DIEVKALPOJUMS II
Apstiprināts Mācītāju konferencē 13.10.2010 AD
Draudze pieceļas

1. IEVADA DZIESMA (1)
2. INTROITS
(Saskaņā ar liturģisko kalendāru) Noslēgumā:
M. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam!
Dr. Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. Āmen.
Draudze ceļos

3. GRĒKSŪDZE:
M. Svētīgs ir tas, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki apklāti.
Visuspēcīgais Dievs, sirdsžēlīgais Tēvs!
Dr. 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 žēlīgi sava Svētā Gara spēku, ka varu atgriezties.
4. KUNGS, APŽĒLOJIES:
Dr. Kungs, apžēlojies! Kristu, apžēlojies! Kungs, apžēlojies!
5.
M.
Dr.
M.

GRĒKU PIEDOŠANAS PASLUDINĀJUMS:
[Ja nu šī ir jūsu visu patiesa grēku sūdzēšana un lūgšana, tad atbildiet, sacīdami „jā“]
[Jā!]
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 jums piedoti Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.

vai
M. Visuspēcīgais un mūžīgais Dievs par mums ir apžēlojies Jēzū Kristū un Viņa dēļ mums piedod visus
mūsu grēkus, un dod mums žēlastību, ka atgriežamies un iemantojam mūžīgo dzīvību.
Dr. Āmen.
[ROKU UZLIKŠANA]
M. [Es tev pasludinu Dieva žēlastību un visu tavu grēku piedošanu Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.
Ejiet ar mieru!]
6. GODS DIEVAM AUGSTĪBĀ:
«Gods Dievam augstībā» nelieto Gavēņa un Ciešanu laikā, Adventā un darbdienu dievkalpojumos, kuri
neiekrīt svētkos, bet lieto Zaļajā Ceturtdienā.
M. Gods Dievam augstībā!
Dr. 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.
(Skat dziesmu Nr. …)

Dr. Un miers ir virs zemes un Dievam uz cilvēkiem labs ir prāts.
Koris / draudze / liturgs (dzied vai lasa):
Dr. Mēs Tevi teicam, mēs Tevi slavējam, mēs Tevi pielūdzam, mēs
Tevi godājam, mēs Tev pateicam dēļ Tavas lielās godības, Dievs
Kungs, debesu ķēniņ, Tu visuspēcīgais Tēvs, Jēzu Kristu, Tu
Visaugstākā vienpiedzimušais Dēls, – Dievs Kungs, Tu Dieva jērs,
Tēva Dēls, kas nes pasaules grēkus, pieņem mūsu lūgšanu! Tu, kas
sēdi pie Tēva labās rokas, apžēlojies par mums! Jo Tu viens esi
svēts, Tu esi Kungs, Jēzu Kristu, līdz ar Svēto Garu Dieva Tēva
godībā.
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7. LŪGŠANA:
M. Tas Kungs ar jums!
Dr. Un ar tavu garu!
M. Lūgsim Dievu! (Lūgšana saskaņā ar liturģisko kalendāru)
Dr. Āmen.
Draudze apsēžas
DIEVVĀRDI
8.
L.

VECĀS DERĪBAS UN / VAI EPISTULAS LASĪJUMS:
Lasījums no … Āmen.

9. SVĒTDIENAS, JEB EVAŅĢĒLIJA DZIESMA (2)
Draudze pieceļas
10. EVAŅĢĒLIJS:
Dr. Alleluja! Alleluja! Alleluja!
«Alleluja» nelieto Gavēņa un Ciešanu laikā
L. Lasījums no evaņģēlija, ko uzrakstījis …
Draudze apsēžas

11. SPREDIĶIS
Draudze pieceļas

12. TICĪBAS APLIECĪBA
Ja Ticības apliecību nesaka šeit, tad to saka pirms sprediķa. Darbadienās Ticības apliecību var nelietot
M. Es ticu uz Dievu,
Dr. 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.
Draudze apsēžas

Dr. Mēs ticam uz vienu Dievu, Tēvu, Visuvaldītāju, debess
un zemes, visa redzamā un neredzamā Radītāju.
Un uz vienu Kungu Jēzu Kristu, Dieva vienīgo Dēlu, pirms
mūžīgiem laikiem no Tēva dzemdinātu, Dievu no Dieva,
gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva,
dzemdinātu, nevis radītu, vienādu ar Tēvu būtībā; caur kuru
viss ir radīts, kurš priekš mums, cilvēkiem, un mūsu
pestīšanas labad nāca no debesīm, iemiesojās no Svētā Gara
un Jaunavas Marijas un tapa cilvēks; par mums sists krustā
Poncija Pilāta laikā, cietis un guldīts kapā, trešajā dienā
augšāmcēlās saskaņā ar Rakstiem, uzkāpa debesīs un sēž pie
Tēva labās rokas, un godībā atkal nāks tiesāt dzīvos un
mirušos; viņa valstībai nebūs gala.
Un uz Svēto Garu, Kungu un Dzīvudarītāju, kas no Tēva un
Dēla iziet, kas ar Tēvu un Dēlu līdzi pielūdzams un
godājams, kas runājis caur praviešiem. Un uz vienu, svētu,
katolisku un apustulisku Baznīcu. Mēs atzīstam vienu
kristību uz grēku piedošanu un gaidām uz mirušo
augšāmcelšanos un dzīvi mūžībā, kas nāk. Āmen.

13. AIZLŪGUMU PIETEIKUMI UN ZIŅOJUMI
Ja ziņojumi netiek teikti šajā vietā, tos saka dievkalpojuma beigās.
M. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un domas Kristū Jēzū. Āmen.
14. DZIESMA (3)
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Draudze pieceļas

15. DRAUDZES LŪGŠANA
Draudze apsēžas

DIEVGALDS
16. DZIESMA (4) [Ziedojumu pienešana]
Draudze pieceļas

17.
M.
Dr.
M.
Dr.
M.
Dr.
M.

DIEVGALDA LŪGŠANAS IEVADS:
Tas Kungs ar jums.
Un ar tavu garu.
Paceliet savas sirdis.
Mēs tās paceļam uz to Kungu.
Sacīsim pateicību Dievam, mūsu Kungam.
Tā ir labi un tā piederas.
Tiešām tā ir labi … (Prefācija saskaņā ar liturģisko kalendāru)

18. SVĒTS:
Svēts ir, svēts ir, svēts ir tas Kungs! Un debess un zeme, un debess un zeme ir pilna Viņa godības.
Ozianna augstībā! Lai slavēts ir, kas nāk tā Kunga vārdā! Ozianna augstībā!
Draudze ceļos
19. DIEVGALDA LŪGŠANA:
M. Mēs Tevi piesaucam, žēlīgais debesu Tēvs: svētī svēto mielastu visiem, kas te, pie Tava galda,
sapulcēti, no šīs maizes ēdīs un no šī biķera dzers, un tā visi saņems Tava Dēla miesu un asinis pēc Viņa
apsolījuma.
Mūsu Kungs Jēzus Kristus tajā naktī, kad Viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un deva to
saviem mācekļiem, sacīdams: Ņemiet un ēdiet! Tā ir mana Miesa, kas par jums top dota. To dariet,
mani pieminēdami!» Tāpat Viņš arī ņēma biķeri pēc vakarēdiena, pateicās un tiem to deva sacīdams:
«Ņemiet un dzeriet visi no tā! Šis biķeris ir Jaunā Derība manās asinīs, kas par jums un pār daudziem
top izlietas par grēku piedošanu. To dariet, cikkārt jūs to dzerat, mani pieminēdami!»
Dr. Āmen.
Draudze pieceļas

20. MŪSU KUNGA LŪGŠANA:
M. Jēzus vārdā lūgsim!
Dr. 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 ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.
21.
M.
M.
Dr.
22.

PAMUDINĀJUMS UN MIERA SVEICIENS
Cikkārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet tā Kunga nāvi, tiekams viņš nāk.
Tā Kunga miers ar jums visiem!
Āmen.
DIEVA JĒRS:
Ak Tu Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies, apžēlojies par mums! Ak Tu Dieva Jērs,
kas nes pasaules grēkus, apžēlojies, apžēlojies par mums! Ak Tu Dieva Jērs, kas nes pasaules
grēkus, dod mums savu mieru!

23. MIELASTS
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M. Ņem un ēd, tā ir mūsu Kunga Jēzus Kristus miesa, kas par tevi nodota nāvē. Tā lai tevi stiprina un uztur
īstenā ticībā uz mūžīgo dzīvību.
Ņem un dzer, tās ir mūsu Kunga Jēzus Kristus asinis, kas par tevi izlietas par grēku piedošanu. Tās lai
tevi stiprina un uztur īstenā ticībā uz mūžīgo dzīvību.
Vai
M. Kristus miesa [par tevi nodota].
Dr. Āmen.
M. Kristus asinis [par tevi izlietas].
Dr. Āmen.
NOSLĒGUMS
LŪGŠANA PĒC MIELASTA:
Pateiciet tam Kungam, jo Viņš ir laipnīgs! (Alleluja!)
Un Viņa žēlastība paliek mūžīgi! (Alleluja!)
Lūgsim! (Lūgšana saskaņā ar liturģisko kalendāru)
Āmen.
SVĒTĪŠANA:
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. Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā!
Dr. Āmen.
Draudze apzīmē sevi ar krusta zīmi
26. NOSLĒGUMA DZIESMA (5)
24.
M.
Dr.
M.
Dr.
25.
M.
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