
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).

*Tekstą su natomis rasite priede. Psalmę galima ir skaityti

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) – natos yra priede

            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 Tavo žaizdos, Jėzau mielas (KG 73) – arba kita

     1. Tavo žaizdos, Jėzau mielas, Kančios ir karti mirtis,
Tai paguoda mano sielai / Ir tvirčiausia jos viltis.
Nors ir eičiau tuo klaidžiu / Nuodėmių kreivu keliu,
Atsiminęs auką Tavo, / Atveriu Tau širdį savo.
     2. Kai pasaulis nuolat gundo / Eiti nuodėmių keliais,
Sąžinė tada pabunda, / Lyg miegojusi giliai,
Kai tik atmenu didžias / Savo Viešpaties kančias,
Jos man širdį sugraudina, / Nuo pagundų saugo, gina.
     3. Tavyje turiu aš viltį, / Tu man kelias ir tiesa,
Tu mirtim sugriovei mirtį, / Tu ir džiaugsmas, ir šviesa,
Tu – širdies gaivintojas, / Sielos nuramintojas.
Aš per Tavo malonybę / Gausiu amžiną ramybę.
     4. Širdyje Tave priglausiu, / Tu – išganymo versmė,
Skausmo sąžinės nejausiu, / Nebaisi nakties gelmė.
Tavo prieglobsty saugu, / Tu vaduoji iš vargų,
Aš Tave danguj regėsiu, / Kai pasaulį nugalėsiu.

T.: Johann Heermann, 1630; V.: Fabijonas Ulrichas Glozeris (1688–1747)
M.: liaudies, užrašė Liudvikas Fetingis, Tauragė, 1986

       Tyli baigiamoji malda

Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčia, 2020
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DIDŽIOJO PENKTADIENIO PAMALDOS 
Žodžio liturgija

           

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

Giesmė Jei Tavo meilė dvasios negaivintų (KG 337) – arba kita

*Didžiojo Penktadienio pamaldose negrojama, giedama a cappella

     1. Jei Tavo meilė dvasios negaivintų 
Ir Tavo kraujas sielos neramintų,
Kur nuodėmingas kreiptis aš turėčiau, 
Ką bepradėčiau?..
     2. Kur pasidėčiau sielvarte iš baimės,
Kur rasčiau tokią širdį pilną meilės?
Viena paguoda vargšės mano sielos – 
Tu, Jėzau mielas!
     3. Todėl dėkoju Tau aš nuoširdžiausiai,
Kad ir mane Tu, Jėzau, maloniausiai
Teikies prie savo pulko priskaityti 
Ir išganyti.   

T.:Cristian Gregor (1723–1801); M.: Johann Crüger, 1640

Pasveikinimas

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


