
Svētā Vakarēdiena iestādīšana 
 

… tā Kunga miers, la ir ar jums visiem. 
 
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.         (41.lpp) 
 
(Draudze apsēžas, kamēr izdala Svēto Vakarēdienu) 
 
 
(Draudze pieceļas)  Pateicības lūgšana 
 
Pateiciet tam Kungam, jo Viņš ir mīlīgs! Allelūja! 
Un Viņa žēlastība paliek mūžīgi! Allelūja!      (42.lpp) 
 
… caur Tavu mīļo Dēlu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu. 
Āmen. Āmen.          (43.lpp) 
 

Svētīšana 
 

Āmen. Āmen. Āmen.         (45.lpp) 
 
(Draudze apsēžas)             Dziesma 

 
Ziņojumi 
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Dievkalpojums  
ar Dievgaldu 

 
Dziesma 

 
(Draudze pieceļas)      Ievads (Introits) 

 
… Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam. 
Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz 
mūžību. Āmen!          (3.lpp*) 

 
Grēksūdze 

 
Visuspēcīgais Dievs, žēlīgais Tēvs! 
Es, nabaga grēcinieks, Tev 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 tos 
no sirds nožēloju un tie man gauži sāp. Tavas lielās 
apžēlošanas un Tava mīļā Dēla Jēzus Kristus, mana 
Pestītāja, rūgto ciešanu un miršanas dēļ, es Tevi lūdzu: 
apžēlo mani, piedod man visus manus grēkus un dod man 
sava Svētā Gara palīgu, ka varu atgriezties. 
 
Kungs, apžēlojies! Kristu, apžēlojies! Kungs apžēlojies! 

       (7.lpp) 
Ja šī ir jūsu patiesa grēksūdze un lūgšana, tad aplieciniet to, 
sacīdami: jā! Jā! 

 
Piedošanas pasludinājums (Absolūcija) 

 
… Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. 
 

* Notis attiecīgajā lapaspusē Dziesmu grāmatā 
 

!



Gods Dievam augstībā 
 

Gods Dievam augstībā! 
Gods lai ir Dievam augstībā, kas mums tāds žēlīgs rādās, ka 
mums nedz šeit, nedz mūžībā, nav kaites vairs nekādas. Nu 
Dievam ir uz mums labs prāts, virs zemes miers top 
sludināts, viss ienaids jau pagalam.          (10.lpp) 
 

Dieva vārda pasludināšana 
 
Tas Kungs lai ir ar jums. 
Un ar tavu garu.          (21.lpp) 
 
Lūgsim Dievu! … caur Tavu mīļo Dēlu, Jēzu Kristu, mūsu 
Kungu. Āmen. Āmen.          (22.lpp) 
 
(Draudze apsēžas)       Svēto rakstu lasījumi 
 
(Draudze pieceļas) Allelūja! Allelūja! Allelūja 
 

Ticības apliecinājums 
 

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. Āmen. Āmen.          (25.lpp) 
 

 

 
(Draudze apsēžas)              Dziesma 

 
 Svētruna 

 
Dziesma 

 
(Draudze pieceļas)              Lūgšana 

 
(Draudze apsēžas)              Dziesma 

 
 

(Draudze pieceļas)  Svētais Vakarēdiens 
 
Tas Kungs lai ir ar jums.               (34-36.lpp) 
Un ar tavu garu. 
Paceliet savas sirdis. 
Mēs tās paceļam uz to Kungu. 
Pateicību lai sakām Dievam savam Kungam. 
Tā ir labi un tā piederas. 
 
Tiešām tā ir labi … tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un 
debesu pulkiem slavējam Tavu godību, dziedādami: 
Svēts ir, svēts ir, svēts ir tas Kungs. Un debess un zeme, 
un debess un zeme ir pilna Viņa godības. 
 
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. 
 
 


