Lielās Piektdienas dievkalpojuma kārtība
mājas apstākļos vienatnē vai kopā ar citiem
Mājās izveido mazu altāri ar svecīti un Bībeli.
Lūdzējs noskaita lūgšanu.
Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā!
Var dziedāt vai lasīt ievada dziesmu 92A Nāc pie krusta savās bēdās.
Lūdzējs nolasa introitu:
Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis?
Ļaundaru bars mani ielenc, manas rokas un kājas ir caururbtas. Viņi dala
manas drēbes savā starpā, un par manu apģērbu viņi met kauliņus. Bet tu
neesi tik tālu, Kungs, tu mans spēks, steidzies palīgā! (Ps.22,2.17b.19.20)
Slavējiet to Kungu visi, kas viņu bīstas; jo viņš nav nicinājis un nav turējis ne
par ko sērdieņu postu, nav apslēpis no tā savu vaigu, bet ir to paklausījis,
kad tas sauca. Jo tam Kungam pieder valstība, viņš ir valdnieks pār tautām.
(Ps.22,24a.25.29)

Lūdzējs:
(ja iespējams,
nometas ceļos)

“Svētīgs ir tas, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki apklāti.”
Klusībā pārdomā to, kas pēdējā laikā nav bijis labs manā dzīvē; kur
neesam bijuši mīlestībā pret Dievu un pret cilvēkiem.
Pēc tam lūgšana:
“Visuspēcīgais Dievs, sirdsžēlīgais Tēvs!
Es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu grēkojis domās,
vārdos un darbos. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp, un es
Tevi lūdzu Tavas lielās apžēlošanas un Tava mīļā Dēla, Jēzus Kristus, mana
Pestītāja, rūgto ciešanu un nāves dēļ: esi man, grēciniekam žēlīgs, piedod
man visus manus grēkus un dod man Sava Svētā Gara spēku, ka varu
atgriezties!”

Noslēdz
ar vārdiem: Kungs, apžēlojies, Kristu, apžēlojies! Kungs, apžēlojies!
Lūdzējs:

Visspēcīgais un mūžīgais Dievs par mums ir apžēlojies Kristū Jēzū
un Viņa dēļ mums piedod visus mūsu grēkus, un dod mums žēlastību,
ka atgriežamies un iemantojam mūžīgo dzīvību.
Lūdzējs apzīmē sevi ar krusta zīmi.

Draudze:

Āmen!

93. dziesma
Lūdzējs:

Šodienas lasījumi ir no Marka evaņģēlija 14. un 15. nodaļas.
Pēc katra lasījuma seko klusuma brīdis ar pārdomām par dzirdēto.
Pēc tam dziedam pantu no 73. dziesmas.
Marka ev.
14,1-11
Jēzus svaidīšana Betānijā
14,12-26
Pashā mielasts ar mācekļiem
14,27-42
Ģetzemanē
14,43-52
Jēzus apcietināšana
15,1-15
Jēzus pie Pilāta
15,16-32
Ņirgāšanās un krustā sišana
15,33-47
Jēzus nāve un guldīšana kapā
Pēc tam klusuma brīdis. Lūdzējs nopūš sveci.

Dziesma
73,1
73,2
73,3
73,4
73,5
73,6

Noņem Bībeli, svečturi un galdautu no altāra (galda).
Lūdzējs:

Apliecināsim savu ticību ar Apustuļu ticības apliecības vārdiem:
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!

73. dziesma
Lūdzējs:

Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no Kunga Jēzus
Kristus! Šodienas sprediķa teksts ir no .1. Pētera vēstules 2. nod., no 24.
līdz 25.pantam:
“Ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Jūs bijāt kā klīstošas avis, bet tagad esat
atgriezušies pie sava Gana un dvēseļu Sarga.”
Pēc tam sprediķis (sk. pielikumā)

75. dziesma
Lūdzējs:

Lielā draudzes lūgšana
Mīļais Dievs!
Mēs Tev pateicamies, ka Tu mums esi devis Savu Dēlu Jēzu.
Paldies Tev par Viņa mīlestību, ko Viņš apliecināja ar Savu nāvi.
Mēs lūdzam par visiem, kuri šodien piedzīvo ciešanas un izmisumu,
kuri piedzīvo nāves tuvumu ar bailēm un sāpēm.
Esi ar visiem, kuri ir saslimuši ar Covid-19.
Palīdzi arī mums šo laiku izturēt.
Dāvini mieru mūsu nemierā,
paņem nost visu, kas mūs šķir no Tevis.
Dod, Kungs, ka Jēzus krusta nāve nes svētību arī mūsu dzīvē,
ka mēs uz Tevi varam paļauties grūtā brīdī.
Mēs lūdzam, palīdzi Tev sekot un palikt mīlestībā pret saviem
līdzcilvēkiem. Esi Tu mūsu labais Gans, kas mūs vada
un pasargā katru brīdi, katru dienu.
To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Pateicamies Dievam par to labo, ko esam saņēmuši, lūdzam par
savām vajadzībām un par konkrētiem cilvēkiem.
Noslēdzot skaitām Tēvreizi.

Lūdzējs:

Tas Kungs lai mūs svētī un pasargā!
Tas Kungs lai apgaismo savu vaigu pār mums un ir mums žēlīgs!
Tas Kungs lai paceļ savu vaigu uz mums un dod mums mieru.

Lūdzējs apzīmē sevi ar krusta zīmi.
83. dziesma

