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	Dievkalpojums 2022. gada 16. janvārī 
	

	
	

	
Dievkalpojumu	vada	mācītājs	Ģirts	Grietiņš	

	
		

	
	
	
			Dziesma		
	
Kungs,	Tava	žēlastība	sniedzas	līdz	debesīm	un	Tava	uzticība	līdz	padebešiem.	

Tava	taisnība	stāv	tāpat	kā	Dieva	kalni,	Tavi	tiesību	pamati	kā	ūdeņi	dziļajā	pasaules	
jūrā.		

Cik	brīnišķa,	Kungs,	ir	Tava	žēlastība!		
Cilvēku	bērni	nāk	pie	Tevis	un	glābjas	Tavu	spārnu	pavēnī!	

Viņi	mielojas	pie	Tava	nama	labumiem,	Tu	viņus	dzirdini	no	Sava	prieka	strauta.	
Jo	pie	Tevis	ir	dzīvības	avots,	un	Tavā	gaismā	mēs	redzam	gaismu.	

Izplet	Savu	žēlastību	pār	tiem,	kas	Tevi	pazīst,		
un	Savu	taisnību	pār	tiem,	kam	skaidra	sirds!		

	
Liturgs:	 Gods	lai	ir	Tēvam,	Dēlam	un	Svētajam	Garam!	
	
Draudze:	 Kā	iesākumā	bija,	kā	tagad	ir	un	būs		

no	mūžības	uz	mūžību.		Āmen.	 	 	
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Grēksūdze:	
	
	Žēlastības	un	godības	Dievs,	
Tavās	rokās	liekam	savas	domas,	vārdus	un	darbus:	
		Glāb	mūs	no	visa	 ļauna,	attīri	mūsu	sirdis	un	atjauno	mūsos	savu	žēlastību,	 lai	dzīvojam	
tavā	svētuma	un	dzīvības	pilnībā	caur	Jēzu	Kristu,	kurš	ienāk	mūsu	vidū.	Āmen.	
	
		If	 we	 say	we	 have	 no	 sin,	 we	 deceive	 ourselves,	 and	 the	 truth	 is	 not	 in	 us.	 But	 if	 we	
confess	our	sins,	God	who	is	faithful	and	just	will	forgive	us	our	sins	and	cleanse	us	from	
all	unrighteousness.		
	
Liturgs:	 Kristus,	 liek	 visiem	 ļauniem	darbiem	 izklīst,	 viņš	 nomazgā	 grēku,	 izdzen	 naidu	 un	
gādā	mieru.	Jēzus	Kristus	tevi	mīl	un	atbrīvo	tevi	no	grēkiem	un	dāvā	tev	savu	Garu.	Viņam	
lai	ir	gods	un	valdība	mūžu	mūžos!	Āmen.	
	
Liturgs	:	Gods	Dievam	augstībā!	
Draudze:	Lai	slava	Dievam	ir	un	gods	par	viņa	žēlastību!	Vairs	negaida	mūs	bargais	sods,	
bet	 Tēva	 mīlestība.	 Nu	 Dievam	 ir	 uz	 mums	 labs	 prāts,	 jo	 visur	 miers	 tiek	 sludināts,	 un	
naidam	nav	vairs	varas.	
	
When	we	 call,	 God	 hears	 us;	 when	we	 confess,	 God	 forgives	 us.	We	 believe	 and	 so	 we	
proclaim:	in	Jesus	Christ,	we	are	forgiven.	Amen.	
	
			
Liturgs:	 Lai	Kristus	zvaigznes	un	Dieva	atklāsmes	gaisma	atspīd	pār	mums!	
	 	 Lūgsim	:	
		
Visi:	 Visuvarenais,	mūžīgais	Dievs!	
	 Mēs	Tev	no	sirds	pateicamies,	ka	tavs	Dēls	mums	ir	atklājies	un	ienācis	mūsu	vidū,		
	 lai	liecinātu	par	Tavu	mīlestību.			
	 Mēs	Tevi	lūdzam:		dod	mums	Svētā	Gara	gaismu,		
	 lai	Tavu	labestību	pateicībā	atzīstam,	par	to	priecājamies,		
	 un	atjaunotās	dzīves	gaismā	kalpojam	visiem	cilvēkiem	–		
	 caur	Tavu	mīļo	Dēlu,	Jēzu	Kristu,	mūsu	Kungu.	Āmen.	
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Lasījumi	/	Bible	readings	
	
Jesaja	61:1-3	
	
Dieva	Tā	Kunga	Gars	 ir	pār	mani,	 jo	Tas	Kungs	mani	svaidījis	sludināt	nelaimīgajiem	prieka	
vēsti,	 mani	 sūtījis	 dziedināt	 sagrauztas	 sirdis,	 pasludināt	 apcietinātiem	 atsvabināšanu	 un	
saistītiem	 pilnīgu	 brīvību,	 pasludināt	 Tā	 Kunga	 žēlastības	 gadu	 un	 mūsu	 Dieva	 atmaksas	
dienu	un	iepriecināt	visus	noskumušos;	tiem,	kas	skumst	Ciānas	dēļ,	dāvāt	galvas	rotu	pelnu	
vietā,	 prieka	 eļļu	 sēru	 drēbju	 vietā,	 svētku	 drānas	 noskumuša	 gara	 vietā,	 lai	 viņus	 varētu	
saukt	par	taisnības	kokiem,	kas	Tā	Kunga	dēstīti	Viņam	par	godu.,	dadžu	vietā	mirtes.	Un	tas	
būs	Tam	Kungam	par	slavu	un	par	mūžīgi	paliekamu	zīmi.	
	
Isaiah	61:1-3	
	
The	Spirit	of	the	Sovereign	Lord	 is	on	me,	because	the	Lord	has	anointed	me	to	proclaim	
good	news	to	the	poor.	He	has	sent	me	to	bind	up	the	brokenhearted,	to	proclaim	freedom	
for	 the	captives	and	 release	 from	darkness	 for	 the	prisoners,	 to	proclaim	 the	year	of	 the	
Lord’s	favor	and	the	day	of	vengeance	of	our	God	to	comfort	all	who	mourn,	and	provid	for	
those	who	grieve	in	Zion	to	bestow	on	them	a	crown	of	beauty	instead	of	ashes,	the	oil	of	
joy	instead	of	mourning,	and	a	garment	of	praise	instead	of	a	spirit	of	despair.	They	will	be	
called	oaks	of	righteousness,	a	planting	of	the	Lord		for	the	display	of	his	splendor.	
	
Jāņa	evaņģēlijs.	3:1-8	
	
	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."	
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John	3:1-8	
	
Now	 there	was	 a	 Pharisee,	 a	man	 named	Nicodemus	who	was	 a	member	 of	 the	 Jewish	
ruling	council.	2	He	came	to	Jesus	at	night	and	said,	“Rabbi,	we	know	that	you	are	a	teacher	
who	has	come	from	God.	For	no	one	could	perform	the	signs	you	are	doing	if	God	were	not	
with	him.”	3	Jesus	replied,	“Very	truly	I	tell	you,	no	one	can	see	the	kingdom	of	God	unless	
they	are	born	again.”	“How	can	someone	be	born	when	they	are	old?”	Nicodemus	asked.	
“Surely	they	cannot	enter	a	second	time	into	their	mother’s	womb	to	be	born!”	
Jesus	answered,	“Very	truly	I	tell	you,	no	one	can	enter	the	kingdom	of	God	unless	they	are	
born	 of	water	 and	 the	 Spirit.	 6	 Flesh	 gives	 birth	 to	 flesh,	 but	 the	 Spirit[b]	 gives	 birth	 to	
spirit.	 7	You	should	not	be	 surprised	at	my	saying,	 ‘You	must	be	born	again.’	8	The	wind	
blows	wherever	it	pleases.	You	hear	its	sound,	but	you	cannot	tell	where	it	comes	from	or	
where	it	is	going.	So	it	is	with	everyone	born	of	the	Spirit.	
	
Sprediķis.	"Domāt	Dieva	priekšā!"		Mācītājs	Ģirts	Grietiņš	
	
Dziesma		
	
DRAUDZES	LŪGŠANA.	TĒVREIZE.	LORD’S	PRAYER.	
	
ZIŅOJUMI.	PATEICĪBAS	LŪGŠANA.	AICINĀJUMS	ZIEDOT	/	OFFERTORY	PRAYER	
	
Mūžīgais	Dievs,	
Mēs	kopīgi	nododam	tev	sevi,	
kā	arī	mūsu	dāvanas,	
lai	caur	tām	citi	varētu	
piedzīvot	tavu	žēlastību	
Tev	par	godu,	caur	Jēzu,	
mūsu	Kungu.	Āmen.	
	
Liturgs:	 Ejiet	ar	mieru	un	kalpojiet	Kungam	ar	mīlestību.	 	
Draudze:		 Dievam	pateicamies!	
To	your	care	and	protection,	O	Lord,	we	now	commit	ourselves.	
Of	your	goodness	-	forgive	us;		with	your	love	-	inspire	us;	
by	your	Spirit	-	guide	us;	and	in	your	mercy	-	keep	us,	now	and	forever.		Amen.	
	
Thanks	be	to	God!	
		
	Dziesma		


