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1 Svētās Trijādības godam

Mana Cerība ir Tēvs.
Mans Patvērums ir Dēls.
Mans Aizstāvis ir Svētais Gars.
Svētā Trijādība, gods Tev.
		

Pareizticīgo Baznīcas lūgšana
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2 Lai nekļūtu es Kristus nodevējs

Kristū viss ir pa īstam
Tu redzi sevi kāds esi
Cik gļēvi un šaubīdamies
Visvieglāko krustu nesi
Kristus svētīja visus
Dziedēja augšāmcēla
Pat savus ienaidniekus
Kas dziedināti To pēla
Nabags Kristū ir kļuvis
Par svētuma bagātnieku
Sadrūmušais līdz nāvei
Svētīts ar Kristus prieku
Caur ciešanām sāpēm
Dievs šķīstī un rūda
Lai nekļūtu es
Kristus nodevējs Jūda
Lai nekļūtu es Kristus nodevējs
Nevienu no grēciniekiem
Sev līdzās Viņš nesodīja
Viņš mīlēja cilvēkus visus
Jo Mīlestība Viņš bija
Mākslīgā prieka ķēniņš
Melu tēvs pošas ar joni
Velnišķi tuvu sev pašam
Pārvērst radības kroni
Bez Kristus viss mākslīgs un neīsts
Cauri spīd visam lētums
Patiess īstums vien tajā
Kam dzīves mērķis ir svētums
Dievs radīja radību visu
Un tevi par radības kroni
Ne par mākslīgas dzīves
Mākslīgo pavadoni
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3 Mieru jums ienaidnieki

Mieru jums ienaidnieki
Manī nav jūsu naida
Dievs man dod mīlestību
Un to no manis gaida
Mieru jums ienaidnieki
Tiem kam esmu kļuvis nīstams
Grēc’niekiem kas Dievu mīl
Ļaužu naids nav bīstams
Bet ja kāds Dievu ienīst
Sava aklā naida svelmē
Dievs ir uguns rijota
Sadegt var tās dzelmē
Mieru jums ienaidnieki
Manī nav jūsu naida
Dievs man dod mīlestību
Un to no manis gaida
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4 Esmu Tava noklīdusī avs

Esmu Tava noklīdusī avs
Maz kas šajā dzīvē man vairs savs
Visā ko es domāju un dvešu
Redzu sevi es sev pašam svešu
Gudrība ko pasaule man pauž
Ticību un pieticību lauž
Alkatība skaudība dzēš sātu
Grib lai visi iznīcību krātu
Svētas vienkāršības manī nav
Arī vientiesība dzēsta jau
Sirdsapziņa māj lai Dievā ziedu
Neklausu un baram līdzi dziedu
Miegā sadzirdētais tālais zvans
Loga rāmja krusts pat liekas mans
Iedvesmots es Dievu pielūgt mostos
Svešais mēli sien un gļēvi stostos
Dievs ir viens bet svešajam to daudz
Kārdina ar maldiem prātu žņaudz
Pavēl pielūgt miesu slāpē garu
Dieva vietā paklausīt liek baru
Nomaldījusies ir Tava avs
Spēka nav man pateikt: esmu Tavs
Šaubas neļauj ticībā kļūt brīvam
Dievā dzīvajā būt vienmēr dzīvam
Esmu Tava noklīdusī avs
Un par spīti visam tomēr Tavs
Visu šķīstī Dieva Gara šķīstums
Kristū vien mans patiesums un īstums
Kungs dod vēl rīt
Man laiku sevi izmainīt
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5 Lūdzam Tevi Dievu

Lūdzam Tevi Dievu
Dzīvo vienīgo
Atver mūsu sirdis
Svētī izgaismo
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6 Svētā lūgšana

Mūsu Tēvs debesīs. Svētīts lai top Tavs Vārds.
Lai nāk Tava Valstība. Tavs prāts lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus,
kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā,
bet atpestī mūs no ļaunā.
Gods lai Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam,
tagad, vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
Kungs, apžēlojies. Kungs, apžēlojies. Kungs, apžēlojies. Svētī.
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7 Svētīgi jūs esat

Savā Valstībā, Kungs, piemini mūs, kad Tu nāksi Savā Valstībā.
Svētīgi garā nabagie, jo tiem pieder Debesu Valstība.
Svētīgi bēdīgie, jo tie tiks iepriecināti.
Svētīgi lēnprātīgie, jo tie zemi iemantos.
Svētīgi izsalkušie un izslāpušie taisnības, jo tie tiks paēdināti.
Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie tiks apžēloti.
Svētīgi sirds šķīstie, jo tie Dievu redzēs.
Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem.
Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo viņu ir Debesu Valstība.
Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā, un nepatiesi runā visu ļaunu Manis dēļ.
Esiet priecīgi un līksmi, jo jūsu alga ir liela debesīs.
								

Mt.5:3-12
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8 Tavu Augšāmcelšanos godinām

Jūdiem akmeni aizzīmogojot un karavīriem Tavu visšķīsto Miesu sargājot,
Tu trešajā dienā augšāmcēlies, Glābēj, dāvinot pasaulei dzīvību.
Tādēļ, dzīvības Devēj, debesu spēki Tev sauca:
Godinām Tavu Augšāmcelšanos, Kristu, godinām Tavu Valstību,
godinām Tavu apredzību, vienīgais cilvēkus Mīlošais.
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Pareizticīgo Baznīcas Augšāmcelšanās svētku tropārs

9 Kristus Dievs ir Augšāmcēlies

Augšāmcelšanās gaišo vēsti no eņģeļa izdzirdējušas
un vectēvu lāstu atmetušas, Kunga mācekles, priecādamās,
apustuļiem sacīja: nāve ir izdeldēta, Kristus Dievs ir augšāmcēlies,
pasaulei dāvinot lielu žēlastību.
			

Pareizticīgo Baznīcas Augšāmcelšanās svētku tropārs
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10 Ja Kristus tevī ir augšāmcēlies

Sadzīs ļaunums kas sirdī dzēlies
Sadzīs ļaunums kas sirdī dzēlies
Bet tikai tad
Ja Kristus tevī ir augšāmcēlies
Spēks dzīvos ko lūgšanā smēlies
Spēks dzīvos ko lūgšanā smēlies
Bet tikai tad
Ja Kristus tevī ir augšāmcēlies
Prieks nezudīs pat ja tiksi tu pelts
Prieks nezudīs pat ja tiksi tu pelts
Bet tikai tad
Ja Kristus tevī ir augšāmcelts
Pat slimības krusta ceļš nav velts
Pat slimības krusta ceļš nav velts
Bet tikai tad
Ja Kristus tevī ir augšāmcelts
Tu izglābsies grēc’niek ja vēlies
Tu izglābsies grēc’niek ja vēlies
Bet tikai tad
Ja Kristus tevī ir augšāmcēlies
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11 Patver mūs Savā Dēlā

Vēloties mūs izglābt caur Jaunavas vārtiem Tu nāci
Lai Marija – jaunā Saule mums dāvātu Tavu Gaismu
Kristus atrada Viņu par svētāko no mums visiem
Mariju – svētdzīves pērli tai mirdzumu dāvājot Savu
Tā mīlēja Dievu visvairāk Tās ticībā nebija šaubu
Vien Dieva ceļus Tā gāja sev līdzi aicinot visus
Ejot Marijas pēdās katru Tā vedīs pie Kristus
Dievs Kristū atklāja Sevi un Marijā – Savu Māti
Ave Maria
Dievmāte Vissvētā Tu šķīstības dzīvā glezna
Ko svētīja Dieva ota lai radītu Dieva tēlu
Tu dzemdēji Kristu miesā – Dieva ikonu svēto
Caur Tevi Dievmāte mīļā Dievs parādīja mums Sevi
Kā Māte Tu patvēri Dievu un dzemdēji Viņa Dēlu
Patver mūs visus kas lūdzam Tavas dievišķās Mātes rūpes
Patver no nelaimēm visām no grēka un izmisuma
Patver mūs Savā Dēlā – Kristus ir Glābējs visiem
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12 Скоро предвари

Скоро предвари, прежде даже не поработимся врагом,
хулящим Тя и претящим нам, Христе Боже наш,
погуби Крестом Твоим борющия нас, да разумеют,
како может православных вера,
молитвами Богородицы, Едине Человеколюбче.
Господи, огради мя, Твоим честным Крестом.
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13 Да воскреснет Бог

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его,
и да бежат от лица Его ненавидящии Его.
Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня,
тако да погибнут беси от лица любящих Бога
и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих:
радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень,
прогоняяй бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего
Иисуса Христа, во ад сшедшаго и поправшаго силу диаволю,
и даровавшаго нам тебе Крест Свой Честный на прогнание
всякаго супостата. О Пречестный и Животворящий
Кресте Господень! Помогай ми со Святою Госпожею
Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь.
				

Pareizticīgo Baznīcas lūgšana
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14 Mолитва святителя Филарета

Господи: не знаю, чего мне просить у Тебя? Ты один ведаешь,
что мне потребно.Ты любишь меня паче, нежели я умею любить
себя. Отче! Даждь рабу Твоему – чего сам я и просить не умею.
Не дерзаю просить – ни креста, ни утешения! Только стою пред
Тобою; сердце мое – отверсто. Ты зриши нужды, которых я не
знаю. Зри! – и сотвори со мною по милости Твоей: порази и
исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую
пред Твоею святою волею и непостижымими для меня Твоими
судьбами. Приношу себя в жертву Тебе. Предаюсь Тебе.
Нет у меня желания, кроме желания – исполнить волю Твою...
Научи меня молиться. Сам во мне молись.
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15 Piedod Dievs ka vārdu tik daudz

Piedod Dievs ka vārdu tik daudz
Tie mulsina un skaidrību jauc
Vārds mans dzeļ – top ievainots kāds
Piedod Kungs – to dziedināt nāc
Ticu Dievs – ja vārdu man trūks
Svētais Gars nāks sirdī un lūgs
Klusums svēts krustā izsāpēts
Katrs mans vārds šai klusumā izklausās lēts
Turi Dievs mani cieši sev klāt
Gribu Tev visu izraudāt
Arī Tu kad pie miruša Lācara gāji
Savas sāpes kā Dievs izraudāji
Kā man lūgt kā neliekuļot
Šo dāvanu vien Tu vari dot
Palīdzi lūgt ne vārds lai nav remdens un velts
Lai ik lūgšanā es topu augšāmcelts
Dievs ir Vārds – šai vārdā ir viss
Mīlestība un Debesis
Svētlaime kad lūdzoties Dievā ir būts
Svētais Gars nāc manā sirdī un lūdz
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16 Tu Dievam nepateicies

Bij saule bij maize bij draugi
Nav citi vainīgi maldies
Tu vienkārši ne par ko
Dievam neteici paldies
Darbs tev bij ģimene brāļi
Nu noskumis raudāt valdies
Tas tāpēc ka ne par ko
Dievam neteici paldies
Nevaicā kāpēc nav veicies
Tu Dievam nepateicies
Bij vārdi kas dziedēja dzēla
Nu nav pat glaimīgie saldie
Tas tāpēc ka ne par ko
Dievam neteici paldies
Iedvesma cerībai bija
No neziņas gabalos skaldies
Tas tāpēc ka ne par ko
Dievam neteici paldies
Nevaicā kāpēc nav veicies
Tu Dievam nepateicies
Paldies Dievam par visu
Par lieliem un maziem priekiem
Par pajumti ģimeni draugiem
Arī par ienaidniekiem
Paldies Dievam par visu
Par maizes arāja vagu
Par veselību un spēku
Par sāpēm un slimību smagu
Paldies Dievam par visu
Par debesīm zemi kur stāvi
Paldies Dievam par visu
Par dzīvību un par nāvi
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17 Ceļā uz Emmaus

Tikai tas bij Ceļš ko kopā mēs gājām
Sākumā līdz Emmaus tāpat ar kājām
Tikai tas bij Ceļš ko kopā mēs gājām
Sākumā līdz Emmaus pēc tam pie Tēva uz mājām
Viss kur gāju viens bij neceļš un dūksna
Dvēselīte tumsā sīka gaismas plūksna
Viss kur gāju viens bij neceļš un dūksna
Dvēselīte izmisuma tumsā līdz modās lūgsna
Tagad Ceļu zinu – Kungs to manī staigā
Sekoju Tā pēdās šai bēdu lejā baigā
Tagad Ceļu zinu – Kungs to manī staigā
Dzīvē sekošu un nāvē Tam līdz skatīšu vaigā
Tikai tas bij Ceļš ko kopā mēs gājām
Sākumā līdz Emmaus tāpat ar kājām
Tikai tas bij Ceļš ko kopā mēs gājām
Sākumā līdz Emmaus pēc tam pie Tēva uz mājām
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18 Dzirdi manu skaļo saucienu

Dzirdi manu skaļo saucienu,
Mans Valdniek un mans Dievs,
Jo es gribu Tevi pielūgt.
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5. psalma 3. pants

19 Grēknožēlas kanons

1. dziesma
Irmos:
Jūru šķērsojot, dzelmi kā sausumu kājām mina Israēls,
vajātāju – faraonu slīkstam redzot,
tas sauca: mēs dziedam Dievam uzvaras dziesmu.
Apžēlo mani, ak, Dievs, apžēlo mani.
Es, grēcinieks un nastas liektais, nu nāku pie Tevis, sava Valdnieka un Dieva,
un neiedrošinos pat debesis uzlūkot,
tikai lūdzos: dod man, Kungs, prātu, lai rūgti apraudu savus darbus.
Apžēlo mani, ak, Dievs, apžēlo mani.
Ak, bēdas man, grēciniekam!
No visiem cilvēkiem pats negantākais esmu es, nav grēku nožēlas manī.
Dod man, Kungs, asaras, lai rūgti apraudu savus darbus.
Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam.
Bezprāti, apmātais cilvēk, kas slinkumā laiku nosit,
apdomā dzīvi savu, pie Kunga Dieva vērsies
un rūgti apraudi savus darbus.
Tagad, vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
Dieva Māte Visšķīstā, uzlūko mani, grēcinieku,
no velna valgiem atbrīvo un nostādi uz grēknožēlas ceļa,
lai rūgti apraudu savus darbus.
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3. dziesma
Irmos:
Nav svētāka par Tevi, Kungs mans Dievs,
kas esi vairojis dzīves stiprumu Tev uzticīgajiem;
nav labāka par Tevi, kas esi paaugstinājis un nostiprinājis mūs
uz Tavas ticības akmens.
Apžēlo mani, ak, Dievs, apžēlo mani.
Kad baigās tiesas altāri sliesies, tad visu cilvēku darbi atklāsies –
tur bēdas būs grēcīgiem, kad tie mokās tiks sūtīti.
To zinot, visu nožēlo, mana dvēsele,
no saviem negantiem darbiem novērsdamās.
Apžēlo mani, ak, Dievs, apžēlo mani.
Taisnie uzgavilēs, bet grēcīgie iekauksies;
nespēs neviens mums palīdzēt, jo mūsu darbi mūs tiesās.
Tādēļ, pirms nāk tavs gals, visu nožēlo,
no saviem negantiem darbiem novērsdamies.
Gods:
Tikai bīties man, vien grēkos dižajam, kas apgānījies darbiem un domām –
ne asaras no manas cietās sirds neizspiest.
Nu pacelies no zemes, mana dvēsele, un visu nožēlo,
no saviem negantiem darbiem novērsdamās.
Tagad:
Lūk, Dievmāte, Tavs Dēls mūs aicina, uz labu pamācīdams,
tomēr es, grēcinieks, no labā vienmēr bēgu.
Ak, Mīlošā, skubini mani, ka visu nožēloju,
no saviem negantiem darbiem novērsdamies.
Sedalens
Par Soda dienu domāju, par ļaunajiem darbiem raudu:
kā atbildēšu nemirstīgajam Ķēniņam,
kā uzdrošināšos uzlūkot Soģi, ja esmu tā nomaldījies?
Labsirdīgais Tēvs, Vienpiedzimušais Dēls un Svētais Gars,
apžēlojies par mani.
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Gods: tagad: Dievmātei
Neskaitāmu grēku valgiem saistīts,
smagu ciešanu un bēdu gūstīts,
pie Tevis, sava Glābēja, nu tveros,
saukdams: palīdzi man, Jaunava, Dieva Māte!
4. dziesma
Irmos:
“Kristus – mans spēks, mans Dievs un Kungs,” –
skaisti dzied svētā Baznīca,
saprāta skaidrībā saucot un Kungā gavilējot.
Apžēlo mani, ak, Dievs, apžēlo mani.
Pasaules ceļš ir plats un ērti ejams saldkaislē,
tomēr rūgti klāsies pēdējā dienā, dvēselei no miesas šķiroties.
Tālab nestaigā, cilvēk, ar negodu, bet meklē Dieva Valstības ceļu.
Apžēlo mani, ak, Dievs, apžēlo mani.
Kālab tu ubagam pāri dari un parādus nemaksā,
savu brāli nemīli, pārkāp laulību un lepojies?
To visu atstāj, mana dvēsele, un nožēlo, lai iemantotu Dieva Valstību.
Gods:
Vai vēl ilgi bites čaklumā sev bagātību vāksi, neprātīgais cilvēk?
Drīz tā izzudīs un būs vien pīšļi un pelni.
Pāri visam meklē Dieva Valstību.
Tagad:
Kundze Dievadzemdētāja, žēlo mani, grēcinieku,
stiprini tikumos un sargi, lai pēkšņa nāve mani, apjukušu,
tumsai par ēsmu nenolaupa, un vadi mani, Jaunava,
līdz Debesu Valstībai.
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5. dziesma
Irmos:
Lūdzu Tevi, Neizteicami Labais, kas Savā dievišķā gaismā
ar mīlestību apmirdzi tos, kas jau no rīta Tavu vaigu meklē,
lai apjaušam Tevi, Dieva Vārdu – patieso Dievu,
no savu grēku baisās tumsas piesaukdami.
Apžēlo mani, ak, Dievs, apžēlo mani.
Cilvēk nelaimīgais, attopies taču,
grēku dēļ meliem un vājībām kā neganta zvēra paverdzināts!
Dvēsele mana grēcīgā, vai tas ir, ko vēlējies?
Apžēlo mani, ak, Dievs, apžēlo mani.
Ikviena maņa bailēs savu vainu apjauš –
ar acīm ļaunums skatīts, ar ausīm uzklausīts, ar mēli runāts,
visu būtni ellei novēlot.
Dvēsele grēcīgā, vai tas ir, ko vēlējies?
Gods:
Krustā sisto laupītāju un laulības pārkāpēju, kas visu nožēloja,
Tu, Glābēj, pieņēmi,
mani gan vēl kavē grēcīgais slinkums un paverdzina ļaunie darbi.
Dvēsele grēcīgā, vai tas ir, ko vēlējies?
Tagad:
Ak, Dievmāte, brīnumaini ātrā palīdzētāja visiem,
steidzies palīgā arī man, necienīgajam,
mana grēcīgā dvēsele to vien šobrīd vēlas.
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6. dziesma
Irmos:
Vētrām uzbrūkot, dzīves jūru bangās redzēdams,
Tavā rāmajā krastā piestāju un saucu:
glāb manu dzīvi, Visžēlīgais, lai nepārvēršas pīšļos.
Apžēlo mani, ak, Dievs, apžēlo mani.
Dzīvi nešķīsti dzīvojis, dvēseli tumsas varai ļāvis,
nu es lūdzu Tevi, Visžēlīgais Valdniek:
no verdzības ļaunajam atbrīvo un gudrību pildīt Tavu gribu
dāvā man, grēciniekam.
Apžēlo mani, ak, Dievs, apžēlo mani.
Vai ir vēl kāds tāds, kā es?
Grēkā novārtījies, kā cūka dubļos.
Glāb no visa pretīgā un dāvā sirdi, kas Tavus baušļus pilda.
Gods:
Celies, nelaimīgais, pretī Dievam,
savus grēkus pieminēdams,
asarās un vaidos piekļaujoties savam Radītājam.
Tagad:
Dievadzemdētāja Jaunava, no neredzamā un redzamā ļaunuma izglāb
manas lūgšanas pieņem, Visšķīstā un pienes Savam Dēlam,
lai apskaidro prātu Viņa gribas pildīšanai.
Kondaks
Dvēsele mana, kālab grēkiem bagāta kļūsti,
kālab velna gribu pildi, kālab ļaunās lietas ceri?
Atstāj to un asarās pie Dieva vērsies, saucot:
žēlsirdīgais Kungs, apžēlojies par mani, grēcīgu!
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Ikoss
Apdomā, dvēsele mana, rūgto nāves stundu
un sava Radītāja un Dieva baigo tiesu.
Tevi, dvēsele, tad bargi eņģeļi gūstīs un mūžīgā ugunī sūtīs.
Tālab nožēlo pirms nāves visu, saucot:
Kungs, apžēlojies par mani, grēcīgu!
7. dziesma
Irmos:
Verdošā krāsnī svētos jaunekļus, veldzējot ar rasu, Eņģelis glāba;
līdzās kaldejieši tika plaucēti pēc Dieva pavēles,
kamēr mocītājs atzina: “Tu esi augsti teicams, mūsu tēvu Dievs.”
Apžēlo mani, ak, Dievs, apžēlo mani.
Uz zūdošo un netaisni sakrāto mantu, mana dvēsele, nepaļaujies,
jo tu nezini, kam to visu būs jāatstāj,
labāk pasteidzies izdvest: apžēlojies, Dievs Kristu, par mani, necienīgo.
Apžēlo mani, ak, Dievs, apžēlo mani.
Mana dvēsele, nepaļaujies uz miesīgo veselību un pārejošo skaistumu,
redzot, ka nomirst arī spēcīgie un jaunie,
bet izdves drīzāk: ak, apžēlo, Dievs Kristu, mani, necienīgo.
Gods:
Gan Mūžīgo Dzīvi un Debesu Valstību, kas sagaida svētos, dvēsele,
atceries, gan galējo tumsu un Dieva dusmas, kas sagaida ļaunos,
drīzāk pasteidzies izdvest: apžēlo, Dievs Kristu, mani, necienīgo.
Tagad:
Mana dvēsele, piekļaujies Dieva Mātei,
lūdzies Viņu, kas nekavējas palīdzēt katram grēknožēlas ceļā –
un Tā izlūgs savam Dēlam, Dievam Kristum,
lai apžēlo mani, necienīgo.
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8. dziesma
Irmos:
Saviem svētajiem Kungs no liesmām ūdeni izvirda,
taisnā upuri reizē ar ūdeni izkveldēja;
Tu spēj visu darīt, ko vēlies, Glābēj Kristu.
Mēs augsti teicam Tevi mūžīgi.
Apžēlo mani, ak, Dievs, apžēlo mani.
Kā lai neraudu domās par nāvi, redzot brāli,
bez goda un Dieva līdzības zārkā guļam?
Ko lai vēl gaidu un uz ko lai paļaujos?
Tikai dāvā, Kungs, vienu – pirms gala grēku nožēlu.
Apžēlo mani, ak, Dievs, apžēlo mani.
Kā lai neraudu domās par nāvi, redzot brāli bez goda
un Dieva līdzības zārkā guļam?
Ko lai vēl gaidu un uz ko lai paļaujos?
Tikai dāvā, Kungs, vienu – pirms gala grēku nožēlu.
Gods:
Ticu, ka nāksi Tu tiesāt dzīvos un mirušos.
Veciem un jauniem, valdniekiem un augstmaņiem,
mūkiem un priesteriem tiks pelnītā vieta –
vai pie svētajiem, vai grēciniekiem.
Kāda vieta tiks tev? Tā, ticēdams, saucu:
Dāvā, Kungs, vienu – pirms gala grēku nožēlu.
Tagad:
Visšķīstā Dievadzemdētāja,
pieņem šo necienīgā lūgšanu un pasargi no pēkšņas nāves,
pirms gala dāvājot grēku nožēlu.

29

9. dziesma
Irmos:
Cilvēkiem neiespējami Dievu redzēt –
pat eņģeļu kārtas To uzlūkot neiedrošinās.
Vien caur Tevi, Visšķīstā, Kungs atklājās cilvēkiem – Vārds iemiesojās,
To godinot, reizē ar debesu spēkiem, arī Tevi mēs slavējam.
Apžēlo mani, ak, Dievs, apžēlo mani.
Es lūdzu jūs, Dieva Troņa priekšā stāvošie eņģeļi,
erceņģeļi – visi debesu spēki:
mūsu Radītāja priekšā par mani aizlūdziet,
lai dvēseli manu atpestī no mūžīgām mokām.
Apžēlo mani, ak, Dievs, apžēlo mani.
Nu raudu jūsu priekšā, svētie patriarhi, ķēniņi un pravieši,
apustuļi un svētie, visi Kristus izredzētie:
tiesā man palīdziet, lai dvēseli Kungs izglābj no ļaunās varas.
Gods:
Nu paceļu rokas jums pretī – svētie mocekļi, vientuļnieki,
nevainīgie, taisnie un visi svētie,
par visu pasauli kas Kungu lūdzat –
lai nāves stundā es tiktu apžēlots.
Tagad:
Dieva Māte, palīdzi man – uz Tavu palīdzību ceru:
Savam Dēlam izlūdzies, lai, tronī sēžoties tiesāt dzīvos un mirušos,
mani, necienīgo, nostāda Sev labajā pusē. Āmen.
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Valdniek, Dievs Kristu, kas ar Savām ciešanām manas bēdas dziedējis esi
un ar Savām vātīm manas vainas ārstējis, dāvā man, kas daudz
Tavā priekšā grēkojis, aizkustinājuma asaras. Neliedz manai miesai
savienošanos ar Tavas Dzīvudarošās Miesas smaržu un sniedz manai
ar ienaidnieka grēka žulti padzirdītai dvēselei Tavu dārgo asiņu saldmi.
Pacel manu velnišķā mazdūšībā nonīkušo prātu pie Sevis un izved no
bojā ejas dziļumiem, jo nav manī nožēlas, nav manī aizkustinājuma,
nav manī mierinošu asaru, kas vada Dieva bērnus pie sava Tēva.
Ikdienas kaislībās ir aptumšojies mans prāts, slimībā es neprotu
Tevi pieminēt, nemāku sasildīties ar Tevi mīlošas sirds asarām.
Valdniek, Kungs Jēzu Kristu, visa labā Saturētāj, dāvā man pilnu
grēknožēlu un čaklu sirdi, kas Tevi meklētu. Dāvā man Savu žēlastību
un atjauno manī Tavu Tēlu redzošās acis. Lai arī esmu atstājis Tevi,
jel neatstāj Tu mani; iznāc pie manis, aizved uz savām ganībām
un pieskaiti Sava izredzētā Ganāmpulka avīm, un kopā ar tām
paēdini mani no Savu Dievišķo Noslēpumu bagātības;
Lūdzu to Tavas Visšķīstās Mātes un visu Tavu svēto lūgšanu dēļ.
Āmen.
		

Pareizticīgo Baznīcas «Grēknožēlas kanons mūsu Kungam Jēzum Kristum»
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20 Visi mani avoti ir Tevī

Kā dziedātāji, tā dejotāji,
tā tie dzied par Tevi,
tā tie par Tevi dzied:
«Visi mani avoti ir Tevī.»
87. psalma 7. pants
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21 Mana dvēsele vienu ilgojas

Mana dvēsele vienu ilgojas
Visu sevi nodot Kristum
Manai dvēselei nebūs miera
Kamēr neatdusēsies tā Tevī
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22 Kungs es neesmu cienīgs

Kungs es neesmu cienīgs
Ka manā sirdī nāc
Bet saki tikai vārdu
Un būšu dziedināts
Sirds grēku aptumšota
Tad žēlastību gūs
Un Tevis apgaismota
Par mājokli tad kļūs
Uz Tevi Jēzu tiecas
Ar ilgām dvēsele
Pēc Tevis alkstot lūdzas
Tev priekā gavilē
Katoļu Baznīcas lūgšana
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23 Paies mūsu dzīve paies mūsu nāve

Paies mūsu dzīve paies mūsu nāve
Paies zeme debesis
Nepaies nekad vien augšāmceltais Kristus
Viņā dotā dzīvība
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison
Christe eleison
Atveram Tev sirdis atdodam Tev sevi
Pielūdzam mēs Tevi Kungs
Neļauj paiet mūsu dzīvošanai Tevī
Apžēlojies Kristu Kungs
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24 Radi manī šķīstu sirdi

Kā Tev cietsirdīgs tuvoties varu
Dod man Pestītāj satriektu garu
Grēku nožēlas svētību nedzēs
Sirdī šķīstie vien Dievu redzēs
Katru salauztu sirdi Tu gaidi
Arī manu Kungs nenoraidi
Katru nopūtu manu Tu dzirdi
Radi manī ak Dievs šķīstu sirdi
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25 Lūgšana Svētajam Garam

Dievs Svētais Gars
Atver manas ausis
Lai es varu dzirdēt Tavu vēsti
Dievs Svētais Gars
Atver manas acis
Lai es varu redzēt Tavas radības skaistumu
Dievs Svētais Gars
Atver manu garu
Lai es varu ticēt Tavam Vārdam
Dievs Svētais Gars
Atver manas lūpas
Lai es varu liecināt par Tevi
Dievs Svētais Gars
Atver manas rokas
Lai es varu saņemt Tavu palīdzību
Dievs Svētais Gars
Atver manas jūtas
Lai es mīlētu Tavu tuvumu
Dievs Svētais Gars
Atver manu sirdi
Lai es sajustu Tavu Mīlestību
Dievs Svētais Gars Tevi lūdzu es
		

Katoļu Baznīcas lūgšana
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26 Magnificat

Kad Elizabete Marijas sveicinājumu dzirdēja, tad bērniņš viņas miesās
sāka lēkt un Elizabete tapa Svētā Gara pilna, un viņa stiprā balsī sauca un sacīja:
«Tu esi augsti teicama starp sievām un augsti teicams ir Tavas miesas auglis.
No kurienes man tas, ka mana Kunga Māte nāk pie manis?»
Un Marija sacīja: «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.»
Elizabete: «Redzi, tikko Tavas sveicināšanas balss atskanēja manās ausīs,
tad bērniņš manās miesās ar līksmību sāka lēkt. Labi tai, kas ir ticējusi,
ka tas, ko Dievs licis viņai sacīt, piepildīsies.»
Un Marija sacīja: «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.»
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Lk. 1:41-48

27 Himna mīlestībai

Ja eņģeļu mēlēs es gudrību paustu
Bet mīlestība man neataustu
Lai cik savās atklāsmēs rādītos skanīgs
Es būtu vien vara zvārgulis zvanīgs
Ja pravieša dedzība sirdī man mistu
Ja mocekļa nāvē mirtu par Kristu
Tie būtu vien pīšļi no paša gribas
Ja nebūtu manī mīlestības
Tā atklājas laipna un lēnprātīga
Tā neskauž un lielībai neskaņo stīgas
Tā svētumu sargā un šķīstās caur kaunu
Tā savtīga nav un necer uz ļaunu
Tā panes it visu spēj ticēt un piedot
Kur izmisums mīt grib tā cerību iedot
Viss paies un beigsies kā atspulgu ziba
Vien mūžīgi nebeigsies mīlestība
Grib ļaunums lai Dievu mēs krustā sistu
Jo Mīlestību šo sauc par Kristu
Šis noslēpums liels un kas tajā staigā
Tas Mīlestību reiz uzlūkos vaigā
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28 Tavā nāvē mana cerība un augšāmcelšanās

Mans Kungs
Tavās sāpēs Tavās ciešanās
Tavu nevainīgo asiņu liešanā
Mana dzīvība un miers
Mana dzīvība un miers
Tavā nāvē mana cerība un augšāmcelšanās
Man Kungs
Tavās asarās un nopūtās
Tavu asinssviedru karstajā lūgšanā
Mana brīvība un prieks
Mana brīvība un prieks
Tavā negodā un pazemībā mana godība
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29 Tevī mūžīgi dzīvot es gribu

Laiks ir dzelme pilna ar viltu
Liec Kungs krustu tam pāri kā tiltu
Esi ceļš man uz Patiesību
Tevi meklēt un atrast es gribu
Dāvā lūgšanu sirdi kas silda
To ar dievišķu līksmību pilda
Dāvā mieru un pazemību
Tevī nonākt un palikt es gribu
Kliedē miglu kas sirdi tin maldos
Ieviļ melos krāsaini saldos
Ved Kungs mani uz sirdsskaidrību
Tevī nomirt un piedzimt es gribu
Savos vārdos Kungs šķīstī mani
Pat ja negribu sargā un gani
Kļūsti manī par mīlestību
Tevī mūžīgi dzīvot es gribu
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30 Lūgšana Kristum

Ienāc manī Kristus miers
Paliec manā lūgšanā
Esi manā dzīvībā
Lai ir skaidra mana sirds
Ienāc manī Kristus prieks
Sirds lai Dievu slavēt var
Un par visu pateikties
Ko man piedzīvot Viņš ļauj
Ienāc manī Kristus Gars
Mājo manā dvēselē
Lai it viss top manī jauns
Lai it viss top manī Tavs
Ienāc manī Kristu pats
Radi mani mūžībai
Tavā mīlestībā reiz
Tev pavisam piederēt
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31 Noriet saule uzlec saule

Noriet saule uzlec saule
Nemierīga mana sirds
Aleluja Tavam mieram
Tajā manu sirdi slēdz
Tikai Tevī norimšana
Tikai Tevī dzīvība
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32 Dziļākā tumsā ielaužas stars

Dziļākā tumsā ielaužas stars
Gaismu mums dāvā Dieva Gars
Aleluja
Nāvei nav varas atņemts tai viss
Kristus mums atver debesis
Aleluja
Ņem mūsu sirdis pavadi tās
Ceļā pie Gaismas mūžīgās
Aleluja
Dvēsele dziedi skani nu zvans
Augšām ir cēlies Kristus mans
Aleluja
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33 13. psalms

Cik ilgi, ak, Kungs, Tu mani pavisam aizmirsti?
Cik ilgi Tu apslēpi savu vaigu no manis?
Cik ilgi man būs padomu meklēt savā dvēselē
un savā sirdī ik dienas baiļoties?
Cik ilgi mans ienaidnieks pār mani paaugstināsies?
Skaties, paklausi mani, ak, Kungs, mans Dievs.
Apgaismo manas acis, ka es nāvē neaizmiegu,
Ka mans ienaidnieks nesaka: «Es viņu esmu pārvarējis»,
un ka mani pretinieki nepriecājas, ka es šaubos.
Bet es cerēju uz Tavu žēlastību,
mana sirds līksmojas iekš Tavas pestīšanas.
Es dziedāšu tam Kungam, ka Viņš man labu dara.
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34 Zemas manas debesis

Zemas manas debesis un bez Tevis tukšas
Nav ne saulei mēnesim dzīvas gaismas manām lūgšanām
Šaura mana pasaule un bez Tevis augsta
Pār nopūtām un asarām spēka nav man celties augstāk
Kristu mana Dieva Dēls
Tev vien noskumušā žēl
Savu Gaismu lej
Kristu tādu spēku dod
Sirds lai Tevī mieru rod
Kāds nav pasaulei
Jūtos vientuļš es un lieks visā kur nav Tevis
Zemes paejošais prieks nav man īstu prieku devis
Zemas manas debesis un bez Tevis tukšas
Nav ne saulei mēnesim dzīvas gaismas manām lūgšanām
Kristu mana Dieva Dēls
Tev vien noskumušā žēl
Savu Gaismu lej
Kristu tādu spēku dod
Sirds lai Tevī prieku rod
Kāds nav pasaulei
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35 Viss ko Tu man šodien dāvā

Slavējiet Dievu Viņa svētajā vietā,
Slavējiet to Viņa spēka cietoksnī.
Slavējiet to Viņa varenības dēļ,
Slavējiet to Viņa bezgalīgā diženuma dēļ.
Slavējiet Viņu ar bazūnes skaņām,
Slavējiet Viņu ar ģitāru un kokli,
Slavējiet Viņu ar timpāniem un gavilēm,
Slavējiet Viņu ar stīgām un stabulēm,
Slavējiet Viņu ar sķindošiem deju šķīvīšiem,
Slavējiet Viņu ar skaņajām cimbalām,
Visi, kam dvaša, slavējiet Kungu. Aleluja!
Slavējiet Dievu Viņa svētajā vietā, Slavējiet to Viņa spēka cietoksnī!
Slavējiet to Viņa varenības dēļ, Slavējiet to Viņa bezgalīgā diženuma dēļ.
Visi, kam dvaša, slavējiet Kungu. Aleluja! 150. psalms
Viss ko Tu man šodien dāvā
Viss ir žēlastība Tava
Dzīvību šo Tu man devis
Lai es ilgotos pēc Tevis
Aleluja
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36 Lūgšana pirms azaida

Tēvs svētī mūs un mirkli šo
Un mūsu maizi dienišķo
Tev lūdzamies
Nāc svētī mūs Kungs un Dievs
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37 Tavā patvērumā

Tavā patvērumā steidzamies, svētā Dieva Dzemdētāja.
Nenicini mūsu lūgšanas mūsu vajadzībās,
Bet izglāb mūs vienmēr no visām briesmām,
Tu, godināmā un svētā Jaunava,
Mūsu Valdniece, mūsu Vidutāja, mūsu Aizbildinātāja.
Izlīdzini mūs ar Savu Dēlu, novēli mūs Savam Dēlam,
Stādi mūs Savam Dēlam priekšā,
Lūdz par mums, svētā Dieva Dzemdētāja,
Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam.
Tavā patvērumā steidzamies, svētā Dieva Dzemdētāja.
				

Katoļu Baznīcas lūgšana
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38 Baiļu un izmisuma tumsā

Baiļu un izmisuma tumsā
Sāpju un ciešanu naktī
Kristus Krusta Gaisma
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39 Slavas dziesma

Slavēts ir tā Kunga Vārds pāri visiem vārdiem
Slavēts Dievs mans Pestītājs Savā augstībā
Pielūdz Tevi mana sirds slavē manas lūpas
Zeme debess Tevi teic viss dzied Tavam godam
Arī mani augstais Dievs nosauci Tu vārdā
Ne kā zāli nīcīgu bet kā Savu bērnu
Lielais Mīlestības Dievs Tu mans Tēvs un Glābējs
Visu piedevi Tu man Kristū Savā Dēlā
Pielūdz Tevi mana sirds slavē visa būtne
Dzīvība ir dota man Tavā svētā vārdā
Kristū visai radībai cerība ir dota
Reiz ar Dieva bērniem nākt Tavā Valstībā
Slavēts ir tā Kunga Vārds pāri visiem vārdiem
Slavēts Dievs mans Pestītājs Savā augstībā
Pielūdz Tevi mana sirds slavē manas lūpas
Zeme debess Tevi teic viss dzied Tavam godam
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40 Lielā lūgšana

Kungs, Jēzu Kristu, Dieva Dēls, nepieļauj, lai kurnēšana, patmīlība,
juteklība, bezrūpība un naids valdītu pār mani un nolaupītu
Tavai mīlestībai. Mans Kungs, mans Radītāj, visa mana cerība!
Neatstāj mani bez vietas svētajā mūžībā. Dari, lai arī es sekoju
Tavam svētajam piemēram un pazemīgi pieņemu visu, kas ar mani notiek,
samierinoties un panesot to, ko par citādu vērst nav manos spēkos.
Dāvā man gara skaidrību un sirds vienkāršību, kas mani darītu
par Tavas mīlestības cienīgu.
Mans Dievs, Tev pretī sniedzas mana dvēsele un mana sirds –
neļauj savam radījumam aiziet bojā. Izglāb mani no vienīgā un vislielākā
ļaunuma – grēka. Dari, Kungs, lai, tāpat, kā pieņemu un labprāt panesu
iepriecinājumu, es vienmēr spētu pieņemt un panest ikvienu grūtumu
un sāpes. Ja Tu gribi, Kungs, Tu vari mani šķīstīt un svētīt. Es nododu sevi
Tavai žēlastībai un lūdzos: iznīcini manī visu, kas Tev ir nepatīkams
un pieskaiti mani Savu izredzēto pulkam.
Kungs, atņem man gara laiskumu, kas nokauj laiku, izklaidību domās,
kas neļauj piedzīvot Tavu klātbūtni un novērš uzmanību lūgšanā.
Taču, ja arī manas domas aizklīst un ja tas notiek negribēti,
neļauj no Tevis novērsties manai sirdij – paturi to vienmēr Savā tuvumā.
Es atzīstu Tev, savam Dievam, visus savus grēkus un netaisnību,
ko esmu pieļāvis šodien un iepriekš. Piedod man Sava svētā Vārda dēļ
un izglāb manu dvēseli, ko Tu esi izpircis ar Savām Svētajām Asinīm.
Es nododu sevi Tavai gribai, dari ar mani pēc Savas žēlastības,
ne pēc mana ļaunuma un netaisnības.
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Iemāci mani, Kungs, savu dzīvi un pienākumus izkārtot tā, lai visā,
ko domāju, saku vai daru, tiktu pagodināts Tavs svētais Vārds.
Apžēlojies, Kungs, par visiem, kas savās lūgšanās un sirds ilgās
sauc uz Tevi. Izglāb tos no jebkāda ļaunuma, sūti tiem iepriecinājumu,
mierinājumu ciešanās un mīlestību, kas visu apklāj un visu panes. Kungs,
visvairāk es lūdzu par tiem, kas mani ir aizvainojuši vai skumdinājuši,
vai kādu citu ļaunumu man nodarījuši. Nesodi viņus manis, grēcinieka dēļ,
bet izlej pār tiem Savu svētību un žēlastību.
Kungs, es lūdzu Tevi par visiem tiem, kurus es esmu sarūgtinājis, aizvainojis
vai kuriem esmu bijis par apgrēcību ar saviem vārdiem, darbiem,
nodomiem – gan apzinātiem, gan neapzinātiem. Kungs, atlaid mums
mūsu grēkus un piedod mūsu savstarpējās nesaskaņas. Izrauj, Kungs,
no mūsu sirdīm visu neapmierinātību, aizdomas, naidu, ļauna pieminēšanu,
strīdus un visu to, kas kavē un nomāc mīlestību mūsu starpā.
Apžēlojies, Kungs, par visiem tiem, kurus es, necienīgais un grēcīgais,
pieminu savās lūgšanās. Apžēlojies, Kungs, par katru, kas sauc
pēc Tavas palīdzības.
Dari katru manu nākamo dienu par Tavas žēlastības dienu.
Esi gans tiem, kas nomaldījušies, Vadonis un Gaisma tiem, kas nezina,
kurp dodas, Padomdevējs negudrajiem, Tēvs bāreņiem,
Palīgs apspiestajiem, Ārsts slimajiem, Mierinātājs mirējiem,
un ved mūs visus pie ilgotā galamērķa – Tevis.
Tu esi mūsu īstās Mājas, vienīgais iepriecinājums,
svētlaime un mūžīgais miers. Āmen.
						
						
Pareizticīgo Baznīcas lūgšana
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Svētās Trijādības godam				 0:39
Lai nekļūtu es Kristus nodevējs			 3:50
Mieru jums ienaidnieki				 3:12
Esmu Tava noklīdusī avs				 4:40
Lūdzam Tevi Dievu 				 3:22
Svētā lūgšana					 1:13
Svētīgi jūs esat					 2:48
Tavu Augšāmcelšanos godinām			 1:10
Kristus Dievs ir Augšāmcēlies			 0:49
Ja Kristus tevī ir augšāmcēlies			 2:40
Patver mūs Savā Dēlā				 2:53
Скоро предвари					 2:56
Да воскреснет Бог					 3:20
Молитва святителя Филарета			 3:24
Piedod Dievs ka vārdu tik daudz			 3:59
Tu Dievam nepateicies				 3:54
Ceļā uz Emmaus					 3:04
Dzirdi manu skaļo saucienu			 2:30
Grēknožēlas kanons				 17:32
Visi mani avoti ir Tevī				 3:49
Mana dvēsele vienu ilgojas				 2:51
Kungs es neesmu cienīgs				 3:24
Paies mūsu dzīve paies mūsu nāve			 3:16
Radi manī šķīstu sirdi				 3:17
Lūgšana Svētajam Garam				 2:55
Magnificat					 3:25
Himna mīlestībai					 4:06
Tavā nāvē mana cerība un augšāmcelšanās		 3:17
Tevī mūžīgi dzīvot es gribu				 3:03
Lūgšana Kristum					 4:01
Noriet saule uzlec saule				 3:37
Dziļākā tumsā ielaužas stars			 3:49
13. psalms					 3:30
Zemas manas debesis				 3:37
Viss ko Tu man šodien dāvā				 3:55
Lūgšana pirms azaida				 1:46
Tavā patvērumā					 2:15
Baiļu un izmisuma tumsā				 3:47
Slavas dziesma					 3:31
Lielā lūgšana					 3:28
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