LEKTORA VADĪTAS DIEVA VĀRDA
LITURĢIJAS KĀRTĪBA
Priekules evaņģēliski luteriskā draudzē.
Dievkalpojums ir sadalīts 4 galvenās daļās - proti:
1.
IEVADA LITURĢIJA
2.
DIEVA VĀRDA LITURĢIJA
3.
LIELĀ DRAUDZES LŪGŠANAS LITURĢIJA
4.
NOSLĒGUMA LITURĢIJA
1. IEVADA LITURĢIJA
Aizdedzina altāra sveces. Brīdis individuālām lūgšanām. Zvans.
Procesija ar krucifiksu ienāk dievnamā.
Dziesma (1)
(Draudze sēž)

Ievads

(Introitus)

Pēc dziesmas (draudze pieceļas) liturgs saka ievadvārdus no
konkrētās dienas lasījumu Introita teksta
Liturgs nolasa introitu un saka :
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam!
Draudze:
Kā iesākumā bija tā tagad ir un tā būs, no mūžības uz
mūžību. Āmen.

Grēksūdze

(Confessionis)

Liturgs no pults pret draudzi saka ievadvārdus grēksūdzei:
Mīļie, kas šeit sanākuši Dievu pielūgt garā un patiesībā,
Viņam pateikties par visu, ko Viņš mums labu darījis,
un no Viņa izlūgties visu, kas mums vajadzīgs miesai un
dvēselei! Savu necienību atzīdami, vispirms sūdzēsim
Viņam savus grēkus, vienprātīgi tā sacīdami:
(Draudze uz ceļiem).
Liturgs uz ceļiem pie altāra:
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

(Kyrie)

Visi:
Kungs, apžēlojies! Kristu, apžēlojies! Kungs, apžēlojies!
Liturgs:
Visuspēcīgais un mūžīgais Dievs par mums ir apžēlojies
Jēzū Kristū un Viņa dēļ mums piedod visus mūsu
grēkus, un dod mums žēlastību , ka atgriežamies un
iemantojam mūžīgo dzīvību.
Draudze:
Āmen.
(Draudze pieceļas)

Gods Dievam augstībā

(Gloria in excelsis)

(Šo daļu nelieto Ciešanu laikā, Adventā un darbdienu
dievkalpojumos, kuri neiekrīt svētkos, bet lieto Zaļajā Ceturtdienā)
Liturgs:
Gods Dievam augstībā (un miers virs zemes un
cilvēkiem labs prāts)!
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

(Salutatio)

Liturgs:
Tas Kungs ar jums!
Draudze:
Un ar Tavu garu!
Liturgs:
Lūgsim Dievu!

Kolektas lūgšana

(Collecta)

Liturgs vada katrai svētdienai paredzētu kolektas lūgšanu no introita
tekstu lapas, kas parasti beidzas ar:
...caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
Draudze: Āmen.
2 DIEVA VĀRDA LITURĢIJA

Svēto Rakstu lasījumi
a) Vecas Derības lasījums (Draudze var sēdēt)
Pēc lasījuma liturgs saka:
Tā Kunga vārds.
Draudze:
Pateicība Dievam.
b) Jaunās Derības vēstules lasījums
Pēc lasījuma liturgs saka:
Tā Kunga vārds.
Draudze:
Pateicība Dievam.
c) Evaņģēlija lasījums (Draudze stāv)
Liturgs:
Allelūja
(No Septuagesima svētdienas līdz Klusajai sestdienai Allelūja
nelieto).
Draudze:
Allelūja, allelūja, allelūja!

Liturgs:
Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko
uzrakstījis... nodaļā.
Draudze:
Gods Dievam!
Pēc lasījuma liturgs saka:
Tā Kunga vārds.
Draudze:
Slava tev, Kristu!

Ticības apliecība

(Credo)

Liturgs:
Apliecināsim savu kristīgo ticību!
Visi:
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!
Apustuļu vai Nīkajas ticības apliecību, skaties Dziesmu grāmatas vāku iekšpusē. (Darbadienās Ticības
apliecību var nelietot. Ziemassvētkos, Lieldienās un Vasarsvētkos vienmēr lieto Nīkajas ticības
apliecību. Svētās Trīsvienības dienā lieto Nīkajas vai Atanāzija ticības apliecību.)

Pēc ticības apliecības visi apstiprina savu piekrišanu ar:
Visi:
Āmen, āmen, āmen.
Ja ir svētdienas skola, tad bērni dodas uz svētdienas skolu.
Dziesma (2) (Draudze sēž)

Sprediķis
Liturgs: (draudze stāv kājās):
Lūgsim!
Seko lūgšana.
Svētais un mūžīgais Dievs, Mūsu Kunga Jēzus Kristus
Tēvs, svētī mūs Tava Vārda patiesībā, Tavs Vārds ir
Patiesība. Āmen!
Draudze:
Āmen.
(Draudze apsēžas)

Seko sprediķis
Dziesma (2a)
3. LIELĀ DRAUDZES LŪGŠANAS LITURĢIJA

Ziņojumi
Liturgs nolasa draudzes ziņojumus un saka:
Sagatavosimies lūgšanai dziedot nākošo dziesmu
Dziesma (3) Ziedojumi
(Draudze sēž)
Ziedojumus draudzes kalpošanai savāc dziesmas laikā.
„Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl.
Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums arvienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek
pāri labiem darbiem.” (2 Kor. 9:7-8)

Lielā draudzes lūgšana

(Oratio fidelium)

Liturgs: Lūgsim.
(Draudze stāv ).
(Gavēņa laikā lūdz Litāniju, skat. Dziesmu gr. lpp. 65)

Lūgšana parasti sadalīta četrās daļas un katra daļa beidzas ar
draudzes atbildi pēc sekojošas kartības:
Liturgs:
..... Dievs Kungs, mēs Tev pateicamies.

Draudze:
Dievs Tevi slavējam, Dievs Kungs Tev pateicam!
Liturgs:
..... Kungs paklausi mūs!
Draudze:
Paklausi mūs mīļais Kungs un Dievs!
Liturgs:
Mēs lūdzam par mūsu draudzes vajadzībām
(Lūgšana par draudzei svarīgām lietām, aizlūgumi)
Liturgs:
Kungs, palīdzi mums.
Draudze:
Palīdzi mums mīļais Kungs un Dievs!
Liturgs:
.... augsti teicams mūžīgi.
Draudze:
Kungs Jēzu Krist', Tu Kungs un Dievs, Tu Kungs un
Dievs, paklausi, ko mēs lūdzamies, Āmen.
Liturgs:
Mēs lūdzam Tevi, kā Tavs Dēls mums ir mācījis:
Visi:
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.

4. NOSLĒGUMA LITURĢIJA

Svētīšana

(Benedictio)

Liturgs:
Tas Kungs mūs svētī un mūs pasargā.
Tas Kungs apgaismo savu vaigu pār mums un ir mums
žēlīgs. Tas Kungs paceļ savu vaigu uz mums un dod
mums mieru. Dieva - Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā.
Draudze:
Āmen, āmen, āmen.

Sūtīšana kalpot
Liturgs:
Ejiet ar mieru un kalpojiet tam Kungam ar prieku!
Draudze:
Pateicība Dievam!
Dziesma (4)
(Draudze stāv)
Pēc dziesmas Brīdis individuālām lūgšanām.
Zvans. Procesija ar krustu iziet no dievnama.

