
 

Kryžius: Vardan Dievo – Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen. (Invokacija) 

Pirmas karoliukas: Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią, atgaivink mūsų širdis ir atnaujinki žemės 
veidą. (Ps 104) 

Antras karoliukas: Apaštališkasis tikėjimo išpažinimas (Credo) 
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. 

Trečias karoliukas: Tėve mūsų (Viešpaties malda) 
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. 

Ketvirtas karoliukas: Liuterio Ryto malda  

Dėkoju Tau, mano dangiškasis Tėve, per Tavo mieląjį Sūnų Jėzų Kristų, kad mane šiąnakt 
maloniai apsaugojai nuo visų nelaimių ir pavojų, ir prašau Tave: apsaugok mane ir šiandien 
nuo nuodėmių ir nuo viso pikto, kad Tau įtiktų visi mano darbai ir gyvenimas. Pavedu save, 
savo kūną ir sielą ir viską į Tavo rankas. Tavo šventasis angelas tesie su manimi, kad piktasis 
priešas neturėtų jokios galios prieš mane. Amen. 

     arba  

Liuterio Vakaro malda  

Dėkoju Tau, mano dangiškasis Tėve, per Tavo mieląjį Sūnų Jėzų Kristų, kad mane šiandien 
maloniai apsaugojai, ir prašau Tave: atleisk man visas mano nuodėmes ir ką aš neteisiai 
padariau ir apsaugok mane šią naktį. Pavedu save, savo kūną ir sielą, ir viską į Tavo rankas. 
Tavo šventasis angelas tesie su manimi, kad piktasis priešas neturėtų jokios galios prieš mane. 
Amen. 



Didieji karoliukai: Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, 
dabar ir visados, ir per amžius. Amen. (Doksologija) 

Mažieji karoliukai: Viešpatie Jėzau Kristau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs, nusidėjėlio. (Jėzaus 
malda) 

Po paskutiniojo Garbė..., kai susitinka du didieji karoliukai, galima sukalbėti 

Magnificat (Marijos giesmę) 
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. 
Jis parodo savo rankos galybę 
ir išsklaido išdidžios širdies žmones. 
Jis numeta galiūnus nuo sostų 
ir išaukština mažuosius. 
Alkstančius gėrybėmis apdovanoja, 
turtuolius tuščiomis paleidžia. 
Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, 
kad minėtų Jo gailestingumą, 
kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams -  
Abraomui ir jo palikuonims per amžius. 
(Lk 1,47-55) 

arba 
 
 23 psalmę  
1 VIEŠPATS – mano Ganytojas, 
man nieko netrūksta. 
2 Žaliose pievose Jis mane guldo, 
prie ramių vandenų gano. 
3 Jis atgaivina mano gyvastį 
ir veda teisumo takais, kaip dera Jo vardui. 
4 Nors einu per tamsiausią slėnį, 
nebijau jokio pavojaus, nes Tu su manimi. 
Tavo Ganytojo lazda ir vėzdas 
apgins mane. 
5 Tu padengi man stalą 
mano priešų matomoje vietoje, 
patepi dosniai mano galvą aliejumi; 
sklidina mano taurė! 
6 Tik gerumas ir ištikimoji meilė lydės mane 
per visas mano gyvenimo dienas, 
ir aš visados gyvensiu VIEŠPATIES Namuose. 

     arba:  

Jėzau, pasitikiu Tavimi. 

Užbaigiame maldą persižegnodami: Vardan Dievo – Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.  


