
IEVADS 
Draudze pieceļas 

1. IEVADA DZIESMA (1) 

2. IEVADA SVĒTĪBA: 

M. Tēva un Dēla un Svētā Gara Vārdā. 

Dr. Āmen. 

M. Žēlastība un miers jums no tā, kas bija, kas ir, un kas nāk! 

Dr. Un ar tavu garu! 
 

3. GRĒKSŪDZE: 

M. Es atzīstos visspēcīgajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka esmu daudz grēkojis domās, vārdos un darbos. 
Mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina! Tādēļ lūdziet par mani Dievu, mūsu Kungu! 

Dr. Visspēcīgais Dievs lai apžēlojas par tevi, un, piedodams grēkus, lai vada tevi uz mūžīgo dzīvību! 

M. Āmen. 

Dr. Es atzīstos visspēcīgajam Dievam un tev, brāli, ka esmu daudz grēkojis domās, vārdos un darbos. 

Mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina! Tādēļ lūdz par mani Dievu, mūsu Kungu! 

M. Visspēcīgais Dievs lai apžēlojas par jums, un, piedodams grēkus, lai vada jūs uz mūžīgo dzīvību! 

Dr. Āmen. 
 
vai 

M. Visspēcīgais Dievs, sirdsžēlīgais Tēvs! 

Dr. 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! 

M. 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. 

Dr.  Āmen. 

 

4. IEVADA PSALMS 

 

5. KYRIE 

 

6. GODS DIEVAM 

 

7. LŪGŠANA: 

M. Tas Kungs ar jums! 

Dr. Un ar tavu garu! 

M. Lūgsim! [Lūgšana saskaņā ar liturģiskā gada kārtību] 

Dr. Āmen. 
Draudze apsēžas 

DIEVVĀRDI 
8. SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI: 

L. Lasījums no ...grāmatas... [Lasījums no Vecās Derības] ... Tā Kunga vārds. 

Dr. Pateicība Dievam! 

(PSALMS AR ATBILDI, MŪZIKA VAI DZIESMA (2)) 

L.  Lasījums no ... vēstules [Lasījums no Vēstulēm] ... Tā Kunga vārds. 

Dr. Pateicība Dievam! 
Draudze pieceļas 

 

9. EVAŅĢĒLIJS: 



 ALLELUJA 

 SVĒTDIENAS JEB EVAŅĢĒLIJA DZIESMA (2) 
 (Var sekot pants un atkārtots Alleluja) 

M. Tas Kungs ar jums! 

Dr. Un ar tavu garu! 

M. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus Evanģēlija, ko uzrakstījis Svētais ... : 

Dr. Gods Tev, Kungs! 

M. [Lasījums no Evaņģēlija] … Tā Kunga vārds. 

Dr. Slava Tev, Kristu! 
Draudze apsēžas 

 

10. SPREDIĶIS 
 
Draudze pieceļas 

11. TICĪBAS APLIECĪBA 

Dr. Mēs ticam uz vienu Dievu,  Tēvu, Visuvaldītāju, debess un zemes, visa redzamā un neredzamā 

Radītāju. 

 Un uz vienu Kungu Jēzu Kristu, Dieva vienīgo Dēlu, pirms mūžīgiem laikiem no Tēva dzemdinātu, 

Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzemdinātu, nevis radītu, vienādu 

ar Tēvu būtībā; caur kuru viss ir radīts, kurš priekš mums, cilvēkiem, un mūsu pestīšanas labad nāca 

no debesīm, iemiesojās no Svētā Gara un Jaunavas Marijas un tapa cilvēks; par mums sists krustā 

Poncija Pilāta laikā, cietis un guldīts kapā, trešajā dienā augšāmcēlās saskaņā ar Rakstiem, uzkāpa 

debesīs un sēž pie Tēva labās rokas, un godībā atkal nāks tiesāt dzīvos un mirušos; viņa valstībai 

nebūs gala. 

 Un uz Svēto Garu, Kungu un Dzīvudarītāju, kas no Tēva [un Dēla] iziet, kas ar Tēvu un Dēlu līdzi 

pielūdzams un godājams, kas runājis caur praviešiem. Un uz vienu, svētu, katolisku un apustulisku 

Baznīcu. Mēs atzīstam vienu kristību uz grēku piedošanu un gaidām uz mirušo augšāmcelšanos un 

dzīvi mūžībā, kas nāk. Āmen. 
Draudze apsēžas 

 

12. PIETEIKUMI (Pieteikumi aizlūgumiem, kas tiek iekļauti DRAUDZES LŪGŠANĀ (Punkts 14)) 

13.  SPREDIĶA DZIESMA (3) 

 

DIEVGALDS 
Draudze pieceļas 

14. DRAUDZES LŪGŠANA (ar draudzes atbildēm) 

 

15. DIEVGALDA SAGATAVOŠANA 
Draudze apsēžas 

 

DĀVANU PIENEŠANAS DZIESMA (4) 
Draudze pieceļas 

M. Kungs, no tā, kas ir Tavs, mēs Tev pienesam! 

Dr. Pieņem mūs un šīs dāvanas Jēzus Kristus dēļ. 

 

16. DIEVGALDA LŪGŠANAS IEVADS: 

M. Tas Kungs ar jums! 

Dr. Un ar tavu garu! 

M. Paceliet savas sirdis! 

Dr. Mēs tās paceļam uz to Kungu. 

M. Sacīsim pateicību Dievam, mūsu Kungam! 

Dr. Tā ir labi un tā piederas. 



M. Tiešām tā ir labi … [Prefācija saskaņā ar liturģiskā gada kārtību] 

 

17. SVĒTS 
Draudze ceļos 

 

18. DIEVGALDA LŪGŠANA: 

M. Gods Tev, Tu debess un zemes Kungs, kas esi apžēlojies par mums un esi devis savu vienīgo Dēlu, lai 
neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvību. Mēs Tev pateicamies par pestīšanu, kuru 
Tu mums esi sagatavojis caur Jēzu Kristu. Sūti Tavu Garu mūsu sirdīs, lai Viņš iedegtu mūsos dzīvu ticību. 
Svētī arī caur Tavu Garu šo maizi un vīnu, zemes augļu un cilvēka darba dāvanas, ko mēs nesam Tavā 
priekšā. Mēs pateicamies Tev, ka caur tām mums ir daļa pie Kristus Miesas un Asinīm.  

 Mūsu Kungs Jēzus Kristus tajā naktī, kad Viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un deva to 
saviem mācekļiem, sacīdams: Ņemiet un ēdiet! Tā ir mana Miesa, kas par jums top dota. To dariet, mani 
pieminēdami!» Tāpat Viņš arī ņēma biķeri pēc vakarēdiena, pateicās un tiem to deva sacīdams: «Ņemiet un 
dzeriet visi no tā! Šis biķeris ir Jaunā Derība manās asinīs, kas par jums un pār daudziem top izlietas par 
grēku piedošanu. To dariet, cikkārt jūs to dzerat, mani pieminēdami!» 

M. Ticības noslēpums. 

Dr. Tavu nāvi, ak Kungs, mēs pasludinām, un Tavu augšāmcelšanos mēs teicam, līdz Tu atnāksi godībā! 

M. Debesu Tēvs, mēs svinam šo mielastu, pieminot Tava Dēla ciešanas un nāvi, augšāmcelšanos un uzkāpšanu 
debesīs. No dzīvības maizes un svētības kausa Tu dod mums ēst un dzert līdz tai dienai, kad Viņš atkal nāks 
godībā. Mēs Tevi lūdzam, uzlūko Viņa pilnīgo un mūžīgo upuri, ar kuru Tu esi salīdzinājis pasauli ar sevi. 
Liec, lai mēs caur Svēto Garu topam pilnīgi un vienā miesā savienoti par dzīvu upuri Kristū. Caur Viņu, ar 
Viņu un Viņā Tev, Dievam Visvarenajam Tēvam Svētā Gara vienībā ir viss gods un slava visos mūžu 
mūžos. 

Dr. Āmen. 
Draudze pieceļas 

 

19. MŪSU KUNGA LŪGŠANA: 

M. Paklausi mūs, kad mēs Svētajā Garā līdz ar visiem Taviem ticīgajiem lūdzam lūgšanu, ko mums ir mācījis 
Tavs Dēls. 

Dr. 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 ļaunā, jo Tev pieder 

valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. 

 

20. MAIZES LAUŠANA: 

M. Maize, ko laužam, ir viena miesa. 

Dr. Jo, kā ir viena maize, tā mēs daudzi esam viena miesa, jo mēs visi esam šīs vienas maizes dalībnieki. 

 

21. MIERA SVEICIENS: 

M. Tā Kunga miers ar jums visiem! 

Dr. Miers ar Tevi! 
 Pēc mācītāja uzaicinājuma visi sveicina cits citu ar vārdiem «Miers ar tevi!» 

 

22. DIEVA JĒRS 

23. MIELASTS 

 M. Kristus Miesa. Dr. Āmen. 

 M.  Kristus Asins. Dr. Āmen. 

 

24. LŪGŠANA PĒC MIELASTA: 

M. Pateiciet tam Kungam, jo Viņš ir laipnīgs, allelūja! 

Dr. Un Viņa žēlastība paliek mūžīgi, allelūja! 

M. Lūgsim! [Lūgšana saskaņā ar liturģiskā gada kārtību] 



Dr. Āmen. 

 

NOSLĒGUMS 
25. SVĒTĪŠANA: 

M. Tas Kungs ar jums! 

Dr. Un ar tavu garu! 

M.  Lai jūs svētī un pasargā visspēcīgais Dievs – Tēvs un Dēls un Svētais Gars. 
vai 

M. 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. Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā! 

Dr. Āmen. 

 

26. ZIŅOJUMI 

 

27. ATLAIŠANA: 

M. Ejiet ar mieru un kalpojiet tam Kungam ar prieku! 

Dr. Pateicība Dievam! 

 

28. NOSLĒGUMA DZIESMA (5) 
 
Var izlaist punktus 1, 12, 13, 26, 28 
Darbdienas dievkalpojumos izlaiž punktus 6, 11 


