
Viešpatie, – Pasigailėk! 
 

Kristau, – Išgirski mus! 
 

Dieve, dangiškasis Tėve, – Pasigailėk mūsų!  
 

Dieve, Sūnau, pasaulio Išganytojau, – Pasigailėk mūsų!  
 

Dieve, Šventoji Dvasia, – Pasigailėk mūsų!  
 

Būk mums maloningas, – Saugok mus, Dieve mielasis! 
 

Būk mums maloningas, – Gelbėk mus, Dieve mielasis! 
 

Nuo visokių nuodėmių, nuo visokių klystkelių, nuo visokio blogio, –  
Saugok mus, Dieve mielasis!  

 
Nuo šėtono klastos ir apgaulės, nuo sunkios ir netikėtos mirties,  
nuo maro ir bado, nuo karo ir kraujo praliejimo,  
nuo maištavimų ir sukilimų, nuo žaibų ir audrų, nuo gaisrų ir potvynių, 
nuo amžinosios mirties, –                            Padėk mums, Dieve mielasis! 

 
Savo paslaptingu šventu įsikūnijimu, savo šventu gimimu,  
savo krikštu, pasninku ir gundymais, savo agonija ir kruvinu prakaitu, 
savo kryžiumi ir kančia, savo mirtimi ir palaidojimu, 
savo šventuoju prisikėlimu ir dangun žengimu, 
Šventosios Dvasios Gaivintojos atsiuntimu, –  

Gelbėk mus, Dieve mielasis! 
 

Visuose mūsų varguose, visuose mūsų džiaugsmuose,  
mirties valandą, Teismo dieną, mes, nusidėjėliai, Tave meldžiame, –  

Mus išklausyk, Dieve mielasis! 
 

Savo šventąją Bažnyčią valdyki ir globoki, visus Bažnyčios vyskupus, 
kunigus ir tarnus šventame žodyje bei gyvenimo šventume išlaikyki,  
visus skirtumus ir papiktinimus sudrauski,  
visus suklydusius ir suklaidintus į tiesos kelią atveski, –  

Mus išklausyk, Dieve mielasis! 

Šėtoną po mūsų kojomis paminki,  
ištikimus darbininkus į savo pjūtį atsiųski,  
savo skelbiamam žodžiui dvasios ir jėgos suteiki,  
puolusius pakelki ir stovinčius sutvirtinki,  
liūdinčius paguoski ir sielvartaujantiems padėki, –  

Mus išklausyk, Dieve mielasis! 
 

Visoms vyriausybėms taikos ir santarvės minčių įkvėpki,  
mūsų šalį nuo nesutarimų ir neramumų apginki, 
mūsų vyriausybei visus sunkumus padėk įveikti, 
mūsų vadovus veski ir valdyki, 
mūsų bei visų žmonių teisėjus palaiminki ir išlaikyki –  

Mus išklausyk, Dieve mielasis! 
 

Visiems pavojuose, nepritekliuose bei varguose esantiems 
padėki ir jais rūpinkis,  
visus keliaujančius žeme ir jūra apsaugoki,  
visoms motinoms gimdymo pavojuose gelbėki,  
visus kūdikius ir sergančius saugoki ir išgydyki,  
visus nekaltai įkalintus išlaisvinki,  
visas našles ir našlaičius užstoki ir aprūpinki,  
visų žmonių pasigailėki, –  

Mus išklausyk, Dieve mielasis! 
 

Mūsų priešams, persekiotojams ir apkalbėtojams atleiski  
bei juos atverski, 
žemės vaisius mums dovanoki ir saugoki  
ir mūsų maldas maloningai išklausyki –  

Mus išklausyk, Dieve mielasis! 
 

    Jėzau Kristau, Dievo Sūnau, –                 Meldžiame, mus išklausyk! 
 

    Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes – Pasigailėk mūsų! 
 

    Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes – Pasigailėk mūsų! 
 

    Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes –  
Suteik mums ramybę! 



Kristau, – Išgirski mus! 
 
Viešpatie, – Pasigailėk! 

 
Kristau, – Pasigailėk! 
 
Visi: Viešpatie, pasigailėk. Amen! 
 
 
Tėve mūsų, kuris esi danguje! Tesie šventas Tavo vardas. Teateinie 
Tavo karalystė. Tesie Tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. 
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Ir atleisk mums mūsų 
kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir nevesk mūsų į 
pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto, nes Tavo yra karalystė ir galybė, ir 
garbė per amžius. Amen. 
 

 
Nusidėjome mes ir mūsų protėviai, – Nusikaltome, nedorai elgėmės. 

 
Visagali Viešpatie Dieve, Tu supranti vargingųjų dūsavimus ir 
nepaniekini sudužusių širdžių troškimų; išgirsk mūsų maldas, kuriomis 
mes kreipiamės į Tave varguose, ir maloniai išklausyk mus, kad šėtono 
ir žmogaus rezgamos prieš mus pinklės Tavo apvaizdos dėka virstų 
nieku bei pranyktų ir kad mes, apsaugoti nuo pagundų, Surinkime Tau 
dėkotume ir visuomet Tave šlovintume per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.  

– Amen. 
 

Jo pyktis tęsiasi tik akimirką, – O gerumas – visą gyvenimą. 
 
Visagali Viešpatie Dieve, dangiškasis Tėve, Tu nenori vargingo 
nusidėjėlio mirties ir nelinki jam pražūties, bet nori, kad jis atsiverstų ir 
gyventų; širdingai meldžiame Tave: atimk mūsų nuodėmėmis vertai 
užsitarnautą bausmę ir iš savo gailestingumo padėk daryti tai, kas gera, 
per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.                                                    – Amen. 

 
Viešpatie, neteisk savo tarno, –  

Nes prieš Tave joks kūrinys nėra teisus. 
 

Ketvirtas skaitinys 
Jn 19,1-16a. Patyčios ir nuteisimas 

 
3. Trečią valandą minia / Nukryžiuoti šaukė, 
Rengė purpuro skraiste, / Tyčiojosi, spjaudė. 
Jėzaus galvą šventąją / Apdengė erškėčiais, 
Kryžių nešė Jis varge / Golgoton kentėti. 

 
Penktas skaitinys 
Jn 19,16b-24. Nukryžiavimas 

 
4. Šeštą valandą dienos / Kalė Jį prie kryžiaus, 
Kai Jis troško nuo kaitros, / Tulžimi gaivino. 
Nusikaltėliai šalia / Buvo nukryžiuoti, 
Tas, kur buvo kairėje, / Drįso Jį apjuokti. 

 
Šeštas skaitinys 
Jn 19,25-30. Jėzus ir Jo motina. Jėzaus mirtis 
 
Septintas skaitinys 
Jn 19,31-42. Perdurtas Jėzaus šonas 

 
5. Valandą devintąją / Viešpats Jėzus mirė. 
„Eli“, – šaukė maldoje, / Dvasią Tėvui skyrė. 
Ietimi nuožmus karys / Perdūrė Jo šoną, 
Žemę krėtė drebulys, / Dangūs ūkanojo. 
 
6. Dieve Tėve dangiškas, / Mūsų Tu Valdove, 
Jėzau Kristau amžinas, / Atnešam Tau šlovę. 
Su Dvasia Švenčiausiąja / Liaupsinam Trejybę, 
Kol dangaus Tėvynėje / Gausime linksmybę. 

 
 

LLIITTAANNIIJJAA  
 
Viešpatie, – Pasigailėk! 

 
Kristau, – Pasigailėk! 



Jie pervėrė mano rankas, mano kojas. * 
18 Galiu suskaičiuoti visus savo kaulus. 

 
19 Jie drabužius mano dalijas, * 
meta dėl mano apdaro burtą.  

 
20 Bet, Viešpatie, Tu nuo manęs nesišalink. * 
Tu, mano pagalba, skubėk man padėti.  

 
Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.* 
Kaip tai buvo pradžioje, dabar ir visados, / ir per amžių amžius.  
Amen. 

 
2 O Dieve, mano Dieve, * 
kodėl mane apleidai? 

 
 

KKRRIISSTTAAUUSS  KKAANNČČIIOOSS  IISSTTOORRIIJJAA  
 

Pirmas skaitinys 
Jn 18,1-11. Jėzaus išdavimas ir suėmimas 

 
Antras skaitinys 
Jn 18,12-27. Pas Aną ir Kajafą. Petro išsigynimas 

 
KG 81 Dievo Tėvo išmintis 

1. Dievo Tėvo išmintis, / Amžina teisybė: 
Kristus gimęs žmogumi, / Suimtas tamsybėj. 
Mokinių Jis paliktas, / Miniai atiduotas, 
Surištas ir nuvestas, / Papeiktas, išduotas. 

 
Trečias skaitinys 
Jn 18,28-40. Pas Pilotą 

 
 2. Pirmą valandą teisme / Jį Pilotas teisė, 
Piktadėjai kuriame / Jėzų Kristų šmeižė. 
Jį Pilotas pasiuntė / Erodui karaliui, 
Nes jokios kaltės jisai / Viešpaties nerado. 

Dieve, Tu žinai, kad mes, apsupti daugybės pavojų, dėl silpnos 
žmogiškos prigimties savo jėgomis nepajėgiame atsilaikyti; nugalėk 
mūsų kūne ir sieloje tai, ką mes kenčiame dėl savo nuodėmių, ir 
išgelbėk mus per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. –                              Amen. 

 
Padėk mums, Dieve, ir gelbėk dėl savo vardo garbės! –  

Išgelbėk mus ir atleisk mūsų nuodėmes dėl savo vardo! 
 

Visagali amžinasis Dieve, per savo Šventąją Dvasią Tu visą 
krikščioniją pašventini ir valdai; išgirsk mūsų maldas ir gailestingai 
padėk, kad per Tavo malonę ji su visais nariais Tau tarnautų tikrame 
tikėjime, per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. –                                     Amen. 

 
Šaukis manęs vargo dieną; –           Išgelbėsiu tave, ir tu mane šlovinsi. 

 
Saugok mus, Viešpatie, ir gailestingai atleisk mūsų nuodėmes, ir nors 
dėl mūsų nuolatinių peržengimų mes nusipelnėme amžinos bausmės, 
pasigailėk ir padėk, kad mūsų nupelnytoji amžinoji pražūtis mus 
aplenktų ir galėtume pasitaisyti; meldžiame to per Tavo Sūnų Jėzų 
Kristų, mūsų Viešpatį, kuris gyvena ir viešpatauja su Tavimi ir Šventąja 
Dvasia, vienas Dievas per amžių amžius. –                                     Amen. 

 
 

SSEEPPTTYYNNII  JJĖĖZZAAUUSS  ŽŽOODDŽŽIIAAII  NNUUOO  KKRRYYŽŽIIAAUUSS  

 
Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką darą. (Lk 23,34)  

 
Moterie, štai tavo sūnus! ... Štai tavo motina! (Jn 19,26-27)    

 
Iš tiesų sakau tau: šiandien su manimi būsi rojuje. (Lk 23,43) 

 
Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?! (Mt 27,46) 

 
Trokštu! (Jn 19,28)  

 
Atlikta! (Jn 19,30) 

 
Tėve, į Tavo rankas atiduodu savo dvasią. (Lk 23,46) 



KG 86 Dabar ir Tu jau po kovų 
 

1. Dabar ir Tu / Jau po kovų / Gulei į tylų kapą, 
Tobulai Tu atlikai / Visą meilės darbą. 
 
2. Nėra skausmų, / Aplink ramu, / Užmigo jau širdelė, 
Su mūs nuodėmių našta / Ėjus kryžiaus kelią. 
 
3. Ir žemė ta / Jau pašvęsta / Patapo vėl per Sūnų 
Nuo dienų, kada kape / Jis ilsėjos kūnu! 
 
4. O, kaip ramiai, / Šventai, saldžiai / Jau Viešpatyje mirę 
Ilsis po visų vargų, / Kokius čia patyrę! 
 
5. O Jėzau, Tu / Mums iš tiesų / Ramybę jau laimėjai, 
Kai Tu miręs kaip kvietys / Žemėje gulėjai! 
 
6. Gaivinki Tu / Ramink visų / Jau širdis nuodėmingas, 
Po kaltybių jos našta / Gailesy kankinas! 
 
7. Leisk pagaliau / Taviems veikiau / Pasiekti rojaus džiaugsmą, 
Nebebus kur jau visai / Nei kovos, nei skausmo. 

 
 
 
 
 

       Tyli baigiamoji malda 
 
 
 
 
 
 
 

Mes mylime, nes Dievas mus pirmas pamilo. 
(1 Jn 4,19) 

 

DIDŽIOJO PENKTADIENIO PAMALDOS  
Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčia 

 
 

 
Teofanas Kretietis, 16 a. Atono kalnas, Stauroniceto vienuolynas 

 
 

Jis prisiėmė mūsų negalias,  
sau užsikrovė mūsų skausmus. 

     (Iz 53,4) 

 
 
 

Įžanga 
 
 
22 psalmė 

2 O Dieve, mano Dieve, * 
kodėl mane apleidai? 
 
8 Kas mane mato, pašiepia, *  
vaiposi, kraipydami galvas: 
 
9 „Viešpačiu pasitikėjo, tegu Jis jį gelbi, * 
tegu išvaduoja, jeigu jį myli!“ 
 
17 Apspitęs mane žvėrių pulkas, * 
nedorėlių aibė aplink mane zuja.  


