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Procesijai ienākot

(*iespējamības robežās piecelties)

Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils, Kur bēdās varam tverties,
Augsts palīgs, kas mūs nepievils, Pie kā mēs varam ķerties!
Visļaunais ienaidnieks, Kam grēku darīt prieks, Tas gādā nakt’ un
dien’ Uz ļaunu, viltu vien, Kas var no viņa glābties!
Ak, mūsu spēciņš ļoti vājš, Kas pastāvēt gan spējis? Par mums
stāv mūsu Pestītājs, Ko Dievs pats izredzējis. Tam Jēzus Kristus
vārds, Kas tapis krustā kārts, Viņš stiprais karavīrs, Svēts Dievs un
cilvēks tīrs, Tā elkon’s paliks varens.
Lai būtu velnu diezkāds bars, Kas mūs grib aprīt kāri, Mūs tomēr
sarga Dieva Gars, Tas elles varai pāri. Kas valda tumsībā, Gan
kaist viņš niknumā, Bet ko mums padarīs? Dievs viņu nosodīs.
Viens vārdiņš to spēj aizdzīt!
Tam Dieva vārdam nebūs rimt, Lai trako, kam tīk trakot. Dievs
neļaus savai laivai grimt, Glābs savu vārdu sakot. Grib tie mūs
nāvē dzīt, Un mantu nolaupīt, Lai notiek Dieva prāts, Tiem labums
nav nekāds; Mums debess manta paliek!
(1) Mārtiņš Luters, atdzejojis Christoph Fuerecker,
Benjamiņš Aļļe, trompete

*INTROITA PSALMS

100. Psalms
L: Gavilējiet Tam Kungam, visas pasaules zemes!
Dr: Kalpojiet Tam Kungam ar prieku, nāciet Viņa vaiga priekšā ar
gavilēm!
L: Atzīstiet, ka Tas Kungs ir Dievs,
Dr: Viņš mūs ir darījis - un ne mēs paši - par Savu tautu un par Savas
ganības avīm.
L: Ieeita pa Viņa vārtiem ar pateikšanu, Viņa pagalmos ar teikšanu!
Dr: Pateicieties Viņam, slavējiet Viņa Vārdu!
L: Jo Tas Kungs ir laipnīgs,
Viņa žēlastība paliek mūžīgi, un Viņa patiesība pastāv uz radu radiem.
L: Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam!
Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs, no mūžības uz mūžību. Āmen.

*GRĒKSŪDZE

Visi: Žēlīgais Dievs, mēs nākam Tavā priekšā, kas caur Tava Dēla
ciešanām, nāvi un augšāmcelšanos esi uzvarējis grēka un ļaunuma
varu, un mums atvēris ceļu pie Sevis. Šķīstī mūs, lai topam šķīsti;
dziedini mūs, lai topam veseli; velc mūs Sev klāt, lai saņemam sirdī
mieru! To lūdzam caur Viņu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu, Tavu Dēlu,
kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz
mūžību. Āmen.
*ABSOLŪCIJA

Liturgs...
Visi: Žēlsirdīgais Dievs, mēs Tev pateicamies, ka caur Tavu Dēlu Jēzu
Kristu mums arvien ir atvērts ceļš pie Tevis. Palīdzi mums dzīvot Tavā
piedošanā. Stiprini mūs ticībā, vairo mums cerību un piepildi mūs ar
Tavu mīlestību. Āmen.

KOŖA DZIESMA

“Nāc, Jēzu, Tu par palīgu” . . . Ādolfs Ābele,
Visvalža Sandera teksts
diriģē Ernests Brusubārdis III
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Baznīcas virsvaldes viceprezidents Dr. Juris Cilnis

DRAUDZES DZIESMA

Dievs, Svētais Gars, nāc, pie mums nāc, Lai apskaidrots top ļaužu
prāts; Un pildi mūs kā zinādams Ar žēlastības dāvanām.
Īsts prieka devējs esi Tu, Kas dod mums jaunu dzīvību Un mūsu
dvēs’les dziedina Pie Dieva vārda avota.
Mēs lūdzam, mūsos uzpūti, Kungs, mīlestības uguni Un deldē mūsu
nespēku Ar Svētā Gara dāvanu.
Tu Dieva Stiprums svētākais, Un mūsu Palīgs augstākais, Lai jaunās
mēlēs dažādās Skan Dieva vārda mācības!
Lai Tēvam sacīts mūžīgs gods! Lai gods ir Viņa Dēlam dots! Un
Svēto Garu ar turklāt No sirds mēs gribam godināt!

(134) R. Maurus un Mārtiņš Luters, atdzejojis Christoph Fuerecker

DIEVVĀRDI
SOLĪJUMI
*LŪGŠANA UN ROKU UZLIKŠANA
SVĒTĪBAS VĀRDI

(Pāvils raksta: “tā arī mēs, daudzi kopā, esam viena miesa Kristū...”
(Rom12:5a) Sadosimes rokās, lai izveidotu lūgšanu virkni,
kas sniegsies līdz archibīskapei Zušēvicai.)

INSIGNIJU PIEŠĶIRŠANA
*PASLUDINĀŠANA

archibīskaps emeritus Rozītis: ...Pieņemiet viņu kā Kristus sūtni.
Dr: Pateicība Dievam!

DRAUDZES DZIESMA
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Vidienes apgabala veltījums archibīskapes Laumas Zušēvicas konsekrācijai.
(Konkursā izraudzīta Viļa Kolma meldija, nosaukta: LAUMA)

*GODS DIEVAM AUGSTĪBĀ
*KOLEKTAS LŪGSNA
DRAUDZES DZIESMA
meld: Cik jauki, cik skaisti

Dievs, slavējam Tevi, kas dienu šo devi, Ar sirdsdegsmes lūgšanām
kopā kad nāk; Lai draudze mēs būtu, par Baznīcu kļūtu, Kas ticības
dziesmās te vienoties sāk… Sensenis Tu vadi, no Tevis dienas, gadi, Un
ceļš, kas ir iemīts, bet sākams no jauna: Ņem Garu, kas svēts ir – tas
sargās no ļauna!
Kā brīnumu redzi, ar mīlestību sedzi - Par dievišķu bērnu Viņš
dēvējis jūs! Vai zinam, kas būsim, tak līdzīgi mēs kļūsim Tam mīlošam
Kristum, kas pestījis mūs. Kur cietēja draudze, Viņš Labo Vēsti atnes,
Viņš gadā un silda, ar žēlastību pilda, Lai lūdzot tā ejam, ka sirdsprieku
lejam!
Kas dzīvību zaudēs vien Kristum Viņa draudzē, Tas iegūs it visu, ko
piešķirt grib Dievs; Tā gaita ir svēta un gaišāk apmirdzēta, Spēs svētību
atnest, kur iegriezīsies. Lai Dieva Gars vada vēl gadu pēc gada, Šai
ceļā, kam mērķi mums Labais Gans rāda, Lai Dievam par godu ik viens
visu dara!
Ivara Gaides veltījums archibīskapes Zušēvicas konsekrācijai

DIEVS MŪS UZRUNĀ
DIEVVĀRDI

II Mozus grāmata 3:13-15
Bet Mozus sacīja uz Dievu: “Redzi, kad es nākšu pie Israēla bērniem
un viņiem sacīšu: jūsu tēvu Dievs mani pie jums ir sūtījis,- tad tie
jautās: kā Viņu sauc?- Ko tad lai es viņiem saku?” Dievs sacīja uz
Mozu: “ES ESMU, kas ES ESMU.” Viņš sacīja: “Tā tev jārunā ar
Israēla bērniem: ES ESMU- tas mani sūtījis pie jums.” Un Dievs vēl
sacīja uz Mozu: “Tā tu saki Israēla bērniem: Tas Kungs, jūsu tēvu
Dievs, Ābrahāma Dievs, Īzāka Dievs un Jēkaba Dievs mani ir sūtījis
pie jums - tas ir Mans Vārds mūžīgi, to atcerieties uz audžu audzēm.
(1965. g. tulkojums)
Lasītājs: Tā Kunga vārds!

Dr: Pateicība Dievam!

lasa Pēteris Vīgants, Baznīcas virsvaldes loceklis no Vācijas

Pāvila vēstule Romiešiem 12:1- 2, 9-12
Es jums lieku pie sirds, [māsas un] brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā
nodot sevi pašus par dzīvu, svētu Dievam patīkamu upuri, tā lai ir jūsu
garīgā kalpošana. Un netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties,
atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba: to,
kas ir labs, tīkams un pilnīgs. ... Jūsu mīlestība lai ir neliekuļota, nīstiet
ļauno, pieķerieties tam, kas labs. Jūsu savstarpējā mīlestībā esiet
sirsnīgi, izrādiet cits citam vislielāko cieņu. Gara dedzībā un kalpošanā
Kungam nemitējieties būt uzcītīgi, priecādamies cerībā, izturēdami
ciešanās, pastāvēdami lūgšanās.
(2012. g. tulkojums)
Lasītāja: Tā Kunga vārds!

Dr: Pateicība Dievam!

lasa Sandra Kalve, Milvoku draudzes priekšniece

DRAUDZES DZIESMA

Ir tomēr Viens, kas gaismas valsti rada, Ir saules stars, kas skaidrībā
mūs vada, Ir mīlestība, kas, kad ērkšķi dzeļ, Vēl zied un zeļ, Vēl zied un
zeļ. Ir mīlestība, kas, kad ērkšķi dzeļ, Vēl zied un zeļ, Vēl zied un zeļ.
Tu mūsu prieks, kad nespēkā mēs grimstam, Tu Glābējs mums, lai
jaunai dzīvei dzimstam, Mirdz visam pāri, tumsas neaizskarts, Tavs
svētais Vārds, Tavs svētais Vārds. Mirdz visam pāri, tumsas neaizskarts,
Tavs svētais Vārds, Tavs svētais Vārds.
Kad spēki zūd, Tu manu nastu nesi, Kad vienam gŗūt’, Tu sāpēs tuvu
esi. Pat nāves baismā staro liels un cēls Tavs svētais Tēls, Tavs svētais
Tēls. Pat nāves baismā staro liels un cēls Tavs svētais Tēls, Tavs
svētais Tēls.
(180) Kārlis Kundziņš
*ALLELUJA! - Jāņa ev. 15:1, 5-9 - ALLELUJA!
[Jēzus saka:] “ES ESMU patiesais vīnakoks, un dārzkopis ir mans Tēvs.
... ES ESMU vīnakoks, jūs esat zari. Kas manī paliek un es viņā, tas nes
daudz augļu, jo bez manis jūs neko nespējat darīt. Kas nepaliek manī, tas
ir kā zars, kas tiek izmests ārā un sakalst. Tos savāc un met ugunī, un tie
sadeg. Ja jūs manī paliekat un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt,
ko vien gribēsiet, un tas jums notiks. Un mans Tēvs ar to tiks pagodināts,
ka jūs nesīsiet daudz augļu un kļūsiet mani mācekļi. Kā Tēvs mani ir
mīlējis, arī es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā.”
(2012. g. tulkojums)
Lasītāja: Tā Kunga evanģelijs!

Dr: Slava Tev, Kristu!

SPREDIĶIS

“Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šīs trīs; bet lielākā no tām ir mīlestība.”
(1Kor13:13) archibīskape Zušēvica

*NĪKĀJAS TICĪBAS APLIECĪBA

Visi: Mēs ticam uz vienu vienīgu, visuspēcīgu Dievu Tēvu, kas radījis
debesis un zemi, visu, kas redzams un neredzams;
Un uz vienu vienīgu 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 ko 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.

KOŖA DZIESMA

“Gaismas Tēvs” . . . Bruno Skulte, Kārļa Kundziņa teksts
diriģē Māra Vārpa

DIEVS MŪS PAMIELO
*DRAUDZES LŪGŠANA

(Draudzes atbilde, pēc “...mēs Tevi lūdzam:” Kungs, uzklausi mūs,
Kungs uzklausi mūs un iededz mūsos mīlestības uguni!)
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DRAUDZES DZIESMA

Spēku dod, spēku dod, Kungs, man savu spēku dod! Kad es gurdens
dzenu vagu, Vai kad nastu nesu smagu, Kungs, man savu spēku dod!
Ticēt liec, ticēt liec, Kungs, man vienmēr ticēt liec! Kaut ir skarbi
laika vēji, Plauks un zaļos, ko Tu sēji. Kungs, man vienmēr ticēt liec!
Cerēt liec, cerēt liec, Kungs, man vienmēr cerēt liec! Ko es nespēju,
Tu vari, Ko es nedaru, Tu dari. Kungs, man vienmēr cerēt liec!
Mīlēt liec, mīlēt liec, Kungs, man vienmēr mīlēt liec! Ja man sirdi
rūgtums pilda, Lai to Tava liesma silda. Kungs, man vienmēr mīlēt liec!
(403) Arnolds Lūsis, Benjamiņš Aļļe, trompete

*DIEVGALDS

(Tēvreizi dziedās visa draudze. Dievgaldu dala četrās vietās. Katrā
vietā būs pieejamas arī bezglutēna Dievmaizītes. Kur divi biķeri,
otrajā biķerī ir sula. Pērminderi aicinās pie dievgalda —
ejot pa vidus eju, atgriežoties pa malējo eju.)

*DIEVS MŪS SŪTA KALPOT
L: Teici to Kungu, mana dvēsele. Allelūja!
Dr: Un viss kas manī Viņa svēto vārdu. Allelūja!

*PATEICĪBAS LŪGSNA

Visi: Kungs, Tu, kas mūs esi pildījis ar Lieldienu sakramentu,
izlej pār mums Savas mīlestības Garu un dāvini mums mieru un
saskaņu Tevī. Uzturi Laumai, kas konsekrēta bīskapes amatā, Tavas
kalpošanas dāvanas, kuŗas Tu pats caur Savu Garu esi devis. Ar
savu priekšzīmi lai viņa mūs mudina iet pretī Tavai Valstībai, kur Tu
līdz ar Jēzu Kristu, Tavu Dēlu, Svēta Gara vienībā dzīvo un valdi,
Dievs no mūžības uz mūžību. Āmen.

*SVĒTĪŠANA
*SŪTĪŠANA KALPOT

L: Ejiet ar mieru un kalpojiet tam Kungam ar prieku!
Dr: Pateicība Dievam!

*DRAUDZES DZIESMA

Prieka pilni Tev mēs dziedam, Tevi, Kungs, mēs pielūdzam.
Sirdis veŗas tā kā ziedi Un kā bites saulē san. Kliedē grēka melnās
ēnas, Aizdzen šaubu tumsu prom. Tevī prieks nekad nav trūcis, Tu
mums dienas gaismu dod.
Dzied dāmas: Slavē Tevi prieka zvaigznes, Zeme, jūŗa, debess
jums. Un līdz tronim slavu aiznes Eņģeļi, kas dzied ar mums.
Lauki, meži, lejas, kalni, Ziedu pļavas, jūŗa dzied. Tērgā putni,
čalo strauti, Slavē Tevi vienuviet.
Dzied kungi: Daudz Tu piedod! Tavas rokas Vienmēr svētī,
vienmēr dod. Tu mums dzīves prieka avots, Tevī sirdis laimi rod.
Dārgais Tēvs un Jēzus, brāli, tikai vienu lūdzam sev: Māci mūs kā
otru mīlēt – Mīlošie, tie pieder Tev.
Dzied visi: Kopā sauc mūs varens koris, Rīta zvaigznes dziesmu
sāk! Un pats Dievs ar maigām rokām Slavas kori vadīt nāk. Vadi
mūs no malu malām augšup saules virzienā, Lai mēs varam iet
līdz galam, Slavēt Tevi godībā!
Henry van Dyke, tulkojusi Rudīte Losāne

*GARĪDZNIEKU IZIEŠANA
ĒRĢEĻU PĒCSPĒLE
Ernests Brusubārdis III
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Kirchenrat Klaus Rieth, Director of the Department for Mission,
Ecumenism and Church Development, The Evangelical Lutheran Church
of Württemberg
The Reverend Markus Schoch, Presider of the
German Evangelical Church in Latvia

Dievkalpojumu līdz konsekrācijas noslēgumam vada:
LELBĀL archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis
Pēc konsekrācijas to vada:
LELBĀL archibīskape Lauma Zušēvica

Dievkalpojuma mūzikas izpildītāji:

ērģelnieks Ernests Brusubārdis III
Koris: Milvoku apvienotais “Brusubārdas-Dzimtenes” koris
ar dziedātājiem no citām draudzēm
Brusubārdas stīgu ansamblis:
Ernests IV, Viktors, Sonora, Arianna un Daniella Brusubārdas
Trompete: Benjamiņš Aļļe
Ērģeļu prelūdiju spēlēja mācītāja Dr. Anita Gaide:
Chorale in A Minor, Cesar Franck
Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils, J. Pachelbel
Energico, festivo (12 Prelūdijas ērģelēm), R. Jermaks
Adagio, G. Albinoni
Adagio for Strings, S. Barber
Toccata and Fugue in A Minor, J.S. Bach

Dievkalpojuma kolekte paredzēta LELBĀL Misijas Fondam.
Čekus var rakstīt “LELBĀL Misijas Fonds.”

