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.
Gods Tev, Tu mūžīgās godības Kēniņ.
2. PSALMS

3. SVĒTO RAKSTU LASĪJUMS

Bez pieteikuma tiek lasīts lasījums
Trešdienā:18.03.2020

Par elku upuriem – skaidrs, ka mums visiem ir zināšanas, un zināšanas rada
augstprātību, bet mīlestība – tā veido cilvēku. Ja kāds domā ko sapratis, tad viņš
vēl nezina, kā būtu jāsaprot. Bet, ja kāds mīl Dievu, tas ir Dieva atzīts. Par elku
upuru ēšanu mēs zinām, ka nekādu elku pasaulē nav un ka neviens cits nav Dievs
kā viens Vienīgais. Lai gan ir tā sauktie dievi – vai nu debesīs, vai uz zemes – kā ir
daudzi dievi, ir arī daudzi kungi, bet mums ir viens Dievs – Tēvs, no kā ir viss, un
mēs esam viņā, un viens Kungs – Jēzus Kristus, caur kuru ir viss un caur viņu mēs.
Bet ne visiem ir šīs zināšanas; daži, kas pie elkiem pieraduši, līdz pat šim ēd šo
barību kā elku upurus, un viņu sirdsapziņa, būdama vāja, tiek sagānīta. Barība
mūs netuvinās Dievam; nedz mēs ko zaudējam, ja neēdam, nedz iegūstam, ja
ēdam. Bet pielūkojiet, ka jūsu brīvība nekļūst par klupšanu vājajiem. Ja kāds
redzēs tevi, zinošo, elku templī pie mielasta sēžam, vai vāja cilvēka sirdsapziņa
netiks vedināta ēst elku upurus? Tavas zināšanas dēļ tomēr iet pazušanā vājais;
brālis, par kuru Kristus ir miris. Tā, pret brāļiem grēkodami un viņu vājo
sirdsapziņu ievainodami, jūs grēkojat pret Kristu. Tādēļ, ja barība ved grēkā manu
brāli, es vairs neēdīšu gaļu, lai manis dēļ mans brālis nekristu grēkā. (1kor8:1-13)
Bet Tu, ak Kungs, esi mums žēlīgs!
Pateicība Dievam!
Ceturtdienā:19.03.2020 (Sv. Jāzepa diena)
Pāvils, Jēzus Kristus kalps, aicināts būt par apustuli, izvēlēts sludināt Dieva
evaņģēliju, ko viņš jau iepriekš caur saviem praviešiem Svētajos Rakstos bija
apsolījis par savu Dēlu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas pēc miesas ir dzimis no
Dāvida dzimuma un pēc svētuma Gara ar augšāmcelšanos no mirušajiem
apliecināts ar spēku par Dieva Dēlu. Caur viņu mēs esam saņēmuši žēlastību un
apustulisko sūtību viņa vārdā pie ticības paklausības vest visas tautas, no tām
nākat arī jūs, Jēzus Kristus aicinātie. (Rm 1:1-6)
Bet Tu, ak Kungs, esi mums žēlīgs!
Pateicība Dievam!
Piektdienā:20.03.2020
Ja es sludinu evaņģēliju, tad ar to man nav ko lepoties, tas man ir jādara. Vai!
man, ja es nesludinātu evaņģēliju! Ja es to daru no brīva prāta, tad man ir alga,
bet, ja to daru ne no brīva, tad esmu tikai amata veicējs. Kāda tad ir mana alga?
Sludināt evaņģēliju bez atlīdzības, neizmantojot tiesības, kas man pēc evaņģēlija ir
dotas. Brīvs būdams no visiem, esmu sevi padarījis visiem par vergu, lai iemantotu
vairāk cilvēku. Jūdiem es biju kā jūds, lai iemantotu jūdus, tiem, kas zem
bauslības, kā tāds, kas zem bauslības – tomēr tāds nebūdams –, lai iemantotu tos,
kas zem bauslības. Tiem, kas bauslību nepazīst, es biju kā tāds, kas bez bauslības
–, tomēr es nebiju brīvs no Dieva bauslības, es biju zem Kristus bauslības – lai
iegūtu tos, kas nepazīst bauslību. Vājajiem es biju vājš, lai iemantotu vājos.
Ikvienam biju tāds, kāds viņš ir, lai vismaz kaut dažus izglābtu. Bet to visu es daru
evaņģēlija dēļ, lai būtu pie tā līdzdalīgs. Vai tad jūs nezināt, ka skriešanas
sacīkstēs visi gan skrien, bet godalgu saņem tikai viens? Skrieniet tā, lai jūs

saņemat godalgu. Ikviens, kas piedalās sacīkstēs, atturas no visa cita: to viņi dara,
lai saņemtu iznīcīgu vainagu, bet mēs – neiznīcīgu. Tātad es neskrienu bezmērķīgi;
cīņā dūres es velti nevicinu. Bet es šaustu un paverdzinu savu miesu, lai,
sludinādams citiem, pats nekļūtu atmetams.
Bet Tu, ak Kungs, esi mums žēlīgs!
Pateicība Dievam!
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

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.

