
mūsu Dieva sirsnīgās žēlastības dēļ,* 
ar ko Auseklis no augšienes mūs uzlūkojis, 
lai spīdētu tiem, kas mīt tumsībā un nāves ēnā,*  
un atgrieztu mūsu soļus uz miera ceļa. 
Gods lai ir Tēvam un Dēlam*  
un Svētajam Garam. 
Kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr,*  
un mūžīgi mūžos. Āmen. 
Antifons 
Savas sirsnīgās žēlastības dēļ* 
Dievs ir licis atspīdēt savam Auseklim pār mums. 

8. KYRIE  
Kungs, apžēlojies!  
Kristu, apžēlojies! Kungs, apžēlojies! 
9. MŪSU TĒVS 
10. AIZLŪGŠANAS (tiek brīvi sacītas aizlūgšanas, vai lietota kāda litānija. 
Lītānijas atrodamas Dziesmu grāmatā 1044. lpp)
11. NOSLĒGUMA LŪGŠANA 
Var lietot sekojošo lūgšanu vai atbilstošās svētdienas / svētku lūgšanu. 

Lūgsim! Visuvarenais Dievs, Tu kas ar savas saules gaismu padzen 
nakti un liec aust jaunai dienai, mēs Tevi lūdzam: uzvari ar savu 
mūžīgo gaismu mūsu sirds tumsu. To lūdzam caur mūsu Kungu 
Jēzu Kristu, Tavu Dēlu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un 
valda, Dievs no mūžības uz mūžību. 
Āmen. 
12. 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.

RĪTA LŪGŠANA (LAUDES) 
Lūgšanai izvēlas vadītāju, kurš lasa tekstu parastajā rakstā, pārējie lasa tekstu 
treknrakstā. Ja esi viens. lasi visu lūgšanu pats.

1. IEVADS 
Kungs, atdari manas lūpas,  
Lai mana mute teic Tavu slavu. (Ps 51:17)  
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]. 
Lieldienu Gavēnī [Alleluja] vietā: 

Gods Tev, Tu mūžīgās godības Kēniņ. 
2. PSALMS 
Var tikt lasīti vai dziedāti trīs psalmi. Var izmantot nedēļas Ievadpsalmu no Dziesmu 
grāmatas Liturģiskā kalendāra 742.lpp, kā arī psalma dziesmu vai citus psalmus. 
Piemēram: Ps25

Antifons (Ps 25:6) 
Piemini, Kungs, savu laipnību,* savu žēlastību, kas ir mūžīga. 
Psalms 25 
Mana dvēsele ilgojas, Kungs, pēc tevis, mans Dievs, uz Tevi es ceru,*  
nepamet mani kaunā, lai mani ienaidnieki par mani nepriecājas.
Tiešam, neviens, kas uz Tevi gaida nepaliks kaunā.*  
Kaunā paliek tie, kas vieglprātīgi Tevi atstāj. 
Kungs, dari man zināmus Tavus ceļus,*  
māci man Tavas tekas! 
Vadi mani Tavā patiesībā un māci mani, jo tu esi mans Dievs, kas 
palīdz,*  
uz Tevi es gaidu vienumēr. 
Visi tā Kunga ceļi ir žēlastība un uzticība* tiem, kas tur Viņa derību un Viņa 
liecības. 
Tava vārda dēļ, ak Kungs, piedod man manu noziegumu,*  
jo tas ir liels! 



Kas ir tas vīrs, kas to Kungu bīstas?* 
Tam Viņš māca ceļu, pa kuru tam jāstaigā. 
Tā Kunga noslēpums ir pie tiem, kas Viņu bīstas,*  
un Viņa derība tiem dod saprašanu. 
Gods lai ir Tēvam un Dēlam*  
un Svētajam Garam. 
Kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr,*  
un mūžīgi mūžos. Āmen. 
Antifons 
Piemini, Kungs, savu laipnību,*  
savu žēlastību, kas ir mūžīga. 
3. SVĒTO RAKSTU LASĪJUMS 
Bez pieteikuma tiek lasīts lasījums no Vecās Derības vai Epistulas, atbilstoši 
liturģiskā gada laikam. Lasījumus var izvēlēties pats, vai lietot lelb.lv  atrodamos 
lasījumus. Piemēram, lasījums no Vēstules kolosiešiem 3:12-17: 

Tad nu kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, 
laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā, ka jūs cits citu panesat un cits citam 
piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru; tāpat kā mūsu Kungs jums 
piedevis, piedodiet arī jūs. Un pāri visam tam lai ir mīlestība, kas ir pilnības 
saite. Bet Kristus miers lai valda jūsu sirdīs, jo tam jūs esat aicināti kā viena 
miesa; esiet pateicīgi! Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos: pamāciet un 
paskubiniet cits citu visā gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām 
dziesmām, žēlastībā dziedādami savās sirdīs Dievam! Un visu, ko vien jūs 
darāt vārdos vai darbos, to visu dariet Kunga Jēzus Vārdā, pateikdamies 
Dievam Tēvam caur Viņu. 
Lasījuma noslēgumā: 

Bet Tu, ak Kungs, esi mums žēlīgs! 
Pateicība Dievam!
4. RESPONSORIJS 
Kungs, Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis*  
un gaišums visos manos ceļos. 
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. Te var lietot pārdomas, kuras 
atrodamas draudzes Facebook lapā] 

[6. DZIESMA]
7. BENEDICTUS 
Antifons 
Savas sirsnīgās žēlastības dēļ* 
Dievs ir licis atspīdēt savam Auseklim pār mums. 
Lk 1:68–79 
Slavēts ir tas Kungs, Israēla Dievs,* 
jo tas piemeklējis savus ļaudis un tiem gādājis pestīšanu 
un mums uzcēlis pestīšanas ragu*  
sava kalpa Dāvida namā, 
kā tas sendienās solījis*  
ar savu svēto praviešu muti: 
mūs pestīt no mūsu ienaidniekiem*  
un no visu to rokām, kas mūs ienīst, 
parādīt žēlastību mūsu tēviem*  
un pieminēt savu svēto derību, 
un dot mums stipro solījumu,* 
ko Viņš zvērējis mūsu tēvam Ābrahāmam, 
ka mēs no savu ienaidnieku rokām pestīti,*  
Viņam bezbailīgi kalpotu 
svētumā un taisnībā*  
Viņa priekšā visas mūža dienas. 
Un tevi, bērniņ, sauks par Visuaugstākā pravieti,*  
jo tu iesi tā Kunga priekšā sataisīt Viņam ceļus, 
dot Viņa ļaudīm pestīšanas atziņu*  
uz grēku piedošanu 

http://www.lelb.lv/lv/?ct=lasijumi

