Lieldienas dievkalpojuma kārtība mājas apstākļos
vienatnē vai kopā ar citiem
Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā!
Var lasīt vai dziedāt 106. dziesmu - Allelūja! Dziesmas skaniet.
Lūdzējs nolasa introitu:
Kungs, tu esi ap mani no visām pusēm, tu turi savu roku pār mani. Ja es
kāptu debesīs, tu tur esi, ja es nokāptu ellē, tu esi arī tur. (Ps. 139,5.8))
Šī ir tā diena, ko tas Kungs ir devis: priecāsimies un līksmosimies šīnī dienā!
(Ps.118,24)

Nobeidz ar vārdiem: “Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam!
Atbilde:

“Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs, no mūžības uz mūžību. Āmen!”

Lūdzējs:

Lasījums no 118. psalma:
Teiciet To Kungu, jo Viņš ir mīlīgs un Viņa žēlastība paliek mūžīgi!
Tādēļ lai saka Israēls: "Tiešām, Viņa žēlastība paliek mūžīgi!" ...
Gaviles un uzvaras prieks atskan taisno teltīs:
"Tā Kunga labā roka dara varenus darbus,
Tā Kunga labā roka ir augstu pacelta,
Tā Kunga labā roka dara varenus darbus!"
Es nemiršu, bet dzīvošu un sludināšu Tā Kunga darbus.
Tas Kungs mani gan smagi pārmācīja, bet tomēr nenodeva nāvei.
Atdariet man taisnības vārtus, es ieiešu pa tiem
un pateikšos Tam Kungam! Šie ir taisnības vārti, taisnie pa tiem ieies.
Es pateicos Tev, ka Tu mani paklausīji un esi mans glābējs.
Akmens, ko namdari nometuši pie malas, ir kļuvis par stūra akmeni.
Tas ir Tā Kunga darbs, un tas ir brīnums mūsu acīs.
Šī ir tā diena, ko Tas Kungs devis: priecāsimies un līksmosimies šinī dienā!

Lūdzējs:

“Svētīgs ir tas, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki apklāti.”
Nodzied vai skaita grēksūdzes dziesmu:

Draudze:

Es savus grēkus sūdzu/ Tev, mīļais Kungs un Dievs!
No visas sirds es lūdzu:/ Ar mani pacieties!
Caur Kristu grēkus piedod,/ Man jaunu sirdi iedod.
Ak, žēlo mani, Dievs!

Lūdzējs:

Klusībā pārdomā to, kas pēdējā laikā nav bijis labs manā dzīvē; kur neesam
bijuši mīlestībā pret Dievu un pret cilvēkiem. Pēc tam lūgšana:

(ja iespējams,
nometas
ceļos)

Noslēdz:
Lūdzējs:

Draudze:

“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!”
Kungs, apžēlojies, Kristu, apžēlojies! Kungs, apžēlojies!
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.
Āmen!
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Gods Dievam augstībā!

Atbilde:

Lai Dievam augstībā ir gods par Viņa žēlastību! Vairs negaida mūs bargais
sods, bet Tēva mīlestība. Nu Dievam ir uz mums labs prāts, jo visiem miers
tiek sludināts, un naidam nav vairs varas.

Lūdzējs:

Tas Kungs lai ir ar Jums (domā par visiem, kas šajā brīdī tur dievkalpojumu)

Atbilde:

Un ar Tavu garu!

Lūdzējs:

Kungs, mūsu Pestītāj!
No kapa tumsas, rīta agrumā, saulei lecot, tu esi atnācis pie saviem
mācekļiem un tiem esi devis savu mieru. Nāc arī pie mums, mēs tevi lūdzam,
un parādi savu uzvaru pār grēku un nāvi, lai kopā ar tevi mēs dzīvotu
mūžīgās dzīvības cerībā un ieietu tavā godībā, kur tu dzīvo un valdi,
ar Tēvu Svētā Gara vienībā, Dievs no mūžības uz mūžību.
Āmen!

Dieva vārda liturģija
Lūdzējs:

Šodienas lasījums ir no vēstules Kolosiešiem 3. nodaļas:
1 Ja nu jūs ar Kristu esat augšāmcēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā,
kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas.
2 Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām.
3 Jo jūs esat miruši, un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā.
4 Kad nu atspīdēs Kristus, jūsu dzīvība, tad arī jūs atspīdēsit līdz ar Viņu.

Nobeigums: Allelūja, allelūja, allelūja!
Lūdzējs:
`

Apliecināsim savu ticību ar Nīkajas ticības apliecības vārdiem:
Mēs ticam uz vienu vienīgu, visuspēcīgu Dievu Tēvu,
kas radījis debesi un zemi, visu, kas redzams un neredzams;
Un uz vienu vienīgu Kungu Jēzu Kristu, Dieva vienīgo Dēlu,
kas no Tēva dzimis pirms pasaules sākuma,
Dievs no Dieva, Gaisma no Gaismas, patiess Dievs no patiesa Dieva,
dzimis, ne radīts, ar Tēvu vienāds būtībā, caur ko viss ir radīts;
kas mūsu, cilvēku, un mūsu pestīšanas labad no debesīm nācis
un miesa tapis caur Svēto Garu no Jaunavas Marijas un cilvēks tapis,
kas par mums krustā sists zem Poncija Pilāta, cietis un aprakts,
un trešajā dienā augšāmcēlies pēc Svētajiem Rakstiem,
un uzkāpis debesīs un sēž pie Tēva labās rokas, un godībā atkal atnāks
tiesāt dzīvos un mirušos; Viņa valstībai nebūs gala.
Un uz Kungu Svēto Garu, kas dzīvu dara, kas no Tēva un Dēla iziet, kas ar
Tēvu un Dēlu vienlīdz pielūdzams un godājams, kas caur praviešiem runājis,
un uz vienu svētu vispārēju un apustulisku Baznīcu.
Mēs apliecinām vienu kristību grēku piedošanai un gaidām uz mirušo
augšāmcelšanos un dzīvošanu nākamajā pasaulē. Āmen!

108. dziesma - Es saku katram, ka Viņš dzīvs
Lūdzējs:

Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no Kunga Jēzus Kristus!
Šodienas sprediķa teksts ir no Mateja evaņģēlija, 28 nod., 1. līdz 10. pants:
Lūdzējs nolasa tekstu.
Pēc tam sprediķis.

-3116. dziesma - Kungs Kristus Tevi teicam mēs
Lūdzējs:

Šodienas ziņojumi:
Pierakstīt pārdomas un svarīgu informāciju, ar kuru vēlaties dalīties:
pēc tam nosūtīt mūsu draudzes rakstvedim Fēliksam uz viņa e-pastu vai
piezvanīt draudzes priekšniecei Karīnai.
“Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, lai pasargā jūsu
sirdis un domas Kristū Jēzū..”

Svētais Vakarēdiens
117. dziesma Kristus ir cēlies
Lūdzējs:

Lielā draudzes lūgšana
Mīļais Dievs!
Mēs pateicamies par to, ka Jēzus ir dzīvs mūsu vidū.
Paldies Tev par to, ka Tu Viņu uzmodināji no mirušajiem, lai arī mums dotu cerību
uz jaunu dzīvi, ko nāve, ļaunums un grēks nespēj iznīcināt.
Paldies, ka Tava mīlestība dara dzīvu!
Mēs lūdzam par visiem, kas šodien ir noskumuši, kuriem sirds ir smaga,
kuriem ir rūpes, bailes, sāpes un nogurums.
Esi ar visiem, kas mūsu visu labā palīdz Covid-19 slimniekiem.
Mēs lūdzam par Tavu klātbūtni mūsu ikdienā, lai Tavs Gars padzen
prom visu to, kas velk uz leju un dzen izmisumā.
Lai Kristus augšāmcelšanās ienāk jau šodien mūsu sirdīs!
Āmen.

Klusībā pateicamies Dievam par to labo, ko Viņš mums ir devis, aizlūdzam
par konkrētiem cilvēkiem, kuriem ir nepieciešams atbalsts un lūdzam par
savām personīgām vajadzībām.
Noslēdzam klusuma brīdi ar vārdiem:
“Paldies Tev, Kungs, par visu, ko Tu mums dodi.
Tu esi augsti teicams mūžīgi.”
Atbilde:

Kungs Jēzu Krist', Tu Kungs un Dievs, Tu Kungs un Dievs,
Paklausi, ko mēs lūdzamies.

Lūdzējs:

Tas Kungs lai ir ar jums.

Atbilde:

Un ar tavu garu.

Lūdzējs:

Paceliet savas sirdis.

Atbilde:

Mēs tās paceļam uz To Kungu.

Lūdzējs:

Sacīsim pateicību Dievam, mūsu Kungam.

Atbilde:

Tā ir labi un tā piederas.

Lūdzējs:

Tiešām tā ir labi un tā piederas un ir svētīgi, ka Tev Kungs, svētais,
visuspēcīgais Tēvs, mūžīgais Dievs, visos laikos un visās vietās pateicamies
caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kādēļ Tu mūs saudzē, mūsu grēkus mums
piedod un mūžīgu svētību apsoli. Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un
debesu pulkiem slavējam Tavu godību dziedādami:

Kopā:

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!
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Ja iespējams,
nometas
ceļos.

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.
Lasījums:
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!»

Lūdzējs pieceļas: Jēzus vārdā lūgsim!
Kopā:
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 dodi mums šodien.
Un piedodi 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.

Lūdzējs:

Cikkārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat,
pasludiniet Tā Kunga nāvi, tiekams Viņš nāk.
Tā Kunga miers lai ir ar jums visiem!
Miera sveiciens - klusībā novēlam mieru draudzes locekļiem, piederīgiem u.c

Kopā:

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! Āmen.

Lūdzējs:

Domās saņemam Kristus miesu un asinis.
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.

Lūdzējs:
Atbilde:

Pateiciet Tam Kungam, jo Viņš ir laipnīgs! (Allelūja!)
Un Viņa žēlastība paliek mūžīgi! (Allelūja!)

Lūdzējs:

Lūgsim!
Mēs Tev pateicamies, visuspēcīgais Dievs, ka Tu mūs esi atspirdzinājis
ar saviem vārdiem un ar savu sakramentu, 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. Āmen.

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.
103. dziesma; Ak tu priecīgā

