Un Marija sacīja „JĀ!”
Trešā Adventa svētdiena - 2020. g. 13. decembrī

Ērģeļu priekšspēle - Dr. Andris Āboliņš
Introits: Cik brīnišķi ir Tavi darbi, mans Dievs! Ļaudis, kas staigāja tumsībā redz lielu gaismu.
Sakait izmisušām sirdīm - esiet stipras un nebīstieties! Redzi, te ir jūsu Dievs!
Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam! Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs, no
mūžības uz mūžību. Āmen.

Lūgšana: Kungs, Tu, kas biji, kas esi un kas būsi mūžīgi, mēs Tevi slavējam un mēs Tev
pateicamies, ka Tu mīlestībā esi pie mums nācis - Dievs ar mums, kā cilvēks starp cilvēkiem.
Mēs Tevi lūdzam - vairo mūsu ticību, lai drošā cerībā gaidām uz Tavu atnākšanu godībā un
beidzot, Tevis saukti, aizejam tur, kur Tu dzīvo un valdi, Dievs no mūžības uz mūžību. Āmen.

Svēto rakstu lasījums - Dr. Inese Raistere
Lūkas ev. 1: 26-38
Bet sestajā mēnesī Dievs sūtīja eņģeli Gabriēlu uz Galilejas pilsētu Nācareti pie
jaunavas, kas bija saderināta ar vīru vārdā Jāzeps, no Dāvida nama, un jaunavas vārds bija
Marija. Un ienācis pie viņas eņģelis sacīja: „Esi sveicināta, izredzētā, Tas Kungs ir ar tevi!”
Viņa iztrūkās par šiem vārdiem un domāja, kas tas par sveicienu. Un eņģelis sacīja viņai:
„Nebīsties, Marija! Tu esi atradusi žēlastību pie Dieva. Un redzi, tu tapsi grūta un dzemdēsi
Dēlu, un dosi viņam vārdu Jēzus. Viņš būs dižens un tiks saukts par Visaugstā Dēlu. Un
Kungs Dievs dos viņam Dāvida, viņa tēva troni. Un viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un
viņa valstībai nebūs gala.” Bet Marija jautāja eņģelim: „Kā tas var būt? Jo es vīra nezinu.”
Tad eņģelis viņai atbildēja: ‘Svētais Gars nāks pār tevi un visaugstā spēks tevi pārklās, tāpēc

arī, tas, kas dzims būs svēts un tiks saukts Dieva Dēls. Un redzi, Elizabete, tava radiniece, pat
viņa sava vecumā ir ieņemusi dēlu, un viņa, kuru sauca par neauglīgu, ir jau sestajā mēnesī.
Jo Dievam nekas nav neiespējams.” Tad Marija sacīja: „Redzi, es esmu tā Kunga kalpone, lai
notiek ar mani pēc tava vārda.” Un eņģelis no viņas aizgāja.
Sprediķis
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 dzīvošanu. Āmen

Gabriēla vēsts -- Basku Ziemsvētku dziesma
Ērģeļu solo - Dr. Andris Āboliņš
Lūgšana - Ēriks Raisters
Ak dievišķā gudrība, Vārds, kas iziet no Visaugstākā, Tu, kas aptver sākumu un galu un valdi
visu ar spēku un žēlastību, nāc un māci mums īsto ceļu! Nāc, Kungs Jēzu!
Tu gaišā rīta zvaigzne, Tu zīme, kas kļuvusi redzama visām tautām, nāc un atpestī mūs. Nāc,
Kungs Jēzu!
Tu mūžīgās godības spožums, Tu taisnības saule, nāc un atspīdi tiem, kas sēž tumsībā. Nāc,
Kungs Jēzu!
Tu tautu ķēniņ, Tu ticīgo mierinājums, Tu dārgais stūra akmens, nāc un atpestī savus
radījumus, kurus Tu no zemes putekļiem esi veidojis. Nāc un nekavējies! Nāc, Kungs Jēzu!
Tu, uzvaras Valdniek, mūsu Ķēniņ un mācītāj, Tu kas esi visu ļaužu ilgu piepildījums, nāc,
mums par pestīšanu, Kungs, mūsu Dievs, nāc un nekavējies. Nāc, Kungs Jēzu.
Kungs, mēs lūdzam - palīdzī tautai palikt nomodā gaidot Tavu nākšanu, čaklus kalpošanā,
priecīgus teikšanā! Nāc, jā, nāc Kungs Jēzu!

Svētīšana
Ejiet ar mieru un kalpojiet tam Kungam ar prieku!
Ērģeļu pēcspēle - Dr. Andris Āboliņš

