M: Mūsu Kungs Jēzus Kristus tanī 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 par daudziem top izlietas par grēku piedošanu;
to dariet, cikkārt jūs to dzerat, mani pieminēdami. 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. D: Amen.
D:
Ak Tu Dieva jērs, kas nesi pasaules grēkus, apžēlojies, apžēlojies
par mums! Ak Tu Dieva jērs, kas nesi pasaules grēkus, apžēlojies,
apžēlojies par mums! Ak Tu Dieva jērs, kas nesi pasaules grēkus, dod
mums savu mieru!
M: Vakarēdiena pasniegšana. Eita ar mieru.
Pateicība un svētīšana.
M:
Pateicieties tam Kungam, jo Viņš ir mīlīgs. Aleluja.
D: Un Viņa žēlastība paliek mūžīgi. Aleluja.
M: Lūgšana.
D: Amen.
M: Tas Kungs lai tevi svētī un lai tevi pasargā.
Tas Kungs lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai tev ir žēlīgs.
Tas Kungs lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai tev dod mieru
D: Amen, amen, amen.
D: Dziesma.

Dievkalpojuma kārtība augstajos svētkos.
Dziesma
Mācītājs:
Draudze:
mūžību

Ievads + Gods lai ir Dievam Tēvam, Dēlam un Sv.Garam.
Kā iesākumā bija, tā tagad ir un tā būs no mūžības uz
Amen.
Grēksūdze.
M: Visuspēcīgais Dievs, sirdsžēlīgais tēvs! Es nabaga
grēcinieks
Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un
darbos, un ar ko gan esmu pelnījis Tavu dusmību un sodību laicīgi un
mūžīgi. Bet tie man no sirds žēl un gauži sāp un es Tevi lūdzu Tavas
lielās apžēlošanās un Tava mīļā Dēla Jēzus Kristus, mana Pestītāja
rūgtās ciešanas un miršanas dēļ: žēlo laipnīgi mani nabaga grēcinieku,
piedod man visus manus grēkus un dodi man žēlīgi savu Svētā Gara
spēku, ka varu atgriezties.
D: Kungs, apžēlojies! Kristu, apžēlojies! Kungs, apžēlojies!
M:
Ja nu šī ir jūsu patiesa grēku sūdzēšana un lūgšana, tad atbildiet
sacīdami: Jā.
D: Jā.
M:
Kad nu jūs savus grēkus nožēlodami ticībā iepriecinaties 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 tā Kunga Jēzus Kristus pavēles un
apsolījuma, ka visi jūsu grēki jums ir piedoti Dieva Tēva, Dēla un Svētā
Gara vārdā. Amen. Eita ar Dieva mieru. Amen.
Dieva vārds un lūgšanas.
M: Gods Dievam augstībā.
D:
Un miers ir virs zemes un cilvēkiem labs prāts, labs prāts.
M:
Mēs Tevi teicam, mēs Tevi slavējam, mēs Tevi pielūdzam, mēs
Tevi godājam, mēs Tev pateicamies Tavā lielā godībā, Dievs Kungs
Debesu Ķēniņ, Tu visuspēcīgais Tēvs! Jēzu Kristu, Tu visuaugstākā
vienpiedzimušais Dēls, Dievs Kungs, Tu Dieva Jērs, tā Tēva Dēls, kas

nesi pasaules grēkus, apžēlojies par mums, Tu kas nesi pasaules grēkus,
pieņem mūsu lūgšanu, Tu kas sēdi pie Tēva labās rokas, apžēlojies par
mums! Jo Tu vien esi svēts, Tu viens esi tas Kungs, Jēzu Kristu, līdz ar
Svēto Garu Dieva Tēva godībā.
D: Gods lai ir Dievam augstībā, kas mums tāds žēlīgs rādās, ka mums
nedz še, nedz mūžībā Nav kaites vairs nekādas. Nu Dievam ir uz mums
labs prāts, Virs zemes miers top sludināts! Viss ienaids jau pagalam!
M: Tas Kungs lai ir ar jums.
D: Un ar tavu garu.
M:
Lūgšana.
D: Amen!Amen!
Pirmais Sv. Rakstu lasījums.
D: Aleluja.Aleluja.Aleluja.
Starplasījumu dziesma.
Otrais Sv. Rakstu lasījums.
D: Slava Tev, ak Kristu. Amen, amen, aleluja, aleluja, aleluja, amen,
amen, aleluja.
M. un D. apliecina 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 ir uzņemts 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.
Amen, amen, amen.
D: Sprediķa dziesma.
M: Sprediķis.
D: Kanceles pants.
M: Aizlūgšanas. Lielā draudzes lūgšana. Ziņojumi.
Svētais vakarēdiens.
D: Sv. Vakarēdiena dziesma.
M: Tas Kungs lai ir ar jums.
D: Un ar tavu garu.
M: Paceliet savas sirdis.
D: Mēs tās paceļam uz toKungu.
M: Sacīsim pateicību Dievam, savam Kungam.
D: Tā ir labi un tā piederas.
M:
Tiešām tā ir labi un tā piederas un ir svētīgi, ka Tevim Kungs,
svētais, visuspēcīgais Tēvs, mūžīgais Dievs, visos laikos un visās vietās
pateicamies caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kā dēļ Tu mūs saudzi, Mūsu
grēkus mums piedodi un mūžīgu svētību apsoli. Tāpēc mēs līddz ar
visiem enģeļiem un debesu pulkiem slavējam Tavu godību dziedādami.
D: Svēts ir, svēts ir, svēts ir tas Kungs! Un debess un zeme, un debess
un zeme ir pilnas Viņa godības. Ozianna augstībā! Lai slavēts ir, kas nāk
tā Kunga vārdā! Ozianna augstībā!
M:
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 ļauna.
D:
Jo Tev pieder tā valstība, tas spēks un tas gods mūžīgi mūžam
amen.

