
Velykų naktis 
 

Žiburių liturgija 
 

 

 

Velykų vigilijos pamaldose pabrėžiamas skirtumas tarp šviesos ir tamsos. Pamaldos 
prasideda nusileidus saulei (pvz., 20 val., vidurnaktį arba 5-6 val.).  

Bažnyčioje užgesinamos šviesos.  
Žmonės renkasi šventoriuje, jiems įteikiamos žvakės, kurios vėliau bus uždegtos nuo Velykų 

žvakės – paschalo.  
Ant šventoriaus žemės tinkamoje vietoje sukuriamas laužas (vietoj laužo galima naudoti 

žarijoms pritaikytą indą arba indo formos žvakę).  
Paschalo dydis – 1-2 metrai.  
Velykų vigilijoje Šventąją Vakarienę priėmę parapijiečiai sakramentą gali priimti ir Velykų 

dienos pamaldose. Velykų pamaldų metu žmonės nesiklaupia – stovėjimas simbolizuoja 
prisikėlimą.  

Vigilijos trukmė priklauso nuo liturginių skaitinių ir po jų giedamų giesmių ar psalmių 
skaičiaus. Liturgo nuožiūra jas galima sutrumpinti, praleidžiant litaniją ir kai kuriuos skaitinius 
bei giesmes.  
 
 
 
 

Ugnies palaiminimas ir Velykų žvakės uždegimas 
 

Kunigas: Vardan Dievo ���� Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. 
Parapija: Amen. 
 
Kunigas: 
Mylimieji Viešpatyje, šią švenčiausiąją naktį, kurioje mūsų Viešpats įveikė mirtį ir 

prisikėlė iš numirusių, mes susirinkome budėti ir melstis. Tai – Viešpaties Praėjimas, 
kuriame, klausydamiesi Dievo Žodžio ir švęsdami šventuosius Sakramentus, mes 
dalijamės Jo pergale prieš mirtį. 

 
Kunigas palaimina ugnį: Melskimės. 
Dieve, Tu esi kaip visa išgryninanti ugnis ir Tavo Dvasia meilės liepsna uždega 

tikinčiųjų žmonių širdis;  
palaimink ���� šią naują liepsną ir tuos, ���� kurie pasiruošę švęsti džiaugsmingą Tavo 

Velykų šventę, kad, uždegti troškimu gyventi vardan Tavęs, mes būtume atrasti tinkamai 
pasiruošę šviesos šventei, kuri neturi pabaigos;  

meldžiame to per Tavo Sūnų Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį, kuris gyvena ir viešpatauja 
su Tavimi ir Šventąja Dvasia, vienas Dievas per amžių amžius. 

Parapija: Amen. 
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Žvakę laikantis diakonas (nesant diakonui – patarnautojas) žengia į 
priekį ir palenkia žvakę (dagčiui esant viršuje) prieš kunigą, kuris 
paženklina joje esantį kryžių ir graikiškas alfa bei omega raides: 

Kristus Jėzus yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius, pradžia ir 
pabaiga, Alfa ir Omega. 

 
 
Kunigas paženklina ant žvakės pažymėtus metus: 
Jo yra laikas ir amžinybė, Jo – garbė ir valdžia. 
 
 

     Žvakės vinių vietose kunigas įsmeigia penkias vaškines vinis (prieš tai galima įdėti 
penkis smilkalų spurgus): 
      Jo žaizdomis (1) mes esame išgydyti (2) dabar (3) ir per amžius (4). Amen (5).  

 
 
 
 
 

 
 
      Paėmęs nuo laužo ugnies kunigas uždega Velykų žvakę, sakydamas: 
      Garbingai prisikeliančio iš numirusiųjų Kristaus šviesa teišsklaido mūsų proto ir 
širdies tamsybes. 

 
 
Kunigas: Melskimės. 
Visagali ir visų gailestingiausias Dieve, apstingai išliek ant mūsų savo palaimos gausą, 

kad visi, kurie šioje naktyje tikrame tikėjime džiaugsmingai švenčia mūsų Viešpaties 
Jėzaus Kristaus prisikėlimą, taptų apdovanoti Tavo dangiškais palaiminimais;  

kadaise mes buvome tamsa, o dabar esame šviesa Jėzuje Kristuje, mūsų Viešpatyje. 
Parapija: Amen. 
 

 
 
Žmonės nuo Velykų žvakės uždega savo žvakes.  
 
Esant dideliam žmonių skaičiui rekomenduojama, kad  pradžioje žvakes uždegtų parapijos 

taryba (ar kiti padedantys parapijiečiai), o po to nuo jų savo žvakes uždegtų kiti pamaldų 
dalyviai. 
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Procesija 
  
Procesijos priekyje eina žvakę laikantis diakonas (jam nesant – pats kunigas), jį seka 

parapijiečiai, choras, kunigas. Procesijos metu bažnyčios šviesos yra išjungtos arba 
užtemdytos. 

 
Priėjęs bažnyčios navą diakonas (kunigas) sustoja ir iškėlęs žvakę gieda ar sako: 
          Kristus mums šviečia! 
Parapija: Dėkojame Dievui! 
 
Įžengęs į navos vidurį diakonas (kunigas) sustoja ir iškėlęs žvakę gieda ar sako: 
          Kristus mums šviečia! 
Parapija: Dėkojame Dievui! 
 
Priėjęs altorių diakonas (kunigas) atsigręžia į parapiją ir palaukia, kol visi ateis į 

savo vietas. Kunigas ir asistentai eina prie krikštyklos. Žmonės stovi. Tuomet diakonas 
trečią kartą iškelia žvakę ir gieda ar sako: 

          Kristus mums šviečia! 
Parapija: Dėkojame Dievui! 
 
 
Diakonas (kunigas) įdeda Velykų žvakę į žvakidę (ji yra Evangelijos pusėje – žiūrint į 

altorių, kairioji jo pusė).  
Kunigas, atsisukęs į žmones ir iškėlęs virš krikštyklos rankas, gieda ar sako Velykinio 

šlovinimo giesmę Exsultet:  
Džiaukitės dabar, dangaus angelų chorai! Džiaukis, visa kūrinija, sveikinkite Kristaus 

pergalę, skardūs trimitai!  
Džiaukis, nušvitusi žeme; amžių Valdovo spindesio nušviesta pajuski, kad pasaulyje 

tamsa jau išsisklaidė, pažinki, kad senoji tamsa pranyko amžiams.  
Pasipuošusi Jo šviesa džiaukis, Kristaus Bažnyčia. Tegu šie Dievo namai suskamba 

džiaugsmu nuo giesmių, kurias Dievo garbei giedos visi Jam ištikimi žmonės! 
 
 

Velykinis šlovinimas 
 
Kunigas: Viešpats tesie su jumis. 
Parapija: Ir su tavo dvasia. 
 
Kunigas: Pakelkite savo širdis. 
Parapija: Keliame į Viešpatį. 
 
Kunigas: Dėkokime Viešpačiui, mūsų Dievui. 
Parapija: Tai vertinga ir teisu. 
 
Kunigas: 
Tikrai tai yra teisu, verta ir išganinga visais laikais ir visose vietose širdimi ir 

kilniausiais žodžiais šlovinti Tave, Viešpatį, šventąjį Tėvą, visagalį amžiną Dievą, ir 
Tavo vienatinį Sūnų, mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Jis yra Velykų Avinėlis, kuris paaukojo 
save už pasaulio nuodėmes ir nuplovė mus, praliedamas savo brangųjį kraują.            
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Štai toji naktis, kurioje Tu sausomis kojomis per Raudonąją jūrą išvedei iš Egipto 
vergovės mūsų tikėjimo protėvius – Izraelio vaikus. Štai toji naktis, kurioje Tu viso 
pasaulio tikinčiuosius Kristumi pakėlei iš nuodėmės vergovės ir sugrąžinai juos gyvybei 
ir nemirtingumui. Štai toji naktis, kurioje mirties pančius sutraukęs Kristus Nugalėtojas 
prisikėlė iš numirusių! Kapo antspaudas yra sulaužytas ir po nakties aušta naujosios 
kūrinijos rytas.  

O, koks nuostabus ir neapsakomas Tavasis gailestingumas, kokia neprilygstamai didi 
Tavo meilė: išvaduoti vergui atidavei Sūnų!  

Kokia šventa ir neapsakoma yra toji naktis, kurioje Tu nuimi visas piktenybes ir 
nuplauni nuodėmes. Kokia šventa yra toji naktis, kurioje puolusiajam atsatomas 
nekaltumas ir prislėgtajam suteikiamas džiaugsmas. Kokia šventa yra toji naktis, kai 
žmogus yra sutaikomas su Dievu per Kristų. Kokia šventa yra toji naktis: jai vienai teko 
laimė patirti metą ir valandą, kurią Kristus prisikėlė iš mirties!  

Dangiškasis Tėve, priimk mūsų vakarines šlovinimo ir padėkos aukas. Tegu Kristus, 
tikroji Šviesa ir Aušrinė Žvaigždė, suteikusi šviesą visai kūrinijai, šviečia mūsų širdims – 
Jis gyvena bei viešpatauja su Tavimi ir Šventąja Dvasia, vienas Dievas per amžių amžius. 

 Parapija: Amen. 
 
 
Žmonės užgesina žvakes ir atsisėda.  
Navoje, ant altoriaus, sakykloje ir šalia lektoriumo dega žvakės.  
 
 

 Giesmė 129 Šviesa Trejybės, o šventa 

 
 

Šventojo Rašto skaitinių liturgija 
Privalomi – pabraukti  

 
Skaitoma žvakių šviesoje. Skaitinių metu žmonės sėdi, meldžiantis – atsistoja.  
Po kiekvieno skaitinio prieš maldą padaroma pauzė jo apmąstymui.  
Po maldos antifoniškai giedamos psalmės arba giesmės. 
 
Kunigas:  
Šią švenčiausiąją naktį mūsų Išganytojas, Viešpats Kristus, palaužė mirties galią ir 

savo prisikėlimu visai kūrinijai sugrąžino gyvybę bei išganymą. Šlovinkime Viešpatį, nes 
Jis tikrai laikosi savo žodžio. Virš mūsų, sėdėjusių tamsybėje ir mirties šešėlyje, užtekėjo 
teisumo saulė. 

 
Liturgas ir asistentai skaito skaitinius. 
 
 
 1. Pasaulio sutvėrimas: Pradžios 1,1-2,2 
 
Apmąstymas tyloje 
 
Kunigas: Melskimės. 
Visagali Dieve, savo Žodžiu ir Šventąja Dvasia Tu nuostabiausiai sutvėrei visus 

kūrinius ir per Žodį, tapusį kūnu, puolusiai žmonijai padovanojai naują gyvenimą; iš savo 
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malonės padėk mums tapti vis labiau panašiems į Jo atvaizdą, kuris viskuo dalijasi su 
mumis savo žmogiška prigimtimi; meldžiame to per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. 

Parapija: Amen. 
 

 Giesmė 258, 1 ir 6. Žemė, oras ir dangus  
 
 
 2. Tvanas: Pradžios 7,1-5.11-18; 8,6-18; 9,8-13 
 
Apmąstymas tyloje 
 
Kunigas: Melskimės. 
Viešpatie, Tu atiduodi mirčiai ir prikeli gyvenimui; tvanu Tu nubaudei piktą ir 

neištikimą kartą, o laivu išgelbėjai ištikimąjį Nojų ir visą jo šeimą; išlaikyk mus savo 
apsaugoje Kristaus kūno laive – savo Bažnyčioje, kad Tavo gailestingumas mums pilnai 
apsireikštų ir išganymas būtų paskelbtas iki žemės pakraščių; meldžiame to per Jėzų 
Kristų, mūsų Viešpatį.  

Parapija: Amen. 
 

 Giesmė 266,1-3.9 Dieve Tėve danguje  
 
 
 3. Abraomo auka: Pradžios 22,1-18 
 
Apmąstymas tyloje 
 
Kunigas: Melskimės. 
Dieve, Tu pažadėjai ištikimąjį Abromą padaryti didelės tautos tėvu ir vietoje Izaoko 

aukos suteikei pakaitalą; laiko pilnatvėje Tu pasiutei savo Sūnų – Avinėlį, nešantį 
pasaulio nuodėmes, paaukojusį save, kad mes galėtume gyventi kaip ištikimi Abraomo 
vaikai; suteik visiems žmonėms gyvąjį pasitikėjimą Tavo gailestingumu; meldžiame to 
per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.  

Parapija: Amen. 
 

 Giesmė 326,1-2.6 Ką Dievas daro, vis gerai   
 
 
 4. Raudonosios jūros perėjimas: Išėjimo 14,10 – 15,1 
 
Apmąstymas tyloje 
 
Kunigas: Melskimės. 
Dieve, Tu kadaise išvadavai Izraelio žmones iš faraono vergovės ir debesies bei ugnies 

stulpu išvedei juos per Raudonąją jūrą į saugią vietą; padėk per Krikšto vandenis sekti 
Kristumi – kasdieną Jame mirti ir prisikelti, ir šio gyvenimo dykumoje vaikščioti Tavo 
apsaugoje, kol galiausiai išvysime Tavo išganymą; meldžiame to per Jėzų Kristų, mūsų 
Viešpatį.  

Parapija: Amen. 
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  Pergalės giesmė: Išėjimo 15,1-6.11-13.17-18 
 
I.  Aš giedosiu VIEŠPAČIUI, * 
II. nes Jis šlovingai nugalėjo, nugramzdino į jūrą žirgą ir vežėją. 

              ATSISĖSTI 

I.  VIEŠPATS mano jėga ir giesmė – Jis mane išgelbėjo! * 
     Aš Jį garbinsiu, Jis  mano Dievas! 
 

II. Aš Jį aukštinsiu, Jis – mano tėvo Dievas! * 
     VIEŠPATS yra Galiūnas, VIEŠPATS – Jo vardas! 
 

I.  Faraono kovos vežimus ir kariuomenę nubloškė į jūrą, * 
Nendrių jūroje paskandino jo geriausius vadus!  

 

II. Bedugnės vandenys juos užliejo, * 
jie nugrimzdo į gelmes kaip akmuo.  

 

I.  Tavo dešinė, VIEŠPATIE, nuostabi savo jėga, * 
Tavo dešinė ranka, VIEŠPATIE, triuškina priešus! 

 

II. Kas tarp dievų Tau lygus, VIEŠPATIE? * 
Kas, kaip Tu, nuostabus šventumu? 

 

I.  Baisus darbų šlove, darantis stebuklus; * 
kai ištiesei savo dešinę, žemė juos prarijo. 

 

II. Savo ištikima meile vedei tautą, kurią išpirkai, * 
savo galia juos lydėjai į savo šventąją buveinę.  

 

I.  Tu juos įvedei ir pasodinai savo paveldo kalne, * 
toje vietoje, VIEŠPATIE, kurią padarei savo buveine, 

 

II. toje šventykloje, VIEŠPATIE, kurią pastatė Tavo rankos. * 
VIEŠPATS karaliaus per amžių amžius. 

ATSISTOTI 

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

Visi:  Aš giedosiu VIEŠPAČIUI, * 
          nes Jis šlovingai nugalėjo, nugramzdino į jūrą žirgą ir vežėją. 
 
 
 5. Išganymas visiems veltui: Izaijo 55,1-11 
 
Apmąstymas tyloje 
 
Kunigas: Melskimės. 
Visagali Dieve, savo Žodžiu Tu sutvėrei ir išlaikai visus kūrinius ir Šventąja Dvasia 

atnaujini kūriniją; suteik dabar visiems Tavęs tokštantiems gyvybės vandens, kad jie 
atneštų gausių tikėjimo vaisių Tavo šlovingoje karalystėje; meldžiame to per Jėzų Kristų, 
mūsų Viešpatį.  

Parapija: Amen. 
 

 Giesmė 76 Yra srovė šventa, brangi  
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 6. Nauja širdis ir nauja dvasia: Ezechielio 36,24-28 
 
Apmąstymas tyloje 
  
Kunigas: Melskimės. 
Visagali ir amžinasis Dieve, savo Sūnaus mirtimi ir prisikėlimu Tu nuplovei mūsų 

širdis ir į jas įdėjai naują dvasią; padėk visiems, pakviestiems į naują gyvenimą Kristaus 
kūno bendrystėje, savo gyvenimu parodyti tai, ką jie išpažįsta lūpomis; meldžiame to per 
Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.  

Parapija: Amen. 
 
 Psalmė 98 (giesmyne psl. 854)  
 
 
 7. Dievo ištikimybė Izraeliui: Pakartoto Įstatymo 31,19-29  
 
Apmąstymas tyloje 
 
Kunigas: Melskimės. 
Dieve, nuolankiųjų išaukštintojau ir teisiųjų stiprybe, Tu mokei savo žmones per 

šventąjį tarną Mozę giedoti šventas giesmes ir suteikei jiems Įstatymą, kuris iki šiol mus 
moko; atskleiski savo galios pilnatvę visoms tautoms, kad, Tau atleidus mūsų nuodėmes, 
išgąstį pakeistų džiaugsmas, o bausmės baimę – išganymo viltis; meldžiame to per Jėzų 
Kristų, mūsų Viešpatį.  

Parapija: Amen. 
 
  Mozės giesmė Audite coeli: Įst 32,1-7.18-21a.39 
 
 I.  Klausykitės, dangūs, leiskite man kalbėti, * 
 II. tegirdi žemė mano lūpų žodžius!  

          ATSISĖSTI 

 I.  Tekrinta mano mokymas kaip lietus, * 
         telaša mano kalba kaip rasa, 
  

 II. tarsi švelnus lietus ant gležnos vejos, * 
         tarsi rasos lašeliai ant žolės.  
  

 I.  Juk VIEŠPATIES vardą skelbiu: * 
duokite garbę mūsų Dievui!  

  

 II. Tai Uola! Jo darbai tobuli, * 
visi Jo keliai iš tikrųjų teisingi.  

  

 I.  Ištikimas Dievas, * 
be apgaulės, teisus ir patikimas!  

  

 II. Tačiau neverti Jo vaikai, * 
ta sukta, nedora karta, pasielgė su Juo apgaulingai.  

  

 I.  Nejau taip atsilygini VIEŠPAČIUI, * 
paika ir neišmintinga tauta?  

  

 II. Argi ne Jis tavo tėvas, * 
kuris tave sukūrė, padarė ir įkurdino?  



8  

 I.  Prisimink senovės dienas, * 
apsvarstyk praeities amžių metus;  

  

 II. klausk savo tėvo, jis tau paaiškins, * 
savo senolių, jie tau pasakys.  

  

 I.  Nepaisei Uolos, kuri tave pradėjo, * 
užmiršai Dievą, kuris tave pagimdė.  

  

 II. VIEŠPATS tai matė ir buvo įpykdytas, * 
Jis atmetė savo sūnus ir dukteris.  

  

 I.  Jis tarė: „Paslėpsiu nuo jų savo veidą, žiūrėsiu, koks bus jų galas,* 
nes tai nedora karta, neištikimi vaikai.  

  

 II. Jie mane įerzino tuo, kas nėra Dievas, * 
įpykdė savo stabais.  

  

 I.  Dabar įsidėmėkite, kad Aš, Aš vienas esu Tas, * 
ir nėra kito Dievo be Manęs. 

  

 II. Aš daliju mirtį ir gyvastį, sužeidžiu ir išgydau; * 
niekas nepajėgia išsigelbėti iš mano rankos”.  

ATSISTOTI 

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

  

Visi:  Klausykitės, dangūs, leiskite man kalbėti, * 
         tegirdi žemė mano lūpų žodžius!  
 
 

 8. Kaulų slėnis: Ezechielio 37,1-14 

 
Apmąstymas tyloje 
 
Kunigas: Melskimės. 
Dieve, Tavo Sūnus tapo Žmogaus Sūnumi, kad įkvėptų savo žodį bei dvasią sausiems 

ir mirusiems Adomo vaikų kaulams; padėk mums klausytis Tavo žodžio, priimti Tavo 
Dvasią ir kiekvieną dieną prisikelti iš nuodėmių naujam gyvenimui Tavo akivaizdoje; 
meldžiame to per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. 

Parapija: Amen. 
 

 Giesmė 293,1-2.6 Dieve, man širdį švarinki (pgl. 51 psalmę)  
 
 
 9. Jobas išpažįsta Atpirkėją: Jobo 19,19-27 
 
Apmąstymas tyloje 
  
Kunigas: Melskimės. 
Visagali Dieve, didysis mūsų Gelbėtojau, paaukodamas savo Sūnų Tu mirčiai atidavei 

mūsų vargingą kūną, o Jo prisikėlimu sugrąžinai gyvenimą; padėk mums šiame 
gyvenime visuomet tikėjimu laikytis Kristaus, kad, prikelti savo pačių kūnais, mes 
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džiaugsmingai regėtume Tave veidas į veidą; meldžiame to per Jėzų Kristų, mūsų 
Viešpatį.  

Parapija: Amen. 
 

 Giesmė 388,1-3 O Viešpatie, Tave šaukiu  
 
 
 10. Jona pamokslauja Ninevei: Jonos 3,1-10 
 
Apmąstymas tyloje 
 
Kunigas: Melskimės. 
Dieve, kaip pranašas Jona tris dienas praleido didžiulės žuvies pilve, taip Tavo Sūnus 

Jėzus tris dienas išbuvo žemės širdyje; padėk mums per atgailą džiaugtis mūsų mirtimi 
Kristuje Šventame Krikšte ir visam pasauliui skelbti Jo pergalę prieš nuodėmę bei mirtį; 
meldžiame to per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.  

Parapija: Amen. 
 

 Giesmė 225,1-2 Kas pakrikštytas yra  
 
 
 11. Dievo žmonių surinkimas: Sofonijo 3,12-20 
  
Apmąstymas tyloje 
 
Kunigas: Melskimės. 
Gailestingai pažvelk, Viešpatie, į savo ištikimuosius žmones ir savo žodžiu bei Dvasia 

užbaik mumyse pradėtąjį gerąjį darbą; surink savo žmones, kad visas pasaulis regėtų ir 
pažintų, jog tai, kas buvo sugriauta – prikelta, o kas buvo sena – padaryta nauja, kol 
mumyse pradėtas tavasis darbas bus džiaugsmingai įvykdytas mūsų Viešpaties Jėzaus 
Kristaus dienoje; meldžiame to per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.  

Parapija: Amen. 
 

 Giesmė 381, 1 ir 7 Ženk pirmyn, ženk pirmyn  
 
 
 12. Ugnimi plieskianti krosnis: Danieliaus 3,1-30 
 
Apmąstymas tyloje 
 
Kunigas: Melskimės. 
Dieve, Tavo Sūnus plieskiančioje krosnyje nuo karaliaus apsaugojo ištikimuosius 

Šadrachą, Mešachą ir Abed Negą; padėk mums išbandymų laike drąsiai išpažinti Tavo 
vardą, atmesti klaidingą tarnavimą ir gyventi bei mirti tvirtame tikėjime, žinant, jog 
esame saugūs Tavo Sūnuje, Jėzuje Kristuje, mūsų Viešpatyje, kuris gyvena ir viešpatauja 
su Tavimi ir Šventąja Dvasia, vienas Dievas per amžių amžius. 

Parapija: Amen. 
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 Trijų vyrų giesmė Benedicite Omnia Opera (pgl. Dan(g) 3,57–87) 
 
I.  Šlovinkite Viešpatį, visi Viešpaties kūriniai, *  
II. garbinkite ir labai aukštinkite Jį per amžius.  
     ATSISĖSTI 

I.  Šlovinkite Viešpatį, dangūs, *  
    garbinkite Jį, Viešpaties angelai. 
 

II. Šlovinkite Viešpatį, visi vandenys viršum dangaus skliauto, *  
     garbinkite Jį, visos Galybės. 
 

I.  Šlovinkite Viešpatį, saule ir mėnuli, *  
garbinkite Jį, dangaus žvaigždės. 

 

II. Šlovinkite Viešpatį, lietūs ir rasa, *  
garbinkite Jį, visi vėjai. 

 

I.  Šlovinkite Viešpatį, ugnie ir kaitra, *  
garbinkite Jį, šalti ir karšti.  

 

II. Šlovinkite Viešpatį, rasos ir pūgos, *  
garbinkite Jį, šalna ir vėsuma. 

 

I.  Šlovinkite Viešpatį, lede ir sniege, *  
garbinkite Jį, naktys ir dienos. 

 

II. Šlovinkite Viešpatį, šviesa ir tamsa, *  
garbinkite Jį, žaibai ir debesys. 

 

I.  Tešlovina Žemė Viešpatį, *  
tegarbina ir labai tešlovina Jį per amžius.  

 

II. Šlovinkite Viešpatį, kalnai ir kalvos, *  
garbinkite Jį, visi dirvoje augantys želmenys. 

 

I.  Šlovinkite Viešpatį, vandens šaltiniai, *  
garbinkite Jį, jūros ir upės. 

 

II. Šlovinkite Viešpatį, banginiai ir visa, kas plaukioja vandenyse,*  
garbinkite Jį, padangių paukščiai. 

 

I.  Šlovinkite Viešpatį, visi žvėrys ir galvijai, *  
garbinkite Jį, žmonės. 

 

II. Šlovink Viešpatį, Izraeli, *  
garbinkite Jį, Viešpaties kunigai. 

 

I.  Šlovinkite Viešpatį, Viešpaties tarnai, *  
garbinkite Jį, teisiųjų dvasios ir sielos.  

 

II. Šlovinkite Viešpatį, ištikimieji ir nuolankios širdies, *  
garbinkite ir labai šlovinkite Jį per amžius.  

ATSISTOTI 

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

 

   Visi:   Šlovinkite Viešpatį, visi Viešpaties kūriniai, *  
 garbinkite ir labai aukštinkite Jį per amžius.  



11  

Krikšto liturgija 
 
Trijų vyrų giesmės metu diakonas (kunigas) nuneša Velykų žvakę, o patarnautojas – 

jos stovą prie krikštyklos. Diakonui įmerkus žvakę į krikštyklą, kunigas kreipiasi į 
parapiją: 

 
Šią švenčiausiąją naktį visa mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Bažnyčia prisimena Jo 

mirtį, laidotuves ir didžiu džiaugsmu džiaugiasi didinga Evangelijos žinia apie Jo 
šlovingą bei pergalingą prisikėlimą iš numirusių. Apaštalas Paulius sako:  

 
 (diakonas ištraukia iš vandens žvakę ir pastato į stovą) 
 
Argi nežinote, jog mes visi, pakrikštytieji Kristuje Jėzuje, esame pakrikštyti Jo 

mirtyje? Taigi krikštu mes esame kartu su Juo palaidoti mirtyje, kad kaip Jėzus buvo 
prikeltas iš numirusių Tėvo šlovinga galia, taip ir mes pradėtume gyventi atnaujintą 
gyvenimą. Jei esame suaugę su Jo mirties paveikslu, tai būsime suaugę ir su prisikėlimo. 
Mes žinome, jog mūsų senasis „aš“ yra nukryžiuotas kartu su Juo, kad būtų sunaikintas 
nuodėmės kūnas ir kad daugiau nebevergautume nuodėmei. Juk kas miręs, tas išvaduotas 
iš nuodėmės. Jeigu esame mirę su Kristumi, tikime ir gyvensią su Juo. Mes žinome, kad 
prikeltas iš numirusių Kristus daugiau nebemiršta; mirtis Jam nebeturi galios. Kad Jis 
numirė, tai numirė nuodėmei kartą visiems laikams, o kad gyvena – gyvena Dievui. Taip 
ir jūs laikykite save mirusiais nuodėmei, o gyvais Dievui Kristuje Jėzuje.  

(Rom 6,3-11) 
  
     Giesmė 223,1 O Dieve, Tėve ir Sūnau 
 
 
 (Krikštas) 
Prie krikštyklos pakviečiami krikštijamieji. Krikšto apeigos atliekamos pagal agendoje 

numatytą tvarką, Krikšto apeigų metu praleidžiama Tvano malda. 
 
 
 Krikšto pažadų atnaujinimas 
 
Kunigas meldžia Tvano maldą: Melskimės. 
Visagali amžinas Dieve, savo teisingu nuosprendžiu Tu tvanu nubaudei netikintį 

pasaulį ir savo didinga malone išgelbėjai ištikimąjį Nojų ir visą jo šeimą; Tu paskandinai 
Raudonoje jūroje žiaurųjį faraoną ir jo kariuomenę ir sausomis kojomis saugiai per ją 
išvedei ištikimuosius Izraelio žmones, iš anksto parodydamas būsimą Šventojo Krikšto 
nuplovimą; Tu per savo mielojo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Krikštą 
palaiminai ir pašventinai Jordaną ir visus vandenis, kad jie taptų išganinguoju tvanu ir 
apstingu nuodėmių nuplovimu.  

Meldžiame Tave, gailestingai pažvelk savo nesibaigiančia malone į mus ir palaimink 
tikru tikėjimu, kad per šį išganingąjį tvaną mumyse nuskęstų ir nugrimztų visa, ką nuo 
senojo Adomo paveldėjome ir ką patys prie to pridėjome, ir kad mes, tapę atskirti nuo 
pasmerktųjų skaičiaus, būtume išlaikyti sveiki ir saugūs krikščionių Bažnyčios laivelyje, 
visuomet karšti dvasioje bei linksmi viltyje tarnautume Tavo vardui ir galiausiai kartu su 
visais išganytaisiais gautume Tavo pažadėtąjį amžinąjį gyvenimą per Jėzų Kristų, mūsų 
Viešpatį.  
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Kunigas: 
Mylimieji Viešpatyje, Krikšte mes buvo suvienyti su mirusiu ir palaidotu Kristumi, 

kad kaip Kristus prisikėlė iš numirusių, taip ir mes pradėtume gyventi atnaujintą 
gyvenimą. Senasis žmogus, kokie mes buvome, yra kartu su Kristumi nukryžiuotas, kad 
daugiau nebevergautume nuodėmei. Todėl laikykime save mirusiais nuodėmei ir gyvais 
Dievui Jėzuje Kristuje.  

Taigi, mieli broliai ir seserys, dabar atnaujinkime tai, ką Krikšto metu mūsų vardu 
įsipareigojo tėvai ir Krikšto tėvai – atsižadėkime piktosios dvasios ir pasižadėkime 
ištikimai tarnauti Dievui Jo Bažnyčioje. 

 
 
Kunigas: Ar atsižadate piktosios dvasios? 
Parapija: Atsižadame. 
 
Kunigas: Ar atsižadate visų jos darbų? 
Parapija: Atsižadame. 
 
Kunigas: Ar atsižadate visų jos vilionių?  
Parapija: Atsižadame. 
 
Kunigas: Ar tikite (į) Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėją?  
Parapija: Tikime. 
 
Kunigas: Ar tikite (į) Jėzų Kristų, vienatinį Jo Sūnų, mūsų Viešpatį, kuris prasidėjo iš 

Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo 
nukryžiuotas, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarą, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, 
įžengė į Dangų, sėdi Visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų 
teisti?  

Parapija: Tikime. 
 
Kunigas: Ar tikite (į) Šventąją Dvasią, šventąją visuotinę (krikščionių) Bažnyčią, 

šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį 
gyvenimą?  

Parapija: Tikime. 
 
 
Kunigas sako Apaštališką Sutvirtinimą: 
Visagalintis Dievas ir mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, kuris tave atgimdė per 

vandenį ir Šventąją Dvasią ir atleido tau visas tavo nuodėmes, testiprina tave savo 
malone amžinam gyvenimui ����. Viešpaties ramybė teesie su jumis. 

Parapija: Amen. 
 
 
(Po to gali būti priimami į parapiją nauji nariai.)  
 
Po Krikšto atnaujinimo Velykinė žvakė pastatoma altoriaus Evangelijos pusėje.  
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 Litanija 
  
Kunigas: Viešpatie, 
Parapija: Pasigailėk! 

 

Kunigas: Kristau, 
Parapija: Pasigailėk! 

 

Kunigas: Viešpatie, 
Parapija: Pasigailėk! 

 

Kunigas: Viešpatie Jėzau Kristau, Dievo Sūnau, 
Parapija: Išgirsk mus! 

 

Kunigas: Dievo Avinėli, kuris už mus buvai paaukotas ir nešei visas pasaulio 
nuodėmes, 

Parapija: Pasigailėk mūsų! 
 

Kunigas: Tu buvai nukryžiuotas už mūsų nusižengimus ir prikeltas mūsų išteisinimui,  
Parapija: Pasigailėk mūsų! 

 

Kunigas: Tu pranešei apie savo kentėjimą sakydamas: Žmogaus Sūnus turi būti 
nukryžiuotas ir trečią dieną vėl prisikelti, 

Parapija: Pasigailėk mūsų! 
 

Kunigas: Mirdamas Tu sunaikinai mirtį ir prisikeldamas į šviesą atnešei gyvenimą ir 
nemirtingumą,  

Parapija: Pasigailėk mūsų! 
 

Kunigas: Angelas apie Tavo prisikėlimą pirmiausia pranešė moterims,  
Parapija: Pasigailėk mūsų! 

 

Kunigas: Tu pasirodei Marijai Magdalietei, ir ji Tave pašlovino, 
Parapija: Pasigailėk mūsų! 

 

Kunigas: Tu apsireiškei dviem mokiniams kelyje į Emausą ir leidai save pažinti per 
Raštus ir duonos laužymą,  

Parapija: Pasigailėk mūsų! 
 

Kunigas: Tu pasirodei savo mokiniams, suteikdamas jiems savo ramybę ir Dvasią,  
Parapija: Pasigailėk mūsų! 

 

Kunigas: Tu parodei savo rankų ir šono žaizdų žymes apaštalui Tomui, kad ir jis 
įtikėtų,  

Parapija: Pasigailėk mūsų! 
 

Kunigas: Tu pasirodei septyniems mokiniams prie Tiberiados ežero, nuostabiai 
leisdamas jiems pagauti gausybę žuvies, 

Parapija: Pasigailėk mūsų! 
 

Kunigas: Tu pasirodei Petrui ir dvylikai, penkiem šimtams mokinių, Jokūbui ir 
visiems apaštalams, ir Pauliui kelyje į Damaską, 

Parapija: Pasigailėk mūsų! 
 

Kunigas: Tu savo Bažnyčiai paliepei per Krikštą ir mokymą padaryti Tavo mokiniais 
visų tautų žmones,  

Parapija: Pasigailėk mūsų! 
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Kunigas: Savo šlovingu prisikėlimu iš numirusių,  
Parapija: Gelbėk mus, gerasis Viešpatie. 

 

Kunigas: Savo pergale prieš nuodėmę ir mirtį,  
Parapija: Gelbėk mus, gerasis Viešpatie. 

 

Kunigas: Savo prisikėlusio kūno didingumu,  
Parapija: Gelbėk mus, gerasis Viešpatie. 

 

Kunigas: Mes, nuodėmingi žmonės, Tave meldžiame,  
Parapija: Viešpatie Jėzau, išgirsk mus. 

 

Kunigas: Kad mes, kaip skelbia Krikštas, kasdieną mirtume nuodėmei ir prisikeltume 
naujam gyvenimui, ir nuvalyti nuo nuodėmių vaikščiotume tavojoje laisvėje,  

Parapija: Padėk mums, gerasis Viešpatie. 
 

Kunigas: Kad mes nukreiptume savo mintis nuo žemiškų dalykų į dangiškuosius ir 
tarnautume kitiems, kaip Tu mums tarnavai,  

Parapija: Padėk mums, gerasis Viešpatie. 
 

Kunigas: Kad mes, kaip dangiškosios Jeruzalės piliečiai, amžinai gyventume su 
Tavimi ir visais šventaisiais naujoje kūrinijoje, 

Parapija: Padėk mums, gerasis Viešpatie. 
 

Kunigas: Kristau, Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 
Parapija: Pasigailėk mūsų. 

 

Kunigas: Kristau, Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,  
Parapija: Pasigailėk mūsų. 

 

Kunigas: Kristau, Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 
Parapija: Suteik mums ramybę. 

 

Kunigas: Viešpatie, 
Parapija: Pasigailėk. 

 

Kunigas: Kristau,  
Parapija: Pasigailėk. 

 

Kunigas: Viešpatie,  
Parapija: Pasigailėk. Amen. 

 
 
 
 

Žodžio liturgija 
 
Velykų nakties pamaldos toliau tęsiamos pagal sutrumpintą Žodžio liturgiją, kurios 

pagrindą sudaro Velykų Evangelija. 
 
 
 Velykinis pasveikinimas 
Kunigas: Aleliuja! Kristus prisikėlė! 
Parapija: Jis tikrai prisikėlė. Aleliuja! 
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 Garbės himnas Gloria in Excelsis 
Nicolaus Decius giesmė „Aukštybėj Viešpačiui garbė“ (giesmyne psl. 779)  
 
 
 Liturginis pasisveikinimas 
Kunigas: Viešpats tesie su jumis! 
Parapija: Ir su tavo dvasia. 
 
 
 Dienos malda 
Kunigas: Melskimės. 
Dieve, Tu šlovingu mūsų Viešpaties prisikėlimu apšvietei šią šventąją naktį; saugok 

šią naująją savo šeimą Tavo duotoje įsūnystės dvasioje, kad ji, atnaujinta kūnu ir siela, 
galėtų nepriekaištingai Tau tarnauti; meldžiame to per Tavo Sūnų Jėzų Kristų, mūsų 
Viešpatį, kuris gyvena ir viešpatauja su Tavimi ir Šventąja Dvasia, vienas Dievas per 
amžių amžius. Amen. 

 
 
 Evangelija 
Diakonas skaito arba gieda Mk 16,1-8 arba Jn 20,1-18.  
Evangelija gali būti skaitoma bažnyčios viduryje. 
 
 
 Pamokslas 
 
 

    Giesmė 477,1 Aš Kristaus šventuoju krauju 
 

Šventosios Vakarienės liturgija 
 
Kunigas:  Viešpaties ramybė visada telydi jus. 
Parapija: Telydi ir tave.         
Kunigas:  Palinkėkime vieni kitiems ramybės. 
 
Kunigas: Viešpats tesie su jumis! 
Parapija: Ir su tavo dvasia! 
 
Kunigas: Pakelkite savo širdis! 
Parapija: Keliame į Viešpatį! 

 
Kunigas: Dėkokite Viešpačiui, mūsų Dievui! 
Parapija: Tai vertinga ir teisu! 
 
 

Dėkojimas 
Parapija: Šventas, šventas, šventas Viešpats mūs! / Dangus ir žemė, Dangus ir žemė 

yra garbės pilni. / Osana, osana, osana aukštybėse! / Garbė ateinančiam VIEŠPATIES 
vardu! / Osana, osana, osana aukštybėse! 
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Duonos ir vyno pašventinimas 
    Parapija: Šventas mūsų Dievas! / Šventas mūsų Dievas! / Šventas mūsų Viešpats 
Dievas Sebaot! 
  
 

Viešpaties malda Tėve mūsų 
  
   
  Dievo Avinėli 
 
 

Kunigas: Kada tik valgote šią duoną ir geriate iš šios taurės, jūs skelbiate Viešpaties 
mirtį (ir prisikėlimą), kol Jis ateis.  

Parapija: Amen. 
 
 

Komunija 
 
 

 Malda 
Kunigas: Melskimės. 
Dieve, Tu mūsų atpirkimui atidavei savo viengimį Sūnų kryžiaus mirčiai ir Jo šlovingu 

prisikėlimu išvadavai mus nuo priešų galios; kasdienės atgailos metu skandink mūsų 
nuodėmes ir kasdieną prikelk mus teisiam ir tyram gyvenimui Tavo akivaizdoje; 
meldžiame to per Tavo Sūnų Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį, kuris gyvena ir viešpatauja su 
Tavimi ir Šventąja Dvasia, vienas Dievas per amžių amžius. 

 Parapija: Amen. 
 
 
 Palaiminimas 
Kunigas: Telaimina ir tesaugo tave visagalis gailestingasis Dievas: ���� Tėvas, Sūnus ir 

Šventoji Dvasia.  
Parapija: Amen. 
 
 

 Giesmė 93, 1-3 arba visus Pabusk, širdele, jau diena 
 
 
 
 Velykų žvakė iki Kristaus Dangun žengimo uždegama kiekvienų apeigų metu.  
 Po Dangun žengimo šventės ji pastatoma šalia krikštyklos ir uždegama Krikšto 

metu. 
 
 
 

Kristus prisikėlė!  
Jis tikrai prisikėlė! 


