkiem. 
Dzirdi mūsu saukšanu, Dievs, 
Uzklausi mūsu lūgšanu! 

Savā žēlastībā piemini visus, kas ir miruši un šodien mirs. [pauze] Dzirdi mūsu saukšanu, 
Dievs, 
Uzklausi mūsu lūgšanu! 

Mēs paļaujamies uz Tavu lielo līdzjūtību un beznosacījumu solījumu vienmēr būt kopā ar 
mums. Āmen. 

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 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!


