
Kristus ciešanu dievkalpojums Lielajā Piektdienā
Ogres Ev.lut.baznīcā, Brīvības ielā 51, Ogrē

IEVADS

Draudze pieceļas. Mācītājs dodas pie altāra un zemojas.

Mācītājs saka lūgšanu: Dievs, Tu, kas caur mūsu Kunga, Tava Svaidītā, ciešanām esi atņēmis varu nāvei, ko no vecā
grēka mantojušas visas paaudzes; mēs, kam piemīt iznīcīgā zemišķā daba, Tevi lūdzam: dari mūs līdzīgus Tavam Dēlam,
lai mūsos iemājo Viņa debešķīgā daba, un mēs caur Tavu žēlastību topam izglābti. Caur Viņu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu,
Tavu Dēlu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mūžību.

D: Āmen.

DIEVVĀRDI

Lektors lasa Svēto Rakstu lasījumu (Hoz 6:1-6)

Koris un draudze dzied pārmaiņus responsoriju (Ps.31:1, Lk.23:46)

        Ta -  vās     ro - kās,    Kungs,        es    at -  do -  du      sa - vu     ga - ru.
        Ta - vās     ro - kās,   Kungs,        es    at - do -  du      sa - vu    ga - ru.

 Pie   Tevis, Kungs, es pa- tve- ros
 Ne-   ļauj man kaunā pa- likt mū- žī- gi.

Lektors lasa Svēto Rakstu lasījumu II Moz 12:1-11

Kora dziesma 

Evaņģēlija lasījumi: Jņ.18:1-14, Jņ.18:15-27

Kora dziesma 

Evaņģēlija lasījumi: Jņ.18:28-19:16

Kora dziesma

Evaņģēlija lasījums: Jņ.19:17-30, Jņ.19:31-42

Kora dziesma

Draudze pieceļas Lielajai Aizlūgšanai.

LIELĀ AIZLŪGŠANA

Draudzes atbildes: Āmen.

KRUSTA GODINĀŠANA

Tiek ienests krusts. Pie durvīm, baznīcas vidū un altāra priekšā krusta nesējs aicina uz pielūgšanu:

          Lūk,      Krus-ta  koks,  ku-rā      pa -  celts    pa – sau - les  Pes - tī - tājs!

Draudze:

           Nā- ciet,           go -  d i-   nā  -  sim        Vi- ņu!

Tad mācītājs paņem krustu un pārmijus ar draudzes darbiniekiem tur to, līdz visi pagodinājuši.



IMPROPĒRIJI 

(Krusta godināšanas laikā dzied kantors un draudze)

D: Mana tauta, ko esmu tev nodarījis? Ar ko esmu tevi apvainojis? Atbildi man to!
Kantors: Vai tāpēc, ka esmu tevi no Ēģiptes zemes izvedis, tu esi sagatavojusi krustu savam Pestītājam?
D: Svētais Dievs, svētais, visspēcīgais, svētais, nemirstīgais, apžēlojies par mums!
K: Vai tāpēc, ka esmu tevi četrdesmit gadus caur tuksnesi vadījis un ar mannu ēdinājis, un ievedis tevi apsolītajā zemē, tu
esi sagatavojusi krustu savam Pestītājam?
D: Svētais Dievs, svētais, visspēcīgais, svētais, nemirstīgais, apžēlojies par mums!
K: Kas gan man vēl būtu bijis jādara, ko es nebūtu priekš tevis darījis? Es esmu tevi stādījis kā savu skaistāko vīnadārzu,
bet tu man esi kļuvusi rūgta. Ar etiķi tu esi remdinājusi manas slāpes un ar šķēpu tu esi dūrusi sānus savam Pestītājam.
D: Svētais Dievs, svētais, visspēcīgais, svētais, nemirstīgais, apžēlojies par mums!
K: Tevis dēļ es saistīju Ēģipti ar tās pirmdzimtajiem, bet tu esi mani saistījusi un nodevusi.
D: Mana tauta, ko esmu tev nodarījis? Ar ko esmu tevi apvainojis? Atbildi man to!
K: Es tevi izvedu no Ēģiptes zemes, bet tu mani nodevi augstajiem priesteriem.
D: Mana tauta, ko esmu tev nodarījis? Ar ko esmu tevi apvainojis? Atbildi man to!
K: Es esmu jūru atdarījis, bet tu esi ar šķēpu atdarījusi manus sānus.
D: Mana tauta, ko esmu tev nodarījis? Ar ko esmu tevi apvainojis? Atbildi man to!
K: Es esmu tevi vedis caur tuksnesi mākonī, bet tu mani esi vedusi pie Pilāta.
D: Mana tauta, ko esmu tev nodarījis? Ar ko esmu tevi apvainojis? Atbildi man to!
K: Es tevi esmu ar mannu paēdinājis, bet tu esi man situsi vaigā un ar rīkstīm šaustījusi.
D: Mana tauta, ko esmu tev nodarījis? Ar ko esmu tevi apvainojis? Atbildi man to!
K: Es esmu tevi dzirdinājis ar ūdeni no klints, bet tu mani esi dzirdinājusi ar etiķi un žulti.
D: Mana tauta, ko esmu tev nodarījis? Ar ko esmu tevi apvainojis? Atbildi man to!
K: Tevis dēļ es esmu sakāvis Kānaānas ķēniņus, bet tu esi ar niedri situsi manu galvu.
D: Mana tauta, ko esmu tev nodarījis? Ar ko esmu tevi apvainojis? Atbildi man to!
K: Es tev esmu devis ķēniņa scepteri, bet tu mani esi kronējusi ar ērkšķu kroni.
D: Mana tauta, ko esmu tev nodarījis? Ar ko esmu tevi apvainojis? Atbildi man to!
K: Es tevi esmu paaugstinājis ar spēku, bet tu mani esi paaugstinājusi pie krusta koka.
D: Mana tauta, ko esmu tev nodarījis? Ar ko esmu tevi apvainojis? Atbildi man to!
Visi:  Tavu krustu,  Pestītāj,  mēs godinām, Tavu augšāmcelšanos,  Kungs,  mēs augsti  slavējam. Mēs teicam,
pielūdzam un sveicam! Tavu augšāmcelšanos, Kungs, mēs augsti slavējam!
Kad godināšana galā, krustu noliek uz altāra. Tad pienes Dievgalda dāvanas.

DIEVGALDS
Dievgalda dziesma (324.korālis)

Kungs, Tavas asins svētība / ir vien mans gods un greznība,
Ar ko priekš Dieva stāvēšu, / kad debesīs es ieiešu.

Tu nevainīgais Dieva Jērs, / kam uzlikts mūsu soda mērs,
Par ļaužu grēkiem cietis Tu, / lai grēciniekus izglābtu!

Kad mani vaicās debesīs, / vai esmu es to pelnījis, 
Tad sacīšu: mans Pestītājs / ir visa laba darītājs!

Mācītājs: Sekojot mūsu Pestītāja vārdiem, mēs ar paļāvību sakām:

Draudze: 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.

Draudze iet pie Dievgalda

Mācītājs: Mēs Tevi lūdzam, Kungs, lai bagāti plūst svētība pār Tavu tautu, kas augšāmcelšanās cerībā ir pieminējuši Tava 
Dēla ciešanas un nāvi; lai nāk pār mums Tava piedošana un Tava ieprieca, un lai stiprināta top mūsos svēta ticība un 
mūžīgās dzīvības dāvana. Caur Viņu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu, Tavu Dēlu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un 
valda, Dievs no mūžības uz mūžību.

Draudze: Āmen.

Kora dziesma 


