
Pirms dievgalda viens otram var sniegt miera zīmi. 
DIEVA JĒRS  
Draudze: 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. 
Liturgs aicina: Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. 
ROKU UZLIKŠANA 
Liturgs: Es tev pasludinu Dieva žēlastību un visu tavu grēku piedošanu Tēva un Dēla (+) 
un Svētā Gara vārdā. 
Dievgalda laikā var dziedāt koris vai draudze. 
DIEVGALDS 
Liturgs:  Ņem un ēd, tā ir mūsu Kunga Jēzus Kristus miesa, kas par tevi nodota nāvē Tā 
lai tevi stiprina un uztur īstenā ticībā uz mūžīgi 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. 
Dievgaldniekus atlaižot. 
Liturgs: Ejiet ar mieru!  
Vai citi atlaišanas vārdi. 

NOSLĒGUMA LITURĢIJA  
Draudze pieceļas. 

Liturgs: Pateiciet tam Kungam, jo Viņš ir laipnīgs! Allelūja! 
Draudze: Un Viņa žēlastība paliek mūžīgi! Allelūja! 
No Septuagesima svētdienas līdz Klusajai sestdienai Allelūja nelieto. 
LŪGŠANA  
Pēc lūgšanas. 
Draudze: Āmen. 
SVĒTĪŠANA 
Liturgs: 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! 
Draudze: Āmen, āmen, āmen. 
Dziesmas laikā draudze pieceļas. 
DZIESMA 
Dievkalpojumu var noslēgt zvani un/ vai mūzika. 

 
 
 
 
 
 
 

Topiet Gara pilni, runādami cits uz citu psalmos,  
himnās un garīgās dziesmās, dziedādami un slavēdami To Kungu savās sirdīs.  

Pateicieties vienumēr un par visu Dievam Tēvam mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā. 
(Ef. 5, 18c-20) 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU 
 
Pirms dievkalpojuma saka ziņojumus, kas attiecas uz dievkalpojuma norisi.  
Zvani / ievadmūzika / kora dziesma 

IEVADA LITURĢIJA 
Dziesmas laikā draudze apsēžas. 
DZIESMA  

Draudze pieceļas.  
Pirmo daļu dievkalpojuma vadītājs (liturgs) lasa pret altāri, otro - pret draudzi. 
IEVADS 
Ievads noslēdzas ar dziedājumu un sekojošo draudzes atbildi: 
Liturgs: Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
Draudze: Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. Āmen. 
UZAICINĀJUMS 
Liturgs: Svētīgs ir tas, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki apklāti. 
Var tikt sacīti arī citi uzaicinājuma vārdi. Grēksūdzi liturgs un draudze lūdz ceļos. 
GRĒKSŪDZE 
Liturgs: Visspēcīgais Dievs, sirdsžēlīgais Tēvs! 
Visi: Es, nabaga grēcinieks, tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, 
vārdos un darbos. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp, un es tevi lūdzu 
tavas lielās apžēlošanās 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 
Draudze: Kungs, apžēlojies! Kristu, apžēlojies! Kungs, apžēlojies! 
BIKTS JAUTĀJUMS 
Liturgs: Ja nu šī ir jūsu visu patiesa grēku sūdzēšana un lūgšana, tad atbildiet sacīdami 
vārdu: jā. 
Draudze: Jā! 
PIEDOŠANAS PASLUDINĀJUMS 
Liturgs: Kad jūs, savu grēkus nožēlodami, ticībā iepriecinieties 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 Kunga Jēzus Kristus pavēles, ka visi jūsu 
grēki ir piedoti Tēva un Dēla (+) un Svētā Gara vārdā. 
Draudze: Āmen. 
Draudze pieceļas. Gods Dievam nelieto Ciešanu laikā, Adventā un darba dienu 
dievkalpojumos, kuri neiekrīt svētkos, bet lieto Zaļajā Ceturtdienā. Pēc dziedājuma 
Svētdienas skolas bērni nāk pie altāra. 
GODS DIEVAM AUGSTĪBĀ  
Liturgs: Gods Dievam augstībā! 
Draudze: 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.



SVEICINĀJUMS 
Liturgs: Tas Kungs ar jums. 
Draudze: Un ar tavu garu! 
LŪGŠANA  
Liturgs: Lūgsim Dievu! 
Pēc lūgšanas. 
Draudze: Āmen. 

DIEVA VĀRDA LITURĢIJA 
LASĪJUMS 
Draudze apsēžas. 
Lektors: Klausies, kristīgā draudze, Dieva vārdu, kas rakstīts  
[grāmatas nosaukums] ... nodaļā. 
Draudze: Āmen. 
Pēc lasījuma. Starp lasījumiem draudzes koris var dziedāt dziesmu. 
Draudze: Allelūjā, allelūja, allelūja!  
No Septuagesima svētdienas līdz Klusajai sestdienai Allelūja nelieto. Draudze pieceļas. 
TICĪBAS APLIECĪBA  
Liturgs: Apliecināsim savu ticību: 
Draudze: 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 dzīvību. 
Draudze: Āmen, āmen, āmen. 
Draudze apsēžas. Pirms dziesmas var būt mūzika vai kora dziesma. 
DZIESMA 
Draudze pieceļas. 
SVEICINĀJUMS 
Predikants: Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no Kunga Jēzus Kristus!  
Pēc sprediķa teksta lasījuma un lūgšanas draudze apsēžas. 
SPREDIĶIS  
Dziesmas vietā var būt mūzika vai kora dziesma. 
DZIESMA 
Aizlūgumu un ziņojumu daļā tiek sacītas aizlūgšanas un pateicības, kuras baznīcēni 
pieteikuši iepriekš, kā arī tiek sacīti ziņojumi. Aizlūgumu laikā draudze pieceļas, ziņojumu 
laikā - apsēžas. 
AIZLŪGUMI UN ZIŅOJUMI  
Draudze pieceļas. 

VĒLĒJUMS 
Predikants: Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un 
jūsu domas Kristū Jēzū. 
Draudze apsēžas. 

SVĒTĀ VAKARĒDIENA LITURĢIJA 

Pirms dziesmas var būt mūzika vai kora dziesma.  
DZIESMA  
 [Gavēņa laikā var nomesties ceļos.]  
LIELĀ DRAUDZES LŪGŠANA 
Dziesmas laikā var tikt vākti ziedojumi. Liturgs sagatavo dievgaldu.  
Draudze pieceļas. 
DZIESMA 
Liturgs: Tas Kungs ar jums. 
Draudze: Un ar tavu garu. 
Liturgs: Paceliet savas sirdis. 
Draudze: Mēs tās paceļam uz to Kungu. 
Liturgs: Sacīsim pateicību Dievam, savam Kungam. 
Draudze: Tā ir labi un tā piederas. 
Liturgs: Tiešām, tā ir labi un tā piederas, un ir svētīgi, ka Tev, Kungs, svētais, visspēcīgais 
Tēvs, mūžīgais Dievs, visos laikos un visās vietās pateicam 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: 
Draudze: 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! 
Draudze ceļos. 
LŪGŠANA 
Liturgs: 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. 
Draudze: Āmen. 
SVĒTĀ VAKARĒDIENA IESTĀDĪŠANA  
MŪSU TĒVS 
Jēzus vārdā lūgsim: 
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 ļauna. Jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi 
mūžos. Āmen. 
Draudze pieceļas. 
PAMUDINĀJUMS  
Liturgs: 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! 
Draudze: Āmen. 
 


