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PSALMS (SĒDUS)  
  

 
 

Jo mūsu Kungs atnāks, *  

un apžēlos savus nabagos. 

Norasojiet, debesis, un mākoņi lai sūta Taisnīgo! *  

Lai atveras zeme un dāvā Pestītāju! 

Kungs, atceries mūs *  

un apmeklē mūs ar savu pestīšanu. 

Savu žēlsirdību, Kungs, mums rādi, *  

un esi mūsu Glābējs! 

Kungs, sūti Jēru, zemes Valdnieku, *  

no tuksneša Klints uz Sionas Meitas kalnu. 

Kungs, debespulku Dievs, nāc mūs atbrīvot! *  

Rādi gaišu savu vaigu, un mēs būsim glābti. 

Nāc, Kungs, un atnes mums savu mieru, *  

lai mēs līksmotos tavā priekšā ar tīru sirdi. 

Dari zināmu, Kungs, tavu ceļu zemes virsū, *  

Un Tavu pestīšanu – visām tautām! 

Kungs, uzmodini savu vareno spēku, *  

un nāc, lai mūs izglābtu! 

Nāc, Kungs, un nekavējies, *  

atcel pārkāpumus savai tautai. 

Kaut Tu atvērtu debesis un nokāptu lejā! *  

Tava vaiga priekšā kalni sakustētos! 

Nāc, Kungs, un rādi mums savu Vaigu, *  

Tu, kas sēdi pār ķerubiem. 

Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *  

Un Svētajam Garam. 

Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr *  

Un mūžīgi mūžam. Āmen.  
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HIMNA (STĀVUS)  
 

 

 
 

                  Dievs, De - bess,  ze   -  mes   Ra  - dī  -  tāj,  

 

 
           Kungs  Jē   -  zu,     mū  -  su       Pes  -  tī  -  tāj, 

 

 
             Mēs    sa  -  vas      sir   -  dis      pa  -  ce  -  ļam 

 

 
 

              Uz   Te - vi, Dievs, ar  lūg - ša - nām. 

 
Tu mīlestībā atnāci 

No posta izglābt cilvēci, 

Kas dziļā tumsā maldījās 

Un Tevi sen jau gaidīja. 

No jaunavas Tu piedzimi, 

Kā cilvēks pie mums dzīvoji. 

Pat krusta nāvē gāji Tu, 

Lai mūs no nāves izglābtu. 

Kad viņā dienā pastarā 

Tu nāksi lielā godībā,  

Tad trīcēs zeme, debesis 

Un Tavā priekšā zemosies. 

Kungs, Tevī mūsu cerība, 

Mūs netiesā pēc nopelna,  

Bet raugies uz mums žēlīgi,  

Ļauj būt pie Tevis mūžīgi! 

Dievs Tēvs, Dievs Dēls, Dievs Svētais Gars, 

Šīs zemes bērnu gaismas stars! 

Tev, brīnišķā Trīsvienība, 

Lai slava šeit un mūžībā! Āmen.  
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MAGNIFICAT ANTIFONAS (STĀVUS)  
 

16. decembris  

Nāc, Kungs, un neliec mums gaidīt, 

atcel savas tautas pārkāpumus! 

 

17. decembris 

Nāc, Visaugstā Gudrība, kas izkārto visu ar spēku un maigumu, 

Nāc, māci mūs staigāt godprātības ceļu. 

 

18. decembris 

Nāc, Izraēļa nama Valdniek, kas Mozum devi Likumu Sinaja kalnā,  

Nāc un atpestī mūs ar savu vareno roku. 

 

19. decembris 

Nāc, Jesses Atvase, kas esi par karogu tautām, 

Nāc, mūs atbrīvot, vairs nekavējies. 

 

20. decembris 

Nāc, tu Dāvida nama Atslēga, kas atver durvis uz mūžības valstību, 

Nāc un izved no cietuma tos, kas mīt tumsā. 

 

21. decembris 

Nāc, Ausekli, mūžīgās gaismas spožums un taisnības saule, 

Nāc un apgaismo tos, kas mīt tumsā un nāves ēnā. 

 

22. decembris 

Nāc, tautu Karali un Baznīcas stūrakmen, 

nāc un atpestī cilvēku, ko veidojis no zemes. 

 

23. decembris  

Nāc, Emanuēl, tu mūsu karali un likumdevēj, 

Nāc un atpestī mūs, Kungs un Dievs. 

 

24. decembris 

Kad debesīs uzlēks saule, jūs ieraudzīsiet karaļu Karali,  

izejam no Tēva kā Līgavaini no sava mājokļa.     
/KR. DZ.SVĒTKU. I VESP. MAGNIFIKĀTA ANT./  
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MAGNIFICAT (STĀVUS)  
 
 

 
 

Jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību. *  

Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes, 

Jo lielas lietas man ir darījis Varenais, *  

un svēts ir viņa vārds, 

Un viņa žēlsirdība paliek uz paudžu paaudzēm *  

tiem, kas viņa bīstas. 

Varenus darbus viņs darīja ar savu roku, *  

un izkaisīja tos, kas augstprātīgi garā. 

Varenos viņš nogrūda no troņa *  

un paaugstināja pazemīgos. 

Izsalkušos viņš pildīja labumiem, *  

bet bagātos atstāja tukšā. 

Viņš uzņēma savu kalpu Izraēli, *  

atcerēdamies savu žēlsirdību, 

Kā viņš bija solījis mūsu tēviem, *  

Abrahamam un viņa dzimumam mūžīgi. 

Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *  

Un Svētajam Garam. 

Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr *  

Un mūžīgi mūžam. Āmen.  
 
(ATKĀRTO ANTIFONU)  
 
 

LŪGŠANA (STĀVUS)  

 

Kungs Jēzu, nāc un iepriecini ar savu klātbūtni visus, kas paļaujas uz 

Tavu labvēlību. Tu, kas ar Dievu Tēvu dzīvo un valdi Svētā Gara vienībā, 

Dievs visos mūžu mūžos. Āmen.   
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DZIESMA (STĀVUS)  

 

 

Sveika, Jūras Zvaigzne, • spožā Dieva Māte;  

vienmēr tīra, svēta • mirdzi debess mājās!  

Pieņemot sveicienu • Tu no Gabriēla,  

vadi Ievas bērnus • pestīšanas ceļā!  

Noņem grēku važas, • sirdīs gaismu iededz,  

svētī savus ļaudis, • viņu vainas dziedē!  

Esi mūsu Māte, • aizstāvi pie Dieva,  

mūsu Pestītāja, • kurš no Tevis dzima!  

Jaunava vislaipnā, • šķīstī mūsu sirdis,  

lai, no grēkiem brīvi, • skaidrāki mēs kļūtu!  

Svētai dzīvei māci, • drošu ceļu rādi,  

lai mēs Jēzu redzam, • mūžam aplaimoti!  

Slava Dievam Tēvam, • Dēlam, Svētam Garam,  

Trīsvienīgam Dievam • visos mūžu mūžos!  

 

 

 

 


