UZŅEMŠANA BAZNĪCAS KOPĪBĀ
L.: Lai tava gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga tavus labos darbus un godā
tavu Tēvu, kas ir debesīs. (Mt.5:16)
L.: Sveiksim jauno draudzes locekli, to uzņemdami savā kopībā.
Liturgs un draudze: Mēs uzņemam tevi Kristus Baznīcas kopībā. Apliecini viņa
krustu un sludini viņa augšāmcelšanos, un līdz ar mums ņem dalību viņa
ķēnišķīgajā priesterībā.
L.: Mēs pavēlam tevi Dieva, visuvarenā Tēva, viņa vienīgā Dēla un Svētā Gara
Žēlastībai.
L..: Tā Kunga miers ar jums visiem.
D.: Miers ar tevi.

Kristību dievkalpojums

IEVADS
L.: Jēzus saka: “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc eita un darait
par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva un Dēla un Svētā Gara
Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es
esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.” (Mt.28:18-20)
Pirmajā reizē, kad apustulis Pēteris sludināja Kristus augšāmcelšanās
evaņģēliju, viņš teica: “Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikviens
Jēzus Kristus Vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu Svētā Gara
dāvanu. Jo šis solījums dots jums un jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu,
ko Tas Kungs, mūsu Dievs, pieaicinās.” (Ap.d.2:38-39)
L.: Aicinu stādīt priekšā kristāmo.
Krustvecāki: Stādu priekšā N svētās Kristības saņemšanai.
Kad kristījamais priekšā stādīts, liturgs vecākiem un krustvecākiem saka:

L.: Jūs esat nākuši, lai taptu kristīti. Jūs ir aicinājis Dievs un viņš jūs pievedis šim
brīdim jums dāvināt visu savu gaismas pilnību, un dot jums spēku un drosmi
sekot Kristum un viņu apliecināt. Kopā ar jums mēs izlūgsimies šo jauno
dzīvi Svētajā Garā, kurš jūs ievadīs Kristus Baznīcas kopībā.
Liturgs vēršas pie katra kristījamā:

L.: Vai tu vēlies saņemt kristību sakramentu?
Kristāmais / Vecāki, krustvecāki: Jā.
L.: Kristus Baznīca ieaicina jūs ar lielu prieku. Viņas vārdā es jūs pavēlu Kristum
mūsu Pestītājam. Ar krusta zīmi apzīmēju tavu pieri (un aicinu to darīt arī
taviem krustvecākiem / vecākiem).
Liturgs pieiet pie bērna un kopā ar krustvecākiem apzīmē kristījamā pieri, sakot:

L.: Saņem Kristus krusta zīmi.

Liturgs vai lektors lasa visus vai kādus no sekojošajiem lasījumiem.

Vai tad tu mūs atkal neatspirdzināsi, ka tava tauta var priecāties tevī? Parādi mums,
Kungs, savu Žēlastību un dāvini mums savu pestīšanu! Es klausīšos, ko Dievs tas Kungs
runā, jo viņš sola mieru un svētību savai tautai un saviem svētajiem, ja vien tie tikai atkal
nekrīt neprātībā! Ps.85:7-9
Viens visu Dievs un Tēvs, kas pār visiem, ar visiem un iekš visiem. Ef.4:6
Šī ir tā vēsts, ko esam no viņa dzirdējuši un pasludinām jums, ka Dievs ir gaisma, un
viņā nav it nekādas tumsības. I Jņ.1:5
Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis, ka tiekam saukti Dieva bērni, un mēs
tādi arī esam. I Jņ.3:1

ATSACĪŠANA ĻAUNAJAM UN TICĪBAS APLIECĪBA

Liturgs vēršas pie kristījamā, ja tas pats spēj atbildēt, un bērna vecākiem, un krustvecākiem.

L: Vai tu atsaki visam ļaunam un visiem spēkiem kas saceļas pret Dievu?
K: Es atsaku.
L.: Vai tu uzticies Kristum un viņa uzvarai, kas mums nes piedošanu,
atbrīvošanu un dzīvību?
K.: Es uzticos Kristum.
L.: Tad nu ienākdams Kristus Baznīcas kopībā apliecini savu ticību:
D.: 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. Āmen.
LŪGŠANAS PAR KRISTĪJAMO
L.: Vai tu, draudze, kas esi šī brīža lieciniece, apņemies cik spēdama, stiprināt to,
kas tiek kristīts/a, viņa/s kristīgajā dzīvē?
D.: Jā.
L.: (draudzei) Lūgsim!
Liturgs vai cita persona, kurai tas noteikts, vada sekojošus aizlūgumus.

L.:
D.:
L.:
D.:
L.:
D.:
L.:
D.:
L.:
D.:
L.:
D.:
L.:

Pildi, Kungs, to, kas taps kristīts, ar savu Svēto dzīvudarītāju Garu.
Kungs, uzklausi mūsu lūgšanu.
Māci viņu Gara spēkā mīlēt tevi un savu tuvāko.
Kungs, uzklausi mūsu lūgšanu.
Turi viņu ticībā un tavas svētās Baznīcas kopībā.
Kungs, uzklausi mūsu lūgšanu.
Kungs, dari viņu vecākus un krustvecākus par ticības paraugu.
Kungs, uzklausi mūsu lūgšanu.
Uzturi viņu ģimenē savu mīlestību.
Kungs, uzklausi mūsu lūgšanu.
Dod, ka mūsu Kristību solījumi piepildās mūsu dzīvē.
Kungs, uzklausi mūsu lūgšanu.
Mēs lūdzam par šo bērnu: atbrīvo viņu no iedzimtā grēka, dari viņu par
savas godības templi un sūti savu Svēto Garu, lai tas viņā mājo.
D.: Āmen.

PATEICĪBA PAR ŪDENI
L.: Tas Kungs ar jums.
D.: Un ar tavu garu.
L.: Sacīsim pateicību Dievam, savam Kungam.
D.: Tā ir labi un tā piederas.
L.: [Mēs pateicamies tev, visspēcīgais Dievs, par ūdens dāvanu. Virs ūdeņiem
tavs Gars lidinājās iesākumā, kad viss tika radīts. Caur ūdeņiem tu vedi
Israēla bērnus no Ēģiptes jūga apsolītajā zemē. Ūdeņos tavs Dēls Jēzus
saņēma Kristību caur Jāni, lai ar savu nāvi un augšāmcelšanos vestu mūs no
nāves mūžīgajā dzīvībā.]
Mēs pateicamies tev, Tēvs, par Kristības ūdeni, caur ko mums ir daļa pie
Kristus nāves un augšāmcelšanās. Tāpēc paklausībā tavam Dēlam, mēs
prieka pilnām sirdīm ievedam viņa sadraudzībā to, kas ticībā nāk pie viņa.
Pie sekojošajiem vārdiem liturgs pieskaras ūdenim.

L.: Svētī svētās Kristības ūdeni, ka savienots ar tavu vārdu, tas mazgā
atdzimšanai Svētajā Garā. Viņam, tev un Dēlam pienākas visa slava un gods
tagad un mūžīgi.
D.: Āmen.
KRISTĪBA

Garīdznieks uzaicina krustvecākus (vecākus):

L.: Nosauc kristījamā vārdu.

Garīdznieks kristījamam uzlej ūdeni vai iegremdē.

L.: N, es tevi kristīju Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.
D.: Āmen.
Garīdznieks apzīmē jaunkristīto ar krusta zīmi uz pieres:

L.: N, Kristībā tu esi saņēmis Svēto Garu, un esi apzīmēts kā Kristus īpašums
mūžīgi.
D.: Āmen.
L.: Lūgsim! Debesu Tēvs, mēs tev pateicam, ka caur ūdeni un Svēto Garu tu esi
dāvinājis šim savam bērnam grēku piedošanu un esi modinājis viņu
atjaunotai dzīvei. Lai tavs Gars viņu piepilda caurcaurēm, un uztur vienotībā
ar Kristu un viņa Baznīcu.
D.: Āmen.

