Kristus ciešanu
piemiņas laika
Dievkalpojums
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 mī'ā Dēla Jēzus Kristus, mana
Pestītāja, rūgto ciešanu un miršanas dē', 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!
Apvienotā Londonas latviešu ev. lut. un Miera draudze
www.draudze.org.uk

Piedošanas pasludinājums (Absolūcija)
… Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen.
* Notis attiecīgajā lapaspusē Dziesmu grāmatā

Dieva vārda pasludināšana
Tas Kungs lai ir ar jums.
Un ar tavu garu.

(Dziesma)

Lūgsim Dievu! … caur Tavu mī$o Dēlu, Jēzu Kristu, mūsu
Kungu. Āmen. Āmen.
(22.lpp)
(Draudze apsēžas)
(Draudze pieceļas)

Svēto rakstu lasījumi
Āmen.

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)

Lūgšana

(Draudze pieceļas)
(21.lpp)

Dziesma
Svētruna

Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk
Tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs
zemes. Mūsu dieniš*o maizi dod mums šodien. Un piedod
mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem
parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī
mūs no 'auna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods
mūžīgi mūžos. Āmen.

Dziesma

(Draudze apsēžas)

(Draudze pieceļas)

Pateicības lūgšana

Tā kunga vārds lai ir teikts un augsti slavēts.
No šī laika mūžīgi!

(29.lpp)

… caur Tavu mī$o Dēlu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
Āmen. Āmen.

(43.lpp)

Svētīšana
Āmen. Āmen. Āmen.

(Draudze apsēžas)

(45.lpp)

Dziesma
Ziņojumi

