Dievkalpojuma kārtība mājas apstākļos vienatnē vai kopā ar citiem (10.05.2020)
Lūdzējs noskaita lūgšanu.
Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā!
Var dziedāt vai lasīt 184. dziesmu.
Lūdzējs nolasa introitu:
Cik bijājami lieli ir Tavi darbi! Tavas varenības dēļ Tavā priekšā noliecas pat
Tavi ienaidnieki! Visa pasaule lai zemojas Tavā priekšā un dzied Tev, slavē
Tavu vārdu! (Ps.66,3-4)
Gavilējiet Dievam, jūs, visas zemes! Allelūja! Dziediet Viņa vārdam godībai,
veltījiet Viņam jo diženu cildinājumu! (Ps.66,2)
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 31. psalma:
2 Pie Tevis, Kungs, es patveros, neļauj man kaunā palikt mūžīgi!
Izglāb mani pēc Tavas taisnības!
3 Pievērs man Savu ausi, izglāb mani ar steigu, esi man par klinti,
kur varu patverties, par stipru pili, kas man palīdz!
4 Tu esi mana klints un mana pils, vadi un ved mani Sava Vārda dēļ.
5 Izvelc mani no tīkla, kas slepeni izlikts pret mani, jo Tu esi mans
patvērums. ...
15 Bet es paļaujos uz Tevi, ak, Kungs, es saku:"Tu esi mans Dievs."
16 Tavā rokā stāv mani likteņi - izglāb mani no manu ienaidnieku un vajātāju
rokas! Āmen!

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 pārdomāju to, kas pēdējā laikā nav bijis labs manā dzīvē;
(ja iespējams, kur neesam bijuši mīlestībā pret Dievu un pret cilvēkiem.
nometas ceļos)

Noslēdz:

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!”
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!
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Lūdzējs:

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:

Lūgsim!
Dievs, Tu, kas uzturi ticīgos vienā prātā, liec saviem ļaudīm mīlēt to, ko gribi Tu un
ilgoties pēc tā, ko Tu apsoli, lai mūsu sirdis pasaulīgo lietu ritumā nezaudē savu
piederību tur, no kurienes nāk patiesais prieks. Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu,
Tavu Dēlu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz
mūžību. Āmen!

Dieva vārda liturģija
Lūdzējs:
Šodienas lasījums ir no Pētera 1. vēstules 2.nodaļas:
2 Kārojiet kā patlaban piedzimuši bērni pēc garīgā tīrā piena, ka jūs ar to
augat un topat izglābti, 3 ja jūs esat baudījuši, ka Tas Kungs ir labs. 4 Ejiet
pie Viņa kā pie dzīva akmens, kas gan cilvēku atmests, bet Dievam izredzēts
un dārgs. 5 Un uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu
un topiet par svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir
patīkami, caur Jēzu Kristu, 6 jo ir rakstīts: redzi, Es lieku Ciānā izredzētu
dārgu stūra akmeni, un, kas tic uz Viņu, nepaliks kaunā.
7 Tad nu jums, kas ticat, dārgs ieguvums, bet neticīgiem tas akmens, ko
nama cēlēji atmetuši, ir tapis par stūra akmeni un ir akmens, pār kuru krīt, un
klints, pie kuras piedauzās. 8 Tiem tas ir par piedauzību, kas neklausa
vārdam, kam tie arī ir nolemti. 9 Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi
priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu Tā varenos darbus, kas
jūs ir aicinājis no tumsas Savā brīnišķīgajā gaismā, 10 jūs, kas citkārt nebijāt
tauta, bet tagad Dieva tauta, kas nebijāt apžēloti, bet tagad esat apžēloti.
Nobeigums: Allelūja, allelūja, allelūja!
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!

383. dziesma, 1.– 4.pants
Sprediķis
Lūdzējs:

Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no Kunga Jēzus Kristus!
Šodienas sprediķa teksts ir no Lūkas evaņģēlija 24. nod. 13. līdz 35. pants:
Lūdzējs nolasa tekstu. Tad seko sprediķis.

Nodzied vai lasa no iesāktās 383. dziesmas 5. un 6. pantu.
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Šodienas ziņojumi:
 Svētdien, 17.maijā atkal atsāksim dievkalpojumus klātienē. Tuvāka
informācija sekos, jo būs viena otra izmaiņa.
 Svētdien, 30.maijā, pēc dievkalpojuma, ir paredzētas Krusta draudzes
padomes vēlēšanas.
“Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, lai pasargā jūsu
sirdis un domas Kristū Jēzū.”

Svētais Vakarēdiens
311. dziesma
Lūdzējs:

Lielā draudzes lūgšana

Mīļais Dievs!
Mēs Tev pateicamies par ceļu, pa kuru Tu mūs vadi. Paldies Tev, Kungs, ka
Tu mums esi nācis līdzi pagātnē, ka Tu esi tagad ar mums un ka arī mūsu
nākotne ir Tavās rokās. Mēs Tevi lūdzam, atbrīvo mūs no maldiem, dod, ka
mēs aizvien skaidrāk Tevi saskatām. Nāc Tu mums līdzi mūsu ikdienā, esi
klāt visos darbos, kas ir jādara, esi ar tiem cilvēkiem, kurus mēs satiekam
savā ceļā. Lieto Tu mūs, Kungs, lai mēs varētu paust Tavu mīlestību
ar vārdiem un darbiem. Sargā visus tos, kas strādā citu labā.
Mēs lūdzam par visiem, kas ir saslimuši ar Covid-19 un citām slimībām.
Esi ar visiem, kuriem ir jāpiedzīvo bads un nelaimes, ciešanas un izmisums.
Kungs, apžēlojies par mums!
Klusībā pateicamies Dievam par to labo, ko Viņš mums ir devis, aizlūdzam
par konkrētiem cilvēkiem, kuriem ir nepieciešams atbalsts un lūdzam par
savām personīgajām 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
un citiem.

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.
408. dziesma

Lūdzējs klusībā pateicas Dievam.

