VASARSVĒTKU DIEVKALPOJUMS
ĶEMPJU BAZNĪCĀ
2018. gada 20. maijā
Notis dziesmām un dievkalpojuma kārtība ir atrodami LELB Dziesmu grāmatā.
Grāmatas ir uz galdiņa pie ieejas durvīm. Lūdzam ņemt vienu grāmatu uz diviem
cilvēkiem, lai pietiktu visiem, kas ir atnākuši uz dievkalpojumu.
Apzīmējumi: dz. – dziesmas vai dziedājuma numurs, lpp. – lappuses numurs.

Laiks klusām personiskām lūgšanām.
Dievgaldniekiem laiks sirdsapziņas izmeklēšanai, sagatavojoties kopīgajai
grēksūdzei.
Pie Dievgalda ir aicināti nākt visi iesvētīti Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas
draudžu locekļi, kas ir gatavojušies šajā dienā saņemt Svēto Vakarēdienu.

1. Ievada dziesma (232. dz.)
1. Atdariet man krāšņos vārtus, vediet mani Ciānā,
lai es klausos Dieva vārdus, stāvu Viņa pagalmā!
Tur man Dieva gaisma spīd, prieks un laime sirdī krīt.
2. Še es nāku, Kungs, pie Tevis, kur Tavs svētais dzīvoklis:
Tuvu mani velc pie Sevis, tad es esmu debesīs.
Svētī manu dvēseli Sev par svētu mājokli.
3. Dodi, Dievs, man Savu Garu, ka ar svētu bijību
Tevi teikt un pielūgt varu, pieņem manu lūgšanu.
Manu sirdi atveri, skatu augšup paceli.
4. Manu cieto sirdi dari Sev par zemi auglīgu,
lai Tu augļus redzēt vari, ko Tev priecīgs atnesu;
visu, ko mums sludini, dziļi sirdīs ieraksti.
(Dievkalpojuma kārtība - 944. lpp.) 2. Ievadpsalms. 3. Grēksūdze.
(Dievgaldnieki paliek savās vietās.) 4. Kungs, apžēlojies. 5. Grēku
piedošanas pasludinājums.
6. Gods Dievam. (645.1., pēc tam 645.3. dz.)
Mācītājs: Gods Dievam augstībā!
Draudze: Un miers ir virs zemes un cilvēkiem labs prāts, labs prāts.
Mēs Tevi teicam, mēs Tevi slavējam, mēs Tevi pielūdzam,
mēs Tevi godājam, mēs Tev pateicamies Tavā lielā godībā,
Dievs Kungs, Debesu Ķēniņ, Tu visuspēcīgais Tēvs! Jēzu
Kristu, Tu visu augstākā vienpiedzimušais Dēls, Dievs

Kungs, Tu, Dieva Jērs, tā Tēva Dēls, kas nesi pasaules
grēkus, apžēlojies par mums, kas nesi pasaules grēkus,
pieņem mūsu lūgšanu, Tu, kas sēdi pie Tēva labās rokas,
apžēlojies par mums! Jo Tu viens esi svēts, Tu viens esi tas
Kungs, Jēzu Kristu līdz ar Svēto Garu Dieva Tēva godībā.
7. Lūgšana. 8. Sv. Rakstu lasījumi.
9. Evaņģēlija dziesma (169. dz.) Draudze stāv.
1. Dievs, Radītāj, Gars Svētais nāc, un mūsu sirdīs mājot sāc;
sirds dziļumus, ko radīji, ar žēlastību piepildi!
2. Tu Aizstāvis mums esi dots, pats augsta dāvana un gods,
Tu mīlestības avots mums, svēts uguns, Gara svaidījums.
3. Kungs, lūdzam, sirdīs iededzi mums mīlestības uguni
un deldē miesas nespēku ar Savu spēku mūžīgu.
4. Ar septiņveida dāvanām, no Debestēva iedotām,
top sludināts mums Dieva vārds it visās zemes valodās.
5. Lai neved maldos ienaidnieks, Kungs, Tu vien mūsu miers un
prieks,
Tev gribam sekot ticībā, lai dvēsele top izglābta.
6. Dod atzīt Tēvu debesīs un Dēlu, ko Viņš sūtījis,
Tu Gars, kas no tiem izeji, ar ticību mūs piepildi.
7. Patiesi – Tēvam mūžīgs gods, gods augšāmceltam Dēlam dots,
un Garu, kas mūs priecina, mēs mūžu mūžos godinām!
Āmen.
10. Evaņģēlijs (647.1. dz.)
Alleluja, alleluja, alleluja!
11. Sprediķis.
12. Ticības apliecība. Nīkajas ticības apliecība, vecais tulkojums.
Mēs ticam uz vienu vienīgu, visuspēcīgu Dievu Tēvu, kas radījis
debesi un zemi, visu, kas redzams un neredzams;
Un uz vienu Kungu Jēzu Kristu, Dieva vienīgo Dēlu, kas no Tēva
dzimis pirms pasaules sākuma, Dievs no Dieva, Gaisma no
Gaismas, patiess Dievs no patiesa Dieva, dzimis, ne radīts, ar Tēvu
vienāds būtībā, caur kuru viss ir radīts, kas mūsu, cilvēku, un mūsu
pestīšanas labad no debesīm nācis un miesa tapis caur Svēto Garu

no Jaunavas Marijas un cilvēks tapis, kas par mums krustā sists zem
Poncija Pilāta, cietis un aprakts, un trešajā dienā augšāmcēlies pēc
Svētajiem Rakstiem, un ir uzņemts debesīs un sēž pie Tēva labās
rokas, un godībā atkal atnāks tiesāt dzīvos un mirušos; Viņa
valstībai nebūs gala.
Un uz Kungu Svēto Garu, kas dzīvu dara, kas no Tēva un Dēla
iziet, kas ar Tēvu un Dēlu vienlīdz pielūdzams un godājams, kas
caur praviešiem runājis, - un uz vienu svētu vispārēju un
apustulisku Baznīcu. – Mēs apliecinām vienu kristību grēku
piedošanai un gaidām uz mirušo augšāmcelšanos un dzīvošanu
nākamajā pasaulē. Āmen.
13. Aizlūgumu pieteikumi un ziņojumi.
14. Sprediķa dziesma (252. dz.)
1. Senlaikos dibināta, uz stipra pamata
stāv Kristus svētā draudze, to Viņš pats svētīja.
No debesīm Viņš nāca, tai sevi atdeva.
No grēkiem atpestīta, to Kungu slavē tā.
2. No neskaitāmām tautām, un tomēr vienota,
tā Svētā Gara spēkā ir Dieva radīta.
Tā Kristus svētā vārdā ir viena ticībā
un paliek mīlestībā arvienu vienota.
3. Tā daudzreiz nicināta un smieta, vajāta;
Tā ilgodamās raugās pēc miera laikmeta.
Kungs Kristus viņu cēlis ir svētā glītumā
un viņai apsolījis tās daļu mūžībā.
15. Draudzes lūgšana. Draudzes atbildes - 654.1 dz.
16. Dāvanu pienešanas dziesma (221. dz.)
1. Nāku es kā māceklis Jēzus sadraudzībā,
grūtus ceļus izgājis, lūdzos pazemībā:
pieņemi žēlīgi, Kungs, pie Sava galda to, kas nāk no malda.
2. Apžēloto pulciņā, Jēzu, dod man vietu,
lai es Tavā vadībā debess ceļu ietu!
Nomazgā, nožāvē arī manas kājas, atver Savas mājas!

3. Lauz, Kungs, maizi svētīto, biķeri man sniedzi,
paēdini salkušo, slāpes dzēst neliedzi!
Svētī Tu mielastu, svētī Savu draudzi, grēciniekus saudzi!
4. Dzīvā ūdens avotu manā sirdī radi;
Tava Gara skaidrotu, pats Tu mani vadi!
Dzīvībā mūžīgā vienoti lai kļūtu, un es Tevī būtu!
Dievgalds (16.-23.) 947.-.949. lpp.
Dievgalda liturģijas laikā draudze stāv kājās.
Pēc mācītāja uzaicinājuma ap altāri pulcējas dievgaldnieki – iesvētīti
Latvijas ev. luteriskās Baznīcas locekļi, kas ir gatavojušies nākt pie Sv.
Vakarēdiena.
Tie, kuri nav iesvētīti, var nāk pie altāra saņemt svētību. Sv.
Vakarēdiena izdalīšanas laikā viņi sakrusto rokas pār krūtīm.
24. Lūgšana pēc Dievgalda. 25. Svētīšana.
26. Noslēguma dziesma (131. dz. vecajā Dziesmu grāmatā)
1. Ak tu priecīga, ak tu svētīga Vasarsvētku dieniņa!
Svēts Gars ir nācis, svētīt mūs sācis. Priecājies, priecājies, draudze!
2. Ak tu priecīga, ak tu svētīga Vasarsvētku dieniņa!
Gars sirdis silda, dāvanām pilda. Priecājies, priecājies draudze!
3. Ak tu priecīga, ak tu svētīga Vasarsvētku dieniņa!
Gars, kad sirds ir grūta, prieku mums sūta. Priecājies, priecājies,
draudze!
______
Dievkalpojumu vadīja draudzes mācītājs Ainārs Rendors.
Pie ērģelēm: draudzes ērģelniece Olita Neimande.
Pateicamies visiem, kas piedalījās un kalpoja šajā dievkalpojumā.
Lai Dievs svētī visus ziedotājus!
Priecīgus Vasarsvētkus!
Ķempju evaņģēliski luteriskā draudze
tel.: 26224477, e-pasts: draudze@kempji.lv, mājas lapa: www.kempji.lv
Dievkalpojumi ar mūziku: mēneša 1. un 3. svētdienā 11:00.
Pārējās svētdienās: dievkalpojums bez mūzikas 11:00, tam seko Bībeles stunda.

Dziesmu grāmatas atstājiet uz galdiņa pie ieejas!

