SIDNEJAS EV.LUT.LATVIEŠU
DRAUDZES

DIEVKALPOJUMS
AR DIEVGALDU

KORĀLIS:
Dziesmas laikā mācītājs ieiet altārī un, ceļos nometies, noskaita lūgšanu.
INTROITS.
Introita pirmo daļu mācītājs lasa pret altāri, otro pret draudzi. Introits
nobeidzas ar vārdiem:
Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam!
DRAUDZE dzied:
Kā iesākumā bija, kā tagad ir un tā būs
No mūžības uz mūžību! Āmen!
MĀCĪTĀJS saka vai dzied:
Gods Dievam augstībā!
DRAUDZE dzied:
Gods lai ir Dievam augstībā, 
kas mums tik žēlīgs rādās.
Lai mums nedz šeit, nedz mūžībā
nav kaites vairs nekādas.
Dievs savu Dēlu sūtījis,
mums Svēto Garu dāvājis.
Lai Viņam gods un slava.
MĀCĪTĀJS saka vai dzied:
Tas kungs lai ir ar jums!
DRAUDZE dzied:
Un ar tavu garu!
MĀCĪTĀJS saka vai dzied kolekti, piemērotu baznīcas gadskārtai. Parastā
kolekte ir:
Lūgsim Dievu: Dievs Kungs. Debesu Tēvs, mēs Tevi lūdzam.
Vadi mūs ar Tavu Svēto Garu, ka Tavus vārdus no visas sirds
klausāmies un uzņemam un tā svēti paliekam, uz Jēzu Kristu
Tavu dēlu vienīgi paļaujamies un savu cerību uz Viņu liekam,
pēc taviem vārdiem dzīvojam, sargāmies no visas apgrēcības,
kamēr mūžīgi svēti būsim caur Tavu mīļo Dēlu Jēzu Kristu,
mūsu Kungu.

DRAUZDE dzied:
Āmen, Āmen.
MĀCĪTĀJS lasa lekciju, sakot:
Svētīgi ir tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā.
Šodienas lekcija ir atrodama...............................
L e k c i j a i b e i d z o t i e s,
DRAUDZE dzied:
Allelujā! Allelujā! Allelujā!
MĀCĪTĀJS aicina draudzi apliecināt ticību ar Apustuļa Ticības Apliecības
Vārdiem.
Es ticu uz Dievu Tēvu
Visuvaldītāju, debess un zemes Radītāju.
Es ticu 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 mirušajiem,
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 draudzi, svēto biedrību,
Grēku piedošanu,
Miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu.
DRAUDZE dzied:
Āmen. Āmen. Āmen.
KORĀLIS.
MĀCĪTĀJA SPREDIĶIS.

Sprediķi sakot, mācītājs sveicina draudzi ar piemērotu Bībeles pantu.
Piemēram:
Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā: Žēlastība un miers lai ir ar jums.
Āmen.
Vai:
Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība lai ir ar jums visiem. Āmen.
DRAUDZE pēc sprediķa dzied piemērotu korāli, vienu vai vairākus pantus.
Seko:
LŪGŠANA.
Lūgšanas laikā draudze paliek sēžot.
KORĀLIS.
Draudzes locekļi, kas grib saņemt Svēto Vakarēdienu, nāk pie altāra.
GRĒKSŪDZE.
Grēksūdze sākas ar mācītāja uzrunu – aicinājums zemoties Dieva priekšā
grēksūdzes lūgšanā.
Svētīgs ir tas, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki apsegti. Tāpēc
zemosimies Dieva priekšā grēksūdzes lūgšanā.
DRAUDZE, mācītāja aicināta, vienojas grēksūdzes dziesmā.
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!
Dziesmai beidzoties,
MĀCĪTĀJS, ceļos pret altāri nometies, lūdz:
Svētais un mūžīgais Dievs, mūsu Tēvs debesīs!
Mēs Tev sūdzam savus grēkus un pārkāpumus,
ar ko esam grēkojuši domās, vārdos un darbos un ar
ko būtam pelnījuši Tavu bardzību un sodu.
Bet mēs to nožēlojam un lūdzam Tevi:

Piedod mums Tava mīļā Dēla, mūsu Pestītāja Jēzus
Kristus, vietniecisko ciešanu un mīlestības nopelna dēļ!
Dod mums žēlīgi sava Svētā Gara palīgu, lai varam atgriezties!
DRAUDZE dzied:
Kungs, apžēlojies!
Kristus, apžēlojies!
Kungs, apžēlojies!
MĀCĪTĀJS: pret draudzi pagriezies, jautā:
Ja šī ir bijusi jūsu patiesā grēksūdze un lūgšana, tad aplieciniet to,
sacīdami: jā.
MĀCĪTĀJS:
Kad nu jūs, savus grēkus nožēlojuši, ticībā kļūstat stiprināti ar mūsu
Pestītāja Jēzus Kristus nopelnu, no grēkiem solāties atturēties un Dieva
svētajam prātam paklausīt, tad sekojot Kristus norādījumam, es pasludinu
jums jūsu grēku piedošanu Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Svētīgi ir
sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs. Āmen.
MĀCĪTĀJS: saka vai dzied:
Tas Kungs lai ir ar jums.
DRAUDZE dzied:
Un ar tavu garu!
MĀCĪTĀJS saka vai dzied:
Paceliet savas sirdis.
DRAUDZE dzied:
Mēs tās paceļam uz to Kungu.
MĀCĪTĀJS saka vai dzied:
Sacīsim pateicību Dievam savam Kungam.
DRAUDZE dzied:
Tā ir labi un tā piederas.

MĀCĪTĀJS saka vai dzied:
Tiešām tā ir labi un tā piederas un arī svētīgi, ka Tev, Kungs,
svētais, visuspēcīgais Tēvs, mūžīgais Dievs, visos laikos un visās
vietās pateicamies caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kā dēļ Tu mūs
saudzē, mūsu grēkus mums piedodi un mūžīgu svētību apsoli.
Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un debesu pulkiem slavējam
Tavu godību, dziedādami:
DRAUDZE dzied:
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!
MĀCĪTĀJS saka: „Mūsu tēvs debesīs”
Visi kopā teic:
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 mēs piedodam
saviem parādniekiem.
Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna,
Jo tev pieder valstība, spēks un godība
Mūžīgi mūžam. Āmen.
MĀCĪTĀJS, pret altāri pagriezies lūdz:
Mēs Tevi piesaucam, žēlīgais Dievs, mūsu Tēvs debesīs,
svētī svēto mielastu visiem, kas te, pie Tava galda
sapulcēti, no šīs maizes ēdīs un no šī biķera dzers
Un ar to saņems pēc Tava Dēla, mūsu Pestītāja, apsolījuma Viņa
Miesu un Viņa asinis.
DRAUDZE dzied:
Āmen.

MĀCĪTĀJS, iesvētot svēto mielastu, saka vai dzied:
Mūsu Kungs, Jēzus Kristus tanī naktī, kad Viņš tapa nodots, ņēma
maizi, pateicās, pārlauza un deva saviem mācekļiem sacīdams:
Ņemiet un ēdiet, tā ir Mana miesa, kas par jums top dota; to dariet
Mani pieminēdami.
Tāpat Viņš 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 grēku
piedošanai. To dariet, cikkārt jūs no tā dzeriet, Mani pieminēdami.
Pēc vakarēdiena iesvētīšanas mācītājs, turot rokā maizes trauciņu un biķeri,
pagriežas pret draudzi un saka:
Cikkārt jūs no šīs svētītās maizes ēdiet un no šī svētītā biķera
dzeriet, jūs pasludināt tā Kunga nāvi un augšāmcelšanos, un
gaidiet uz Viņa atnākšanu godībā! Miers lai ir ar jums visiem!
Nāciet, viss ir sataisīts!
MĀCĪTĀJS,

Svēto Vakarēdienu izdalīdams saka:

Ņemiet un ēdiet! Tā ir mūsu Kunga Jēzus Kristus miesa, kas par
jums nodota nāvē. Tā lai jūs stiprina un uztur īstenā ticībā uz
mūžīgo dzīvošanu.
Ņemiet un dzeriet! Tās ir mūsu Kunga Jēzus Kristus asinis, kas par
jums izlietas grēku piedošanai. Tās lai jūs stiprina un uztur īstenā ticībā uz
mūžīgo dzīvību.
Dievgaldniekus atlaižot, mācītājs saka kādu piemērotu Bībeles pantu.
Kad dievgalds izdalīts,
MĀCĪTĀJS saka vai dzied:
Pateiciet tam Kungam, jo Viņš ir mīlīgs! Allelujā!
DRAUDZE dzied:
Un Viņa žēlastība paliek mūžīgi! Allelujā!

MĀCĪTĀJS, pret altāri pagriezies, saka vai dzied:
Mēs Tev pateicamies, visuspēcīgais Dievs, ka Tu mūs esi
atspirdzinājis ar saviem vārdiem un ar savu sakramentu. Mēs
lūdzam Tevi: Svētī mums to, lai pie mums vairojas ticība uz Tevi un
sirsnīga mīlestība starp mums visiem caur Tavu mīļo Dēlu Jēzu
Kristu, mūsu Kungu!
DRAUDZE dzied:
Āmen.
MĀCĪTĀJS svētī draudzi, rokas paceļot, un saka vai dzied:
Lai Dievs Kungs svētī jūs un pasargā jūs!
Lai Dievs Kungs apgaismo savu svēto vaigu pār jums
Un ir jums žēlīgs!
Lai Dievs Kungs paceļ savu svēto vaigu pār jums
Un dod jums savu mieru! Āmen.
DRAUDZE dzied: Āmen, Āmen, Āmen.
KORĀLIS.

