27 februari

S:t Gregorius av Narek, abbot och kyrkolärare
Vid kommemoration
Född omkring 950 i den forntida regionen Andzevatsik i Armenien och uppvuxen i en familj
med djup litterär bildning. I unga år inträdde han i klostret Narek, vars föreståndare
var Ananias, hans kusin på mödernet. Han verkade sedan hela livet i den berömda
klosterskolan som präst och abbot och präglades av en intensiv kärlek till jungfru Maria. Han
nådde även den högsta graden av helgelse och mystisk erfarenhet och formulerade sin
undervisning i olika teologiska och mystiska skrifter. År 1003 författade han den
förnämliga Klagosångernas bok. Han avled några år därefter.
Läsning
Ur Klagosångernas bok av den helige Gregorius av Narek, abbot och kyrkolärare.
(Den sjuttionde bönen: SChr 78, 369–370)
Till dig, Kristus, tar jag min tillflykt
Människors förmåga att rädda andra är klen och begränsad.
Därför är det uppenbart att också de heliga i Bibeln
var mottagare av dina barmhärtiga omsorger,
du vår Välgörare,
och att de fick sin kraft från dig, du Allsmäktige.
De blev kallade av dig, du vår Beskyddare.
De blev förlåtna av dig, för vilken allt är möjligt.
De gladde sig åt din förskoning, du vår Befriare.
De botades av dig, som ingen sjukdom någonsin kan nå.
De väcktes till liv av dig, du Oförgänglige.
De nåddes av ditt ljus, du som gör allting nytt.
Väl vetande hur litet jag förmår, jag som är stoft,
tar jag min tillflykt till dig, Kristus,
du den levande Gudens Son, den över allting Välsignade.
Jag upprepar vad jag har skrivit,
det som är grunden för denna min bön:
Låt oss falla i Herrens händer
och inte i människors,
ty lika gränslös som hans storhet
är hans barmhärtighet.
Jag vill i denna min Klagosångernas bok
alls inte förringa de frälstas förtjänster,
ty utan dem kan man inte nalkas Gud.
Men jag vill förhärliga Frälsarens Namn
och hans nåd mot alla,
och med mitt tal vill jag förkunna
att också de som nått den högsta helgelsen
ändå alltid är beroende av din barmhärtighet och läkedom.

Ty du är Liv, du är Frälsning,
du är Läkedom, du är Odödlighet,
du är Salighet, du är Ljus!
Låt mig få vila från mina synder och min leda,
så att också du får vila från min klagosång
och min ständiga och påträngande vädjan,
du min Domare.
Ty inget kan glädja dig så mycket
som människornas frälsning,
du i evighet Välsignade.
Amen.
Responsorium Ps 34: 6, 23; 2 Tim 2:22
R. Se mot honom, ta emot hans ljus, era ansikten behöver inte rodna av blygsel. * Herren
befriar sina tjänare, ingen skall stå med skuld som tar sin tillflykt till honom.
V. Sök rättfärdighet, tro, kärlek och frid. * Se mot honom …
Slutbön som i laudes.

Laudes
Ant. De förståndiga skall lysa som himlafästet lyser, och de som har fört de många till
rättfärdighet som stjärnor, alltid och i evighet.
Slutbön
Allsmäktige evige Gud, den helige Gregorius av Narek blev det armeniska folkets lärare och
prydnad, och du skänkte honom en djup insikt i gudsumgängets hemligheter. Ge också oss,
genom hans undervisning, förmåga att förtroget samtala med dig och finna vårt fäste i kyrkans
sakrament. Genom din Son …
Vesper
Ant. Du lärare och ljus för Guds kyrka, helige Gregorius, du som älskade Herrens lag, bed för
oss till Kristus, hans Son.
Slutbön som i laudes.

