VAKARA LŪGŠANA (VESPERES)
Lūgšanai izvēlas vadītāju, kurš lasa tekstu parastajā rakstā, pārējie lasa tekstu
treknrakstā. Ja esi viens. lasi visu lūgšanu pats.
1. IEVADS

Steidzies, ak Kungs, mani izglābt!
Steidzies, ak Kungs, man palīgā! Ps.70:2
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.
Kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen.
Alleluja!
2. PSALMS

antifons Ps 86:1a, 2b

Kungs, pagriez savu | ausi,*
glāb savu kalpu, kas uz | Tevi paļaujas.
Psalms 86:1–5

Kungs, pagriez savu ausi, paklausi | mani,*
jo es esmu bē|dīgs un nabags!
Pasargi manu dvēseli, jo es esmu | dievbijīgs;*
glāb savu kalpu, kas uz | Tevi paļaujas.
Esi, ak Kungs, man | žēlīgs,*
jo es Tevi saucu | cauru dienu.
Iepriecini sava kalpa | dvēseli,*
jo uz Tevi nesas | mana dvēsele.
Jo tu, Kungs, esi labs un piedod | labprāt:*
esi bagāts žēlastībā visiem, kas | Tevi piesauc.
Gods lai ir Tēvam un | Dēlam*
un Svē|tajam Garam!
Kā bija sākumā, tā tagad un | vienmēr,*
un mūžīgi | mūžos. Āmen.

3. SVĒTO RAKSTU LASĪJUMS

Bez pieteikuma tiek lasīts lasījums. Var lasīt visu vai daļu no šī vai cita lasījuma.
Citus lasījumus skatīt lelb.lv

Pāvils, Kristus Jēzus apustulis pēc Dieva gribas ar dzīvības apsolījumu
Kristū Jēzū, Timotejam, mīļotajam dēlam: lai žēlastība, žēlsirdība un miers
no Dieva Tēva un mūsu Kunga Kristus Jēzus!
Pateikdamies Dievam, kam ar tīru sirdsapziņu kalpoju tāpat kā mani senči,
es pastāvīgi tevi pieminu savās lūgšanās nakti un dienu. Es atceros tavas
asaras un dedzīgi vēlos tevi redzēt, lai mani pildītu prieks. Es atceros tavu
neviltoto ticību, kas vispirms iemājoja tavā vecāmātē Loidā un tavā mātē
Eunīkē, un esmu pārliecināts – arī tevī. Šā iemesla dēļ es tev atgādinu, lai tu
no jauna liec sevī iekvēloties dievišķajam dāvinājumam, kas tevī dots ar
manu roku uzlikšanu. Dievs mums nav devis bailības garu, bet gan spēka,
mīlestības un saprāta garu. Tad nu nekaunies no liecības par mūsu Kungu,
nedz par mani, viņa gūstekni, bet Dieva spēkā līdz ar mani panes ciešanas
evaņģēlija dēļ, jo Dievs mūs ir izglābis un aicinājis ar svēto aicinājumu ne
pēc mūsu darbiem, bet pēc sava nodoma un svētības, kas mums dota Kristū
Jēzū vēl pirms mūžības laikiem, bet tagad darīta redzama, kad atklājies
mūsu glābējs Kristus Jēzus, kas ir apstādinājis nāvi un caur evaņģēliju
gaismā vedis dzīvību un neiznīcību. Tam es esmu nolikts par sludinātāju un
apustuli, un skolotāju. Šā iemesla dēļ es visu to ciešu, bet es nekaunos, jo
zinu, kam esmu uzticējies, un esmu pārliecināts, ka viņš ir gana varens, lai
nosargātu man uzticēto mantojumu līdz viņai dienai. Saglabā kā veselīgas
mācības paraugu vārdus, ko no manis esi dzirdējis ticībā un mīlestībā, kas
Kristū Jēzū. Sargā uzticēto krietno mantojumu caur Svēto Garu, kas iemājo
mūsos. Tu jau zini, ka Āzijā visi no manis ir novērsušies, starp viņiem ir arī
Figels un Hermogens. Lai Kungs ir žēlastības pilns Onēsifora namam. Viņš
bieži mani ir atspirdzinājis un nav kaunējies no manām važām, bet, ieradies
Romā, viņš nekavējoties mani uzmeklēja. Lai Kungs dod, ka viņš tajā dienā
rod žēlastību pie Kunga. Tu jau labāk zini, cik daudz viņš Efesā kalpojis.
(2 Tim 1)

antifons

Bet Tu, ak Kungs esi mums žēlīgs
Pateicība Dievam!

Kungs, pagriez savu | ausi,*
glāb savu kalpu, kas uz | Tevi paļaujas.

4. RESPONSORIJS

Kungs, Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis*
un gaišums visos manos ceļos. (Ps 119:105)
Kungs, Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis*
un gaišums visos manos ceļos.
Visi Tavi vārdi ir patiesība*
un gaišums visos manos ceļos.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam* un Svētajam Garam.
Kungs, Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis*
un gaišums visos manos ceļos.
[5. UZRUNA vai lasījums no kristīgas literatūras; DZIESMA]
6. MAGNIFICAT

Antifons
Kristu, mūsu Pestītāju, mūžīgo Dievu, Marijas Dēlu,*
godinām mēs mūžīgi. (Lk 1:46–52)
Mana dvēsele* slavē to Kungu,
un mans gars gavilē par Dievu,* manu Pestītāju,
jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemumu;*
redzi, no šī laika visi bērnu bērni mani teiks svētīgu,
jo Varenais lielas lietas pie manis ir darījis*
un svēts ir Viņa Vārds,
un Viņa žēlastība paliek uz radu radiem*
pie tiem, kas Viņu bīstas.
Viņš darījis varenus darbus ar savu elkoni*
un izklīdinājis tos, kas ir lieli savā sirdsprātā.
Viņš varenos nogāzis no augstiem troņiem*
un paaugstinājis zemos.
Izsalkušo Viņš pildījis ar labumiem,*
un bagātos Viņš atstājis tukšus.
Viņš gādājis par savu kalpu Israēlu*
un pieminējis savu žēlastību,
kā Viņš runājis uz mūsu tēviem,*
uz Ābrahāmu un Viņa dzimumu mūžīgi.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam*
un Svētajam Garam.

Kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr,*
un mūžīgi mūžos. Āmen.
Antifons
Kristu, mūsu Pestītāju, mūžīgo Dievu, Marijas Dēlu, godinām mēs
mūžīgi.
7. KYRIE

Kungs, apžēlojies!
Kristu, apžēlojies! Kungs apžēlojies!
8. MŪSU TĒVS
9. AIZLŪGŠANAS
10. NOSLĒGUMA LŪGŠANA

Lūgsim.
Kungs, Tava pastāvīgā apžēlošanās šķīstī un sargā tavu Baznīcu; mēs Tevi
lūdzam: vadi to vienmēr savā laipnībā, jo bez Tevis tā nevar droši
pastāvēt. To lūdzam caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, Tavu Dēlu, kas ar
Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mūžību.
Āmen.
11. NOSLĒGUMS

Lai mūs svētī un pasargā visspēcīgais Dievs – Tēvs un Dēls un
Svētais Gars.
Āmen.
Dieva žēlastība lai paliek ar mums.
Un ar klāt neesošajiem brāļiem un māsām.

