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LAULĪBU DIEVKALPOJUMS AR SV. VAKARĒDIENU
DZIESMA (Jaunais pāris pie altāra)
Mācītājs: Sāksim šo dievkalpojumu - Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen.
Tas Kungs ar jums!
Draudze: Un ar tavu garu.
M.: Lūgsim! Mūžīgais Dievs, mūsu Radītāj un uzturētāj, Tu, kas ar sava Dēla Jēzus Kristu klātieni
iepriecināji kāziniekus Kānā, mēs Tevi lūdzam, dāvā prieka pilnību arī šai laulībai. Uzlūko savā
žēlastībā N. N. un N. N. un dod, lai viņi, pateicīgi saņem un priecīgi lieto visas Tavas dāvanas un
savā laikā līdz ar Kristu līksmo debesu kāzu namā. Āmen.
M.: Lasījums no pirmās Mozus grāmatas.
Un Dievs Tas Kungs sacīja: "Nav labi cilvēkam būt vienam; Es tam darīšu palīgu, kas atbilstu
viņam." Un Dievs Tas Kungs lika cietam miegam nākt pār cilvēku; un tas aizmiga, un Viņš izņēma
vienu no viņa ribām, aizpildīdams vietu ar miesu. Šo ribu, ko Viņš no cilvēka bija ņēmis, Dievs Tas
Kungs izveidoja par sievu un pieveda to pie cilvēka. Tad cilvēks sacīja: "Šī tiešām ir kauls no mana
kaula un miesa no manas miesas! Un viņa sauksies par sievu, jo tā ir no vīra ņemta. Tādēļ vīrs atstās
tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie kļūs par vienu miesu." (1Moz 2:18, 21‐24)
Tā Kunga vārds.
Dr.: Pateicība Dievam!
M.:
Lasījums no apustuļa Pāvila vēstules efeziešiem.
Pateicieties vienumēr un par visu Dievam Tēvam mūsu Kunga Jēzus Kristus Vārdā. Un esiet
paklausīgi cits citam Kristus bijībā. Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem kā Tam Kungam. Jo
vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, būdams Savas miesas Pestītājs. Bet, kā
draudze ir paklausīga Kristum, tāpat arī sievas saviem vīriem visās lietās. Vīri, mīliet savas sievas,
tāpat kā Kristus ir mīlējis Savu draudzi, pats nododamies viņas labā, lai to darītu svētu, šķīstot ar
mazgāšanu ūdenī caur vārdu, Sev Savu draudzi sagatavodams cienīgu, bez traipa, bez krunkas vai
cita tamlīdzīga trūkuma, lai tā būtu svēta un bez vainas. Tā arī vīriem pienākas savas sievas mīlēt kā
savu miesu. Kas mīl savu sievu, tas mīl sevi pašu. Jo neviens nekad vēl nav ienīdis pats savu miesu,
bet katrs to kopj un glabā, tāpat kā Kristus draudzi, jo mēs esam Viņa miesas locekļi. "Tādēļ cilvēks
atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai un abi kļūs par vienu miesu." Šis noslēpums ir liels: es
to attiecinu uz Kristu un draudzi. Bet arī katram no jums būs savu sievu mīlēt kā sevi pašu, bet sieva
lai jūt bijību pret savu vīru.
(Ef.5:20‐33)
Tā Kunga vārds.
Dr.: Pateicība Dievam!
ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA
M.:
Tas Kungs ar jums!
Dr.: Un ar tavu garu.
M.:
Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Svētais Jānis.
Dr.: Gods Tev, Kungs!
“Trešajā dienā bija kāzas Galilejas Kānā, un Jēzus māte bija tur. Arī Jēzu un viņa mācekļus uzaicināja uz
kāzām. Kad pietrūka vīna, Jēzus māte viņam sacīja:“Tiem nav vīna.” Tad Jēzus viņai atbildēja:“Sieviete,
kāda man daļa par to? Mana stunda vēl nav atnākusi.” Viņa māte sacīja kalpotājiem:“Ko vien viņš jums
saka, to dariet!” Tur bija nolikti seši akmens trauki ūdenim, pēc jūdu šķīstīšanās paražas, katrs no tiem divi
vai trīs mēru tilpumā. Jēzus viņiem sacīja:“Piepildiet traukus ar ūdeni!” Un viņi tos piepildīja līdz pat
malai. Tad viņš tiem sacīja:“Tagad smeliet un nesiet mielasta pārraugam.” Un viņi to aiznesa. Kad mielasta
pārraugs bija nobaudījis ūdeni, kas bija tapis par vīnu, – viņš nezināja, no kurienes tas ir, bet kalpotāji, kas
ūdeni bija smēluši, to zināja, – tad mielasta pārraugs sauc līgavaini un viņam sacīja:“Ikviens cilvēks
vispirms liek priekšā labo vīnu, un, kad viesi ieskurbuši, tad sliktāko, bet tu esi pataupījis labo vīnu līdz
šim.” Tā Galilejas Kānā Jēzus sāka darīt zīmes, atklādams savu godību, un viņa mācekļi ticēja viņam. Pēc
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tam viņš nogāja uz Kapernaumu – pats, viņa māte, brāļi un viņa mācekļi – un tur palika nedaudz dienu.”
(Jņ.2:1-11)

Tā Kunga vārds.
Dr.: Slava Tev, Kristu!
UZRUNA
DZIESMA
M.: Tagad es jums jautāju, vai esat labprātīgi un no brīvas gribas nākuši Dieva un šo
liecinieku priekšā solīties viens otru ņemt par kristīgi laulātu draugu, saskaņā ar Svētajiem
Rakstiem? Tad aplieciniet to sacīdami “Jā”.
Laulājamie: [Jā!]
M.: Dodiet viens otram laulību solījumu:
Es, N. N., // ņemu Tevi N. N. // par savu
vīru/sievu, // apņemos ar tevi uzticībā
dzīvot // priekos un bēdās, // bagātībāun
nabadzībā, // veselībā un slimībā, // un solos
tevi mīlēt un cienīt, // līdz pats Dievsmūs
šķirs laicīgā nāvē.
Vai tu, N. N., ņem N. N. par savu vīru/sievu,
apņemies ar viņu uzticībā dzīvot priekos un
bēdās, bagātībā un nabadzībā, veselībā un
slimībā, un solies viņu mīlēt un cienīt, līdz
pats Dievs jūs šķirs laicīgā nāvē? Tad atbildi,
sacīdams: jā.
[Jā]
M.: Tas Kungs to ir dzirdējis! Lai Dievs jūs svētī, šo solījumu piepildot!
Lūgsim! (pret altāri): Visvarenais Tēvs, kas esi radījis visas lietas mūsu labumam, mēs Tevi
lūdzam: sūti savu svētību šiem laulājamiem un svētī šos gredzenus (+), lai viņiem, kas tos
nesīs, tie ir par laulības uzticības zīmi. Dāvā caur savu žēlastību, ka viņi laimīgi un uzticīgi
dzīvo šajā svētajā kārtā. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu, kas līdz ar Tevi un Svēto Garu dzīvo un
valda viens patiess Dievs no mūžības uz mūžību. Āmen.
(pret draudzi) Gredzens kristīgā draudzē ir laulības zīme. Tas lai Dieva un cilvēku priekšā
jums apliecina un atgādina, ka esat savienoti kristīgā laulībā.
Līgavainis uzvelk līgavai pirkstā gredzenu, līgava – līgavainim.
M.: Kad nu jūs viens otru gribat ņemt par kristīgu laulāto draugu, savu solījumu esat
devuši un gredzenus mijuši, tad pēc man uzticētās amata pilnvaras es jūs salaulāju Tēva un
Dēla un Svētā Gara vārdā! Ko Dievs ir savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt! Tas Kungs lai jums
dod svētību un mieru!
Lūgsim! Uz Tevi, visuspēcīgais Dievs, sirdsžēlīgais debesu Tēvs, mēs paceļam savas sirdis un
lūdzamTevi: dāvini šim laulātajam pārim, kāarī visiem citiem laulātajiem draugiem savu Svēto
Garu, lai Viņš tos gaismā un patiesībā vada un valda, ka tie mīlestībā, vienprātībā un dievbijībā
kopā dzīvo, viens otra nastas nesot, priekus un bēdas dalot. Palīdzi tiem visās vietās, svētī tos un
dod spēku no augšienes, ka tie savā laikā var iemantot debesu prieku un svētību caur tavu mīļo
Dēlu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
SVĒTAIS VAKARĒDIENS*
M: Tas Kungs ar jums.
D: Un ar tavu garu.
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M: Paceliet savas sirdis.
D: Mēs tās paceļam uz to Kungu.
M: Sacīsim pateicību Dievam, savam Kungam.
D: Tā ir labi un tā piederas.
M: Tiešām tā ir labi un tā piederas un ir svētīgi, ka Tev Kungs, svētais, visuspēcīgais Tēvs,
mūžīgais Dievs, visos laikos un visās vietās pateicam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kā dēļ Tu mūs
saudzi, Mūsu grēkus mums piedod un mūžīgu svētību apsoli. Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un
debesu pulkiem slavējam Tavu godību dziedādami.
D: Svēts ir, svēts ir, svēts ir tas Kungs! Un debess un zeme, un debess un zeme ir pilnas Viņa
godības. Ozianna augstībā! Lai slavēts ir, kas nāk tā Kunga vārdā! Ozianna augstībā!
M: Mūsu Kungs Jēzus Kristus tanī 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 iestādīšana manās asinīs ✞, kas par jums un par daudziem top
izlietas par grēku piedošanu; to dariet, cikkārt jūs to dzerat, mani pieminēdami.
M: Mēs Tevi piesaucam, žēlīgais debesu Tēvs: svētī svēto mielastu visiem, kas pie Tava galda
sapulcēti, no šīs maizes ēdīs un no šī biķera dzers, un līdz ar to būs vienoti ar Tavu Dēlu, mūsu
Kungu, pēc Viņa apsolījuma.
D: Āmen.
M: Cikkārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet tā Kunga nāvi un
augšāmcelšanos, tiekams Viņš nāk. Tā Kunga miers lai ir ar jums visiem.
D: Āmen.
D: 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!
M: Vakarēdiena pasniegšana. Eita ar mieru.✞
(Jaunais pāris pēc Sv.Vakarēdiena saņemšanas dodas sēdēt, vai paliek uz ceļiem pie altāra, kamēr
visi dievgaldnieki ir aizgājuši)
Pateicība un svētīšana.
M:
Pateicieties tam Kungam, jo Viņš ir mīlīgs. Alleluja.
D:
Un Viņa žēlastība paliek mūžīgi. Alleluja.
M: Beigu lūgšana
Kungs, mēs Tevi lūdzam, ka kopība Tavā Sakramentā dod mums sirds skaidrību un dāvina
vienotību. To lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
D: Āmen.
(Ja jaunais pāris ir devies sēdēt, tad tagad pienāk pie altāra)
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✞
D: Āmen, āmen, āmen.
DZIESMA
......
*Ir iespējams Sv.Vakarēdienu svinēt pēc A-liturģiskās kārtības.

