
Nuodėmių išpažinties malda 
Viešpatie, pasigailėk! Kristau, pasigailėk! Viešpatie, pasigailėk! 

 

Nuodėmių atleidimo paskelbimas 
Amen.  

 
Viešpats tesie su jumis! 
Ir su tavo dvasia!  

 
Dienos malda  

Amen, amen. 
 

Liturginiai skaitiniai 
 

Iz 52,13 – 53,12 
Tai Dievo žodis. 
Dėkojame Dievui. 

 
Atliepiamoji psalmė 31 

TĖVE, Į TAVO RANKAS ATIDUODU SAVO DVASIĄ (Lk 23,46). 
 

2 Kor 5,14-21     
Tai Dievo žodis. 
Dėkojame Dievui. 

 

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

 
Jn 19,16-30 

Tai Viešpaties žodis. 
Šlovė Tau, Kristau. 

 
Apaštališkasis tikėjimo išpažinimas 

Amen, amen, amen.  
 
 

Skaitomi, giedami ir apmąstomi  
Septyni Jėzaus žodžiai nuo Kryžiaus (KG 78) 

 

 
            Sep - ty - nis Jė-zaus žo-de - lius,    kuriuos Ji - sai   kal-bė- jo, 
            Kuo-met ant Kryžiaus už vi- sus      iš -kęst kančias  tu - rė - jo, 

 
       Žmogau, ti -kėk, šir-din   į - dėk.        Jei tuos žodžius  mi - nė - si,  
           Tai tu sa - ve  didžiam var-ge         pa-links-min-ti    ga - lė - si. 

 
 
 

TĖVE, ATLEISK JIEMS, NES JIE NEŽINO, KĄ DARĄ. (Lk 23,34)  
 

Pirmasis buvo rūpestis / kankintojus užstoti. 
Širdingai Tėvą meldė Jis: / Jiems teikis dovanoti, 
Jie nesupranta, ką darą, / atleisk, atleisk jiems, Tėve, 
Nebark piktai, nebausk rūsčiai, / o, gailestingas Dieve. 

 

MOTERIE, ŠTAI TAVO SŪNUS! ... ŠTAI TAVO MOTINA! (Jn 19,26-27)    
 

Po to ramina stovinčią / prie Jono Motinėlę, 
Liūdėdamas ją linksmina, / paguodžia vargdienėlę: 
Bus Jonas tau sūnus, Motut, / turės tave užstoti. 
Neverk, meldžiu, o, Jonai, tu / turėsi ją globoti. 

 

IŠ TIESŲ SAKAU TAU: ŠIANDIEN SU MANIMI BŪSI ROJUJE. (Lk 23,43) 
 

Paskui, o Jėzau, kalbinai / tą, kuris taip maldavo: 
Mane atminki maloniai, / danguj kai būsi savo. 
Jam prielankiai taip atsakei: / Tu iš tiesų nežūsi, 
Bet pas mane ten, rojuje, / tikrai dar šiandien būsi! 

 

MANO DIEVE, MANO DIEVE, KODĖL MANE APLEIDAI?! (Mt 27,46) 
 

Jam rūpi kaltojo dvasia, / žodžiu jį guodžia savo, 
Bet pats kančiose didžiose / dejuoti, šaukti gavo: 
Brangus Dieve, kodėl mane / šį kartą Tu apleidai? 
Skausme esu, o, Tėve, Tu / esi nugręžęs veidą. 
 

TROKŠTU! (Jn 19,28)  
 

Klausyk toliau, ką sako Jis: / Aš trokštu, – taip graudingai 
Dangaus dejuoja Viešpatis. / Tuo rodo mums meilingai, 
Kad mūsų nuodėmių našta, / blogi darbai kankina, 
Dėl nuodėmių visų žmonių / Jį sunkiai taip slogina. 

 

ATLIKTA! (Jn 19,30) 
 

Ir kai mirties Jam valanda / visai jau priartėjo, 
Sušuko taip: Jau atlikta, / ką įvykdyt reikėjo, 
Ką pranašai labai seniai / jau leido mums patirti: 
Aš dėl kalčių visų žmonių / turėjau kęst ir mirti! 



TĖVE, Į TAVO RANKAS ATIDUODU SAVO DVASIĄ. (Lk 23,46) 
Ir baigęs kovą su kančia, / sušuko Jis garsingai: 
Tau, Tėve, Dvasią savąją / skiriu aš pergalingai! 
Imk į rankas ją tėviškas, / globoki ją meilingai 
Ir po vargų šių žemiškų / gaivinki gailestingai! 

 

Padėki, Dieve, man taip mirt, / Tau dvasią atiduoti, 
Jos nuo savęs Tu neatskirk, / kai liausiuosi kvėpuoti. 
Su ta pačia leisk maldele / ir man akis užmerkti, 
Ir po kovos šios laikinos / Tu dangų man atverki. 

T.: Paul Gerhardt, 1656; M.: iš varg. Jurgio Palioko sąsiuvino, autorius nenurodytas 

 
 

Viešpaties malda TĖVE MŪSŲ 
 
 

Palaiminimas 
Amen! Amen! Amen! 

 
Giesmė O, Tu mano sielos meile (KG 353) 

     1. O, Tu mano sielos meile / Ir paguoda amžina, 
Tu, kuri į skausmo gelmę / Ėjusi gera valia, 
Tu vardan gyvybės mano / Didį darbą atlikai 
Ir krauju šventuoju savo / Mus, kaltuosius, atpirkai.  
    2. Meile Tu, kuri liūdėjai / Išdavimo naktyje, 
Getsemanėje budėjai / Ir kovojai maldoje. 
Tu, kuri bausmės baisybę / Prisiėmus nuolankiai, 
Dievo teisiojo rūstybę / Mirtimi numalšinai. 
     3. Meile Tu, kuri į kančią / Už pražuvusius ėjai, 
Už paklydėlį ir kaltą / Tu save atnašavai, 
Nuopelnu savuoju brangiu / Mano kaltę naikinai 
Ir iš piktojo žabangų / Sielą Tu išvadavai. 
     4. Meile, aukai pasiryžus, / Už mane Tu numirei, 
Man Golgotoje ant kryžiaus / Turtą amžiną pelnei. 
Amžiais būsiu Tau dėkingas / Už vargus, kančias mirties, 
Kai ilsėsiuosi laimingas, / Meile, prie Tavos širdies! 
     5. Meile neišpasakyta, / Įveikei galias mirties, 
Tamsiame kape guldyta / Dėl kietos žmonių širdies. 
Dėkui Tau, kad man gyvybę / Savo kryžium atpirkai, 
Būk šalia, Šventa Būtybe, / Savo meile amžinai! 

T.: Johannes Angelus (1542–1608), M.: Bamberg, 1732; Herrnhaag; apie 1735 
 

       Tyli baigiamoji malda 

DIDŽIOJO PENKTADIENIO PAMALDOS  
Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčia 

 

 
           („Kristaus kančia“, 2004) 

 

  Jis prisiėmė mūsų negalias, sau užsikrovė mūsų skausmus. (Iz 53,4) 

 
 

Giesmė Siela, į Golgotą bėk (KG 67) 

     1. Siela, į Golgotą bėk, / Klaupk po kryžium Atpirkėjo 
Ir su atgaila minėk, / Kiek Jis dėl tavęs kentėjo. 
Jei nesigraudintum tuo, / Tu kietesnė nei akmuo. 
     2. Štai ant kryžiaus Jis aukštai / Tarp dangaus ir žemės kabo, 
Lieja kraują nekaltai / Dėl visos žmonijos labo 
Ir su sielvartu didžiu / Miršta nuo baisių kančių. 
     3. Dievo Avinėli Tu, / Kaip didžiai mane mylėjai,  
Jog naštas manų kalčių / Ant savęs Tu užsidėjai! 
Nukryžiuotas Tu buvai, / Taip mane išvadavai. 
     4. Jėzau šventas, be dėmės, / Tavo meile aš stebiuosi. 
Žvelk nuo kryžiaus į mane, / Kaip aš dėl Tavęs gailiuosi – 
Tavo meilė amžina / Ragina į atgailą. 
     5. Kuo gi aš už tas kančias, / Jėzau, Tau atsidėkosiu? 
Savo vargšę širdį aš / Tavo meilei paaukosiu; 
Kęsti man ar mirt reikės, / Į Tave širdis tikės. 
     6. Mano geidulius kryžiuok, / Kad griežtai pasaulio vengčiau, 
Ir tvirtumo širdžiai duok, / Tau vienam kad aš gyvenčiau: 
Lig mirties būk man skydu, / Sargu, dvasios vadovu! 
     7. Kai jau artinsis mirtis, / Ir širdis kai alps manoji, 
Tavo žaizdos bus viltis / Ir paguoda amžinoji. 
Čia kas miršta su malda, / Tars tvirtai: „Jau atlikta!“ 

T.: B.Schmolck, 1672; V.: A.F.Šimelpenigis (1699–1763), M.: J.Crüger, 1656 

 
Pasveikinimas 

 

       Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai! 
       Kaip tai buvo pradžioje, taip dabar ir visados, ir per amžių amžius. Amen. 


