KRIZMAS IESVĒTĪŠANAS
UN
ORDINĀCIJAS SOLĪJUMA
ATJAUNOŠANAS
DIEVKALPOJUMS
Ievada liturģija
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2.
3.
4.
5.

6.
7.

Dziesma (169)
Dievs Radītāj, Gars Svētais, nāc un mūsu sirdīs mājot sāc;
sirds dziļumus, ko radīji, ar žēlastību piepildi!
Tu Aizstāvis mums esi dots, pats augsta dāvana un gods,
Tu mīlestības avots mums, svēts uguns, gara svaidījums.
Kungs, lūdzam, sirdīs iededzi mums mīlestības uguni
un deldē miesas nespēku ar savu spēku mūžīgu.
Ar septiņveidu dāvanām, no Debestēva iedotām,
top sludināts mums Dieva vārds it visās zemes valodās.
Lai neved maldos ienaidnieks, Kungs, Tu vien mūsu miers un
prieks,
Tev gribam sekot ticībā, lai dvēsele top izglābta.
Dod atzīt Tēvu debesīs un Dēlu, ko Viņš sūtījis,
Tu Gars, kas no tiem izeji, ar ticību mūs piepildi.
Patiesi – Tēvam mūžīgs gods, gods augšāmceltam Dēlam dots,
un Garu, kas mūs priecina, mēs mūžu mūžos godinām!
Āmen.
Bīskaps:
Draudze:
Bīskaps:
Draudze:

Draudze: Es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko
esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos un ar ko gan esmu
pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. 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: žēlo laipnīgi mani, nabaga grēcinieku, piedod
man visus manus grēkus un dod man sava Svētā Gara spēku, ka varu
atgriezties.
Bīskapam tiek uzlikta mitra un pasniegts zizlis, kā zīme pilnvarai, ko viņš
saņēmis apustuliskajā sukcesijā. Bīskaps pasludina grēku piedošanu.

Bīskaps: Ja nu šī ir jūsu visu patiesa grēku sūdzēšana un lūgšana, tad
atbildiet, sacīdami “jā”.
Draudze: Jā!
Bīskaps: Kad jūs, savus grēkus nožēlodami, ticībā iepriecināties ar
mūsu Pestītāja Jēzus Kristus nopelnu, no saviem grēkiem gribat
atstāties un Dieva svētajam prātam paklausīt, tad uz tādu jūsu grēku
sūdzēšanu un lūgšanu kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps es jums
pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu pēc Kunga Jēzus Kristus
pavēles, ka visi jūsu grēki ir piedoti Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.
Draudze: Āmen.
(Visi pieceļas)
INTROITS (II Moz. 30:25a,31, Ps.89:20-22,25-30)
KYRIE

Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.
Āmen.
Žēlastība un miers jums no tā, kas bija, kas ir un kas nāk!
Un ar tavu garu!

Uzaicinājums uz grēksūdzi.
(Visi ceļos)
Mācītājs: Visspēcīgais Dievs, sirdsžēlīgais Tēvs!

Bīskaps:
Draudze:
prāts.

Gods Dievam augstībā!
Un miers ir virs zemes tiem ļaudīm, pie kā Dievam labs ir

DzGr.645.3

Mēs Tevi teicam, mēs Tevi slavējam, mēs Tevi pielūdzam, mēs Tevi
godājam, mēs Tev pateicam dēļ Tavas lielās godības, Dievs Kungs,
debesu Ķēniņ, Tu visuspēcīgais Tēvs! Jēzu Kristu, Tu visuaugstākā
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.
Bīskaps: Tas Kungs ar jums!
Draudze: Un ar tavu garu.
Bīskaps: Lūgsim! Kungs Dievs, Tu, kurš pieņem mūsu Pestītāja
priesterisko kalpošanu, kas nes ļaudīm pestīšanu, vairo caur Tavu
žēlastību savus ļaudis skaitā un tikumā un dod, ka darīt Tavu gribu ir
mūsu pastāvīgais upuris. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
Draudze: Āmen.

Dieva vārda liturģija
(Draudze apsēžas)

Lasījums no pravieša Jesajas grāmatas (Jes. 61: 1-3, 6a,
8b-9)
Lasījuma beigās: Tā Kunga vārds.
Draudze: Pateicība Dievam!
Lektors: Lasījums no Jēkaba vēstules (Jēkaba 5:13-16)
Lasījuma beigās: Tā Kunga vārds.
Draudze: Pateicība Dievam!
Lektors:

(Draudze pieceļas)
PANTS (Ps.28:8-9)

Mācītājs: Tas Kungs ar jums!
Draudze: Un ar tavu garu!
Mācītājs: Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko
uzrakstījis svētais Marks (Mk. 6: 7-13)
Draudze: Gods Tev, Kungs!

Lasījuma beigās: Tā Kunga evaņģēlijs.
Draudze: Slava Tev, Kristu!
SPREDIĶIS

Mācītāja amata solījuma atjaunošana
Mācītāji pieiet pie altāra ārējas apmales un nostājas ar seju pret altāri
Dz.Gr.502

1. Tiem, kas šauro ceļu staigā,
svēts gaišums spīd no Dieva vaiga
un pušķo tos ar svētību.
Ne ar spēku, ne ar varu,
ar Dieva žēlastības garu
tie cīņās panāk uzvaru.
Kas viņus apsūdzēs?
Kas pazudināt spēs izredzētos?
Jo varenais Kungs Pestītājs tos taisnos, sargās, aizstāvēs!
2. Tie, kas Dieva pulkus vada,
kas Kristus ļaudīm ceļu rāda
un kalpo svētā pagalmā,
tērpsies skaidrās, baltās drēbēs
un mirdzēs it kā spožā debess
tā Tēva augstā godībā.
Tur jaunā glītumā tie kalpos Ciānā Dieva Jēram
ar gudrību un stiprumu no mūžības uz mūžību.
(Draudze pieceļas)
Bīskaps vaicā mācītājiem

Brāli Kristū un amatā, vai gribi turpināt kalpot dārgajā mācītāja amatā
un vai apsolies arī tālāk uzticīgi pēc Dieva prāta kopt svētā Evaņģēlija
patiesību kā Dievs to parādījis, šķīsti un skaidri sludināt pēc mūsu
Baznīcas ticības apliecības, izdalīt svētos Sakramentus kā tas Kungs tos
iestādījis un taisnā un dievbijīgā dzīvē arī turpmāk būt par priekšzīmi
tiem, kas tev no Dieva uzticēti? Tad apliecini to Dieva un Baznīcas
priekšā, sacīdams: Es gribu.

Mācītāji: Es gribu.
Bīskaps (griežoties pie tautas): Mīļie brāļi un māsas, tagad es jūs
pamudinu lūgt par saviem mācītājiem, ka tas Kungs izlej pār tiem savu
visbagātāko žēlastību, ka tie kā uzticīgi Kristus, mūsu mūžīgā Augstā
Priestera kalpi jūs vada pie Viņa, kas ir mūsu pestīšanas avots.
Draudze: Mēs Tevi lūdzam: Kungs, uzklausi mūs.
Bīskaps: Lūdzieties arī par mani, lai es esmu uzticīgs apustuliskajam
pienākumam, kas man, nespēcīgam, uzticēts, tā, lai jūsu vidū es topu no
dienas dienā par arvien pilnīgāku Kristus attēlu, kurš ir Augstais
priesteris, Labais Gans, Mācītājs un visu Kalps.
Draudze: Mēs Tevi lūdzam: Kungs, uzklausi mūs.
Bīskaps: Kungs lai pasargā jūs savā mīlestībā un vada jūs visus - kā
ganus, tā arī ganāmpulku, uz mūžīgo dzīvību.
Visi:
Āmen.

Eļļu svētīšana
Altārim tiek pienesti trauki ar eļļu un tiek novietoti altāra labajā pusē.
Mācītāji paliek ap altāri.
Dz.gr. 377

1. Labais gans, kas ganāmos zālainos pats gani krastos,
Tev ja pilnam uzticos, Tavējiem kur trūkums rastos?
Diezgan Tavā upmalā valguma.
2. Taisnā ceļā vadīdams, dvēseli Tu iepriecini;
tumšs ir nāves ēnu nams, gaismu dot pat tur Tu zini,
ka es Tavos atvaros nebīstos.
3. Mani, Kungs, Tu neatstāj, zizlis Tavs man dara prieku;
bēdās Tu man galdu klāj, kauss mans piepildīts pārlieku.
Dārgām eļļām iesvaidi bagāti.
4. Labums, žēlastība vien ies man līdz ik jaunu rītu;
Tavā namā, Kungs, ikdien būšu, kamēr šeitan mītu
un Tavs prāts man palikt dos dzīvajos.
Tiek pienests trauks ar slimnieku svaidāmo eļļu. Asistents to tur bīskapa
priekšā.

Bīskaps: Žēlsirdīgais Tēvs un visu mierinātājs Dievs, Tu, kas caur savu
Dēlu esi vēlējies dziedināt visus slimniekus, mēs Tevi lūdzam, uzklausi
žēlīgi Tavu ticīgo lūgšanu un sūti no debesīm savu Svēto Mierinātāju
Garu pār šo eļļu, kuru Tu savā žēlastībā esi ļāvis zaļojošiem kokiem
nest miesas atspirdzināšanai, lai tā ar Tavu svētību nes sargāšanu
miesai, dvēselei un garam visiem, kas ar to tiks svaidīti, tā, lai tiek
aizdzītas visas sāpes, slimības un visas kaites. Lai šī eļļa, Kungs, ir
Tevis svētīta un lai to lietojam mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā.
Trauks ar eļļu tiek novietots atpakaļ uz altāra. Tiek pienests trauks ar
katehūmenu svaidāmo eļļu.

Bīskaps: Dievs, Tu, kas esi savas tautas stiprums un patvērums, mēs
Tevi lūdzam, svētī šo eļļu un dod spēku katehūmeniem, kas ar to tiks
svaidīti, lai tie saņem gudrību un drosmi aizvien dziļāk saprast Kristus,
Tava Svaidītā, evaņģēliju, lai uzņemas atbildību kristīgi dzīvot un ar
prieku saņem jaunpiedzimšanu un godu kļūt par Taviem bērniem un
Tavas Baznīcas locekļiem. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
Draudze: Āmen.
Trauks ar katehūmenu svaidāmo eļļu tiek nolikts blakus slimnieku eļļai. Tiek
pienests trauks krizmai. Bīskaps saka lūgšanu:

Mīļie brāļi un māsas, lūgsim Dievu, visspēcīgo Tēvu, lai Viņš svētī šo
svaidījuma ziedi, lai tie, kas ar to ārēji tiek apzīmēti, tiek arī iekšēji
svaidīti:
Dievs, Tu, kas savā neizsakāmajā žēlsirdībā dāvā dzīvību, mēs Tev
pateicamies, ka laiku piepildījumā Tu ļāvi savai žēlastībai parādīties
caur Tavu mīļo Dēlu. Viņš, mūsu Kungs, ar savu nāvi un
augšāmcelšanos sagādāja cilvēkiem pestīšanu. Viņš piepildīja Tavu
Baznīcu ar Svēto Garu un to brīnišķīgi izdaiļoja ar debesu dāvanām, lai
pestīšanas darbs izplatītos pasaulē. Tu saviem ļaudīm dod no sava Gara
pārpilnības, lai, atdzimuši kristības mazgāšanā, viņi saņemtu Gara
svaidījumu un kļūtu par dalībniekiem Kristus, Tava Svaidītā, pravieša,
priestera un ķēniņa amatā.
Tādēļ mēs Tevi, Kungs pazemīgi lūdzam, lai šis balzāma un eļļas
maisījums kļūst par zīmi Tavai svētībai. Lai tas ir redzams zīmogs Gara

dāvanai, ko Tavi bērni saņēmuši kristībā. Lai mūsu brāļi un māsas, kas
tiks apzīmēti ar šo svaidījumu, vienmēr piemin, kādam Garam viņi pieder
un nes Svētā Gara augli savā dzīvē. Lai Tava Baznīca pieaug plašumā,
ticībā un svētā dzīvē līdz tai dienai, kurā Tu, starojošs mūžīgā gaismā,
atklāsies kā viss visā līdz ar Kristu Svētajā Garā visos mūžu mūžos.
Draudze: Āmen.
Bīskaps saka pateicības lūgšanu:
Visspēcīgais, mūžīgais Dievs, ļauj, ka vienība ar Kristu dara visu mūsu
dzīvi par Viņa, Tava Svaidītā, smaržu. Caur Viņu pašu, Jēzu Kristu,
mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā viens patiess Dievs dzīvo
un valda no mūžības uz mūžību.
Draudze: Āmen.

Svētā Vakarēdiena liturģija
Dz.gr. 394

1. Sevi, augstais Priesteri, Tu par mani nodevi;
kaut es nodoties Tev spētu, visa sirds Tev piederētu!
2. Jēzu, Tev tīk upuris, ko Tavs Gars man iedevis.
Kad to Tavā rotā likšu, vai tad Dievam nepatikšu?
3. Tādēļ ņem un salauzi manu gribu spēcīgi,
kaut es no tās vaļā kļūtu, lai ar’ tūkstoš sāpes būtu.
4. Mīlestības uguni liec uz savu altāri:
sadedzini veco prātu, dod man sirdi atjaunotu.
5. Kungs, Tavs svētais mājoklis ir tur augšā debesīs.
Augšup, Kungs, velc katru dienu mani tuvāk sev arvienu!
6. Tā Tu manu upuri labu prātu pieņemsi,
un tā sirds, ko Tevim dodu, Tevim paliks, Kungs, par godu.
(Draudze pieceļas)
Koncelebranti saņem un izkārto biķeri, patēnu, maizi, vīnu un ūdeni.

Bīskaps: Kungs, no tā, kas ir tavs, mēs tev pienesam!
Draudze: Pieņem mūs un šīs dāvanas Jēzus Kristus dēļ!
Draudze: Tas Kungs ar jums.

Draudze: Un ar tavu garu.
Bīskaps: Paceliet savas sirdis.
Draudze: Mēs tās paceļam uz to Kungu.
Bīskaps: Sacīsim pateicību Dievam, mūsu Kungam.
Draudze: Tā ir labi un tā piederas.
Bīskaps: Tiešām tā ir labi un tā piederas, un ir svētīgi,
ka tev, visspēcīgais Dievs, mūžīgais Tēvs,
* visos laikos un visās vietās pateicam;
jo pēc tavas gribas pestīšana nāca caur ˙krusta ˙˙koku:
kā no koka nāca nāve, tā no koka at˙plauka ˙˙dzīvība;
* kas caur koku uzvarēja, tam caur koku bija ˙jātop ˙˙uzvarētam.
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un debesu pulkiem
* slavējam tavu go ˙dību, ˙˙dziedādami:
Draudze: Svēts ir, svēts ir, svēts ir tas Kungs! Un debess un zeme,
un debess un zeme ir pilna viņa godības! Ozianna augstībā! Lai
slavēts ir, kas nāk tā Kunga vārdā! Ozianna augstībā!
(Draudze ceļos)

Bīskaps: 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 savu Garu mūsu sirdīs, lai Viņš iedegtu mūsos dzīvu ticību. Svētī
arī caur savu 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 tanī naktī, kad Viņš tapa nodots, ņēma maizi,
pateicās, pārlauza un deva to saviem mācekļiem, sacīdams:
Iestādīšanas vārdus saka visi mācītāji ar paceltu labo roku pret altāri
“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 par daudziem top izlietas par grēku
piedošanu, to dariet, cikkārt jūs to dzerat, mani pieminēdami!”
Ticības noslēpums:
Draudze:

Ak tu Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies, apžēlojies
par mums!
Ak tu Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, dod mums savu mieru!
Draudze dodas pie dievgalda.

Bīskaps: 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 visuvarenajam Tēvam Svētā Gara
vienībā ir viss gods un slava visos mūžu mūžos.
Draudze: Āmen.
(Draudze pieceļas)

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

Mācītājs: Kristus miesa. Komunikants: Āmen.
Mācītājs: Kristus asinis. Komunikants: Āmen.
Komunikantus atlaižot, garīdznieks: Mūsu Kunga Jēzus Kristus miesa un
asins, ko esam saņēmuši, lai stiprina mūs mūžīgajai dzīvei. Ejiet ar
mieru!
Komunikanti: Āmen.

Noslēguma liturģija
(Draudze pieceļas)

Mācītājs: Pateiciet tam Kungam, jo viņš ir laipnīgs!
Draudze: Un viņa žēlastība paliek mūžīgi.
Mācītājs: Tas Kungs ar jums.
Draudze: Un ar tavu garu.
Bīskaps: Lūgsim. Kungs, Tu, kas mūs esi stiprinājis ar dzīvību nesošo
barību, mēs Tevi lūdzam: dod, ka mēs, kas šo laiku pavadām mirstīgajā
miesā, caur Tavas nemirstības dāvanu dzīvojam mūžīgi. Caur Jēzu
Kristu, mūsu Kungu.
Draudze: Āmen.
Bīskaps:

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!
Āmen.

Bīskaps: Maize, ko laužam, ir savienošanās ar Kristus miesu.
Draudze: Jo, kā ir viena maize, tā mēs daudzi esam viena miesa, jo
mēs visi esam šīs vienas maizes dalībnieki.

Draudze:

Bīskaps:
Draudze:

Mācītājs: Ejiet ar mieru un kalpojiet tam Kungam ar prieku!
Draudze: Pateicība Dievam.

Tā Kunga miers ar jums visiem!
Miers ar tevi!

Visi sveicina cits citu ar sveicienu Miers ar tevi!

Draudze: Ak tu Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies,
apžēlojies par mums!

