
LIUTERONIŠKAS ROŽINIS

1. Pabučiuokite kryželį (krucifiksą) – nebūt.; jį laikydami, persižegnokite, sakydami Invokaciją:
Vardan Dievo – Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.

Tada pasakykite Apaštališkąjį tikėjimo išpažinimą: 
Tikiu (į) Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėją.
Ir (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.
Tikiu (į) Šventąją Dvasią, šventąją visuotinę (krikščionių) Bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių
atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą.
Amen.

2. Ant pirmojo karoliuko sukalbėkite Tėve mūsų: 
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.

3. Ant kiekvieno iš kitų trijų karoliukų sukalbėkite Jėzaus maldą: 
Viešpatie Jėzau Kristau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs, nusidėjėlio.

4. Ant grandinėlės pasakykite Doksologiją: 
Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per 
amžius. Amen.

5. Ant didžiojo karoliuko sukalbėkite Tėve mūsų ir apmąstykite pirmąjį slėpinį.

6. Ant kiekvieno iš mažųjų dešimties karoliukų sukalbėkite Jėzaus maldą, apmąstydami pirmąjį 
slėpinį.
 
7. Ant grandinėlės pasakykite Doksologiją.

    Toliau sulig kiekvienu slėpiniu pakartokite 5-7 žingsnius, kol apeisite visą rožinį.

13. Laikydami medalikėlį, sukalbėkite
 
iš širdies spontaniškai kylančią maldą

arba

Marijos giesmės (Magnificat) dalį Lk 1,47-50: 
Mano siela šlovina Viešpatį,
mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju,
nes Jis pažvelgė į nuolankią savo tarnaitę.
Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos,
nes didžių dalykų padarė man Visagalis,
ir šventas yra Jo vardas!
Jis maloningas iš kartos į kartą
tiems, kurie Jo klauso.



(* Autoriai kaip vieną iš pasirinktinų taip pat rekomenduoja ikitridentinį kreipinį Sveika, Marija iš 
Lk 1,28.42: 
Sveika, Marija, malonės pilnoji! Viešpats su tavimi! Tu labiausiai palaimina iš visų moterų, ir 
palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus [Kristus].

bei

Daugeliui mūsų nežinomą Martyno Liuterio Evangelinį gyrių Dievo Motinai (Gimdytojai) iš veikalo
Magnificat, 1521:
O palaimintoji Mergele, Dievo Motina, kokią didelę paguodą per tave mums parodė Dievas, kad taip 
maloningai pažvelgė į tavo nevertumą ir mažumą. Tikime tad, kad nuo šiol Jis nepaniekins ir mūsų, 
vargingų bei mažų, ir maloningai pažvelgs į mus, kaip kad pažvelgė į tave.

Neįsivaizduoju, kad tai būtų labai priimtina, tad apskliaudžiu.) 

1. Laikydami kryželį, maldą užbaikite Invokacija, persižegnodami.
Pabučiuokite kryželį (nebūt.).

 

Imta iš https://chemnitzfraternity.wordpress.com/2017/04/09/lutheran-rosary/



Slėpiniai

Penki Džiaugsmo slėpiniai
Apreiškimas (Lk 1,26-33.38) 
Aplankymas (Lk 1,39-45) 
Gimimas (Lk 2,6-12) 
Paaukojimas šventykloje (Lk 2,25-32) 
Atradimas šventykloje (Lk 2,41-50) 

Penki Kančios slėpiniai 
Malda Alyvų sode (Lk 22,39-46) 
Nuplakimas (Mk 15,6-15) 
Vainikavimas erškėčiais (Jn 19,1-8)
Kryžiaus nešimas (Jn 19,16-22) 
Nukryžiavimas (Jn 19,25-30) 

Penki Garbės slėpiniai
Prisikėlimas (Mk 16,1-7) 
Žengimas į Dangų (Lk 24,45-53) 
Šventosios Dvasios atsiuntimas (Apd 2,1-7, 11) 
Šventųjų bendravimas (1 Kor 12,3-27) 
Dangiškoji Jeruzalė (Apr 21,1-4, 22-27) 

kasdienybe.lt


