Svētdienas Dievkalpojuma kārtība
Ogres Ev. lut. draudze, Brīvības iela 51, Ogre, katru svētdienu plkst. 10:00

ZVANI – draudze zvanu laikā pieceļas. Ja skan prelūde draudze apsēžas.
IEVADA DZIESMA – pirmo dziesmu draudze dzied, kājās stāvot.
IEVADPSALMS- Mācītājs (M): Psalma teksts vai dziedājums noslēdzas ar:
M: Gods, lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam. Draudze (D): Kā iesākumā bija, tā tagad ir un
būs, no mūžības uz mūžību. Āmen.
M.: Uzaicina visus dziedāt: M+D: 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! - Dziesmas laikā draudze nāk pie altāra, visi zemojas ceļos.
GRĒKSŪDZE
M+D :Visuspēcīgais Dievs, mīļais debesu Tēvs! Es, nabaga grēcinieks, Tev atzīstu un sūdzu savus
grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas
un sodu laikā un mūžībā. Bet es savus grēkus no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp. Tavas
lielās apžēlošanas un Tava mīļā Dēla Jēzus Kristus, mana Pestītāja rūgto ciešanu un nāves dēļ, es
Tevi lūdzu: apžēlo mani, piedod man visus manus grēkus un dod man sava Svētā Gara spēku un
palīgu, ka varu atgriezties! Āmen!
KUNGS APŽĒLOJIES (KYRIE)
D: Kungs, apžēlojies! Kristu, apžēlojies! Kungs, apžēlojies!
M: Ja jūs esat patiesi savā grēksūdzē un lūgšanā, tad aplieciniet to, sacīdami: ”Jā!”
D: Jā!
M: Kad nu jūs, savus grēkus nožēlodami, ticībā iepriecināties ar mūsu Pestītāja Jēzus Kristus nopelnu,
no saviem grēkiem gribat atstāties un Dieva svētajam prātam paklausīt, tad uz tādu jūsu grēksūdzi un
lūgšanu, kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu pēc
mūsu Kunga Jēzus Kristus pavēles un apsolījuma, ka visi jūsu grēki jums ir piedoti Dieva Tēva, Dēla
un Svētā Gara vārdā.! (Roku uzlikšana). Tavi grēki Tev ir piedoti Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara
vārdā! Āmen!
M: Kristus mīlestībā apžēloti ejiet ar Dieva mieru savās sirdīs!
D: Āmen!
GODS DIEVAM (GLORIA) - nelieto Adventā un Ciešanu laikā!
M: Gods Dievam augstībā!
D: Lai slava Dievam ir un gods Par Viņa žēlastību! Vairs negaida mūs bargais sods, Bet Tēva
mīlestība. Nu Dievam ir uz mums labs prāts, Jo visur miers tiek sludināts, Un naidam nav vairs
varas!
KOLEKTES LŪGŠANA
M: Tas Kungs lai ir ar jums. D:
Un ar Tavu garu.
M: Lūgsim Dievu!
D: Āmen. Āmen.

… No mūžības uz mūžību! Āmen!

SV. RAKSTU LASĪJUMI
Sv. Rakstu lasījums no VD…. grāmatas … nodaļā: D: Āmen.
Sv. Rakstu lasījums no JD…. vēstules … nodaļā: D: Āmen. Āmen.
Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko pierakstījis…. nodaļā.
D: Gods Tev, Kungs. Lasījums. Lasījuma beigās: D: Slava Tev, Kristu!
ALLELUJA - nelieto Ciešanu laikā.
D: Alleluja. Alleluja. Alleluja.

TICĪBAS APLIECĪBA: M+D apliecina 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. D: Āmen, āmen,
āmen.
EVAŅĢĒLIJA DZIESMA
SPREDIĶIS
M: Tas Kungs ar Jums!
D: Un ar Tavu garu!
M: Lūgsim!
SPREDIĶA DZIESMA
ZIŅOJUMI (mācītāja): … Piecelsimies svētības vārdiem:… D: Āmen!
M: Mēs Tevi lūdzam!

LIELĀ DRAUDZES LŪGŠANA
D: Kungs, uzklausi mūs!

DĀVANU PIENEŠANAS DZIESMA
Dziesmas laikā tiek saņemti ziedojumi un pienesti pie altāra.
M: Kungs, no tā, kas ir Tavs, mēs Tev pienesam!
D: Pieņem mūs un šīs dāvanas Jēzus Kristus dēļ!
DIEVGALDA LITURĢIJA
M: Tas Kungs lai ir ar jums. D: Un ar Tavu garu.
M: Paceliet savas sirdis.
D: Mēs tās paceļam uz to Kungu.
M: Sacīsim pateicību Dievam, savam Kungam.
D: Tā ir labi un tā piederas.
M: Tiešām tā ir labi un tā piederas… Tavu godību dziedādami:
SVĒTS (SANCTUS)
M+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!
DIEVGALDA LŪGŠANA: (draudze 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!
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!” (mācītājs paceļ hostiju, draudze to uzlūko).
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. (mācītājs paceļ hostiju, draudze to
uzlūko).

MŪSU KUNGA LŪGŠANA
M: Jēzus vārdā lūgsim!: M+D : 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. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos.
Āmen.
M: Cikkārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet tā Kunga nāvi un augšāmcelšanos,
tiekams Viņš nāk. Tā Kunga miers lai ir ar jums visiem! D: Āmen.
M: Sveicināsim cits citu ar
miera sveicienu!
(Visi sveicina viens otru ar miera sveicienu “Miers ar Tevi!“)
DIEVA JĒRS (AGNUS DEI- visi ceļos)
D: 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!
MIELASTS:
M: Kristus miesa! D: Āmen!
M: Kristus Asinis! D: Āmen!
M: (atlaišana) Ejiet ar Tā Kunga mieru savās sirdīs!
LŪGŠANA PĒC DIEVGALDA (POSTCOMUNIO)
M: Pateiciet tam Kungam, jo Viņš ir laipnīgs, Alleluja!
D: Un Viņa žēlastība paliek mūžīgi, Alleluja!
M: Lūgsim: … no mūžības uz mūžību!
D:Amen.
SVĒTĪŠANA
M: Tas Kungs tevi svētī un tevi pasargā. Tas Kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas
Kungs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā!
D: Āmen, āmen, āmen.
ZIŅOJUMI: (draudzes priekšnieka)
M: Ejiet ar mieru un kalpojiet Tam Kungam ar prieku!
D: Pateicība Dievam!
NOSLĒGUMA DZIESMA

