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Kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. 
Kas buvo sena, praėjo, štai atsirado nauja.

                                                                                  2 Kor 5,17



Giesmė Dievas gyvas yra! KG 347,1-4
Alt. gaida

1. Dievas gyvas yra! Ko, širdie, tokia liūdna?
Jis per savo malonybę gelbsti mus ištikimai
Ir per jėgą bei stiprybę daro viską tobulai.
Dievas viską apgalvoja, mus tiesiais keliais vedžioja.
Tai, širdie, nebūk liūdna – Dievas gyvas juk yra!

2. Dievas gyvas yra! Ko, širdie, tokia liūdna?
Ar užsnūsti Jis galėtų, jeigu davė tau akis?
Argi Jis neprigirdėtų, jei atvėrė tau ausis?
Dievas žino juk geriausiai, kas mus prislegia sunkiausiai,
Tai, širdie, nebūk liūdna – Dievas gyvas juk yra!

3. Dievas gyvas yra! Ko, širdie, tokia liūdna?
Jis juk dangiškas aukštybes dengia debesim toli,
Žemės įveikia platybes, prie tavęs yra arti.
Dievas žino juk geriausiai, kas mus prislegia sunkiausiai.
Tai, širdie, nebūk liūdna – Dievas gyvas juk yra!

4. Dievas gyvas yra! Ko, širdie, tokia liūdna?
Sunkų kryžių kai nešioji, bėk pas Dievą tekina,
Nes Jo meilė dangiškoji reiškiasi didžia jėga,
Meilės dovanos nesenka, jų visiems vaikams užtenka,
Tai, širdie, nebūk liūdna – Dievas gyvas juk yra!

T.: Johan Friedrich Zihn (1650–1719); V.: Fridrichas Kuršaitis (1806–1884)
M.: pgl. vargon. Jurgio Palioko rankraštinį natų sąsiuvinį. Sartininkų parapija, 1974

Vardan Dievo – Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.     
Amen.

Mums padeda Viešpats Dievas,     
Kuris sukūrė dangų ir žemę.

Įžanginis priegiesmis



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

Ramybėje melskime Viešpatį.    
Viešpatie, pasigailėk!

Už ramybę, ateinančią iš aukštybių, ir už mūsų išganymą melskime 
Viešpatį. 
Viešpatie, pasigailėk!

Už taiką visame pasaulyje, už Dievo Bažnyčios klestėjimą ir santarvę tarp 
visų žmonių melskime Viešpatį.     
Viešpatie, pasigailėk!

Už šiuos Dievo namus ir už visus, kurie juose meldžiasi bei šlovina, 
melskime Viešpatį.     
Viešpatie, pasigailėk!

Padėk, išgelbėk, pasigailėk ir apgink mus, gailestingas Viešpatie. 
Amen. 

Dievo malonės paskelbimas
Amen. 

Garbė Dievui aukštybėse!
Aukštybėj Viešpačiui garbė 
Už meilę ir gerybę, 
Nes Jo galinga dešinė 
Mus gina nuo blogybių. 
Dėl Dievo pagailos didžios 
Mes turime be paliovos 
Paguodos ir ramybės.

Viešpats tesie su jumis!     
Ir su tavo dvasia!



Malda 
Amen. Amen. 

Liturginiai skaitiniai

Pr 1,1-4a
Tai Dievo žodis.     
Dėkojame Dievui.

1 Jn 5,1-4
Tai Dievo žodis.     
Dėkojame Dievui.

Savo tautai Jis siuntė atpirkimą, sudarė su jais amžiną Sandorą. Aleliuja! 
Ps 111,9a

Aleliuja! Aleliuja! Aleliuja!

Jn 15,1-8
Tai Viešpaties žodis.
Šlovė Tau, Kristau.

Apaštališkasis tikėjimo išpažinimas

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! Amen! Amen! 



Giesmė Ryšio dvasioje ieškokim KG 214

1. Ryšio dvasioje ieškokim,
Eidami tiesos keliu,
Meilės ugnimi liepsnokim
Išganytojui žmonių.
Jis Galva, mes sąnarėliai,
Saulė Jis, o mes šviesa.
Tėvas Jis, o mes broleliai,
Mes Jo, mūsų Jis yra.

2. Eikim, atpirktieji, bėkim,
Atkartokim pažadą,
Mūsų Karžygiui prisiekim
Meilę tikrą, amžiną.
Jei patiems jėgų pristinga,
Jei per menkas mūs ryšys,
Jėzų melskime širdingai,
Jis mus tvirtesnius darys.

3. Meilė meilę turi lenkti,
Turi ji valdyt šventai
Ir dėl artimo nevengti
Gyvastį aukot mielai.
Šitaip Viešpats mus mokina,
Kraują liedamas dėl mūs,
Širdį Jo tasai raudina,
Kas Jo žodžiui neklusnus.

4. Aleliuja! Koks kilnumas
Meilės neapsakomos!
Koks tyros širdies gilumas,
Mus karštai mylėjusios!
Tu meilingai mus užstoji,
Cherubinų Viešpatie!
Ir sunkumuose globoji,
Tu – išganymo versmė!



5. Jėzau, Viešpatie, suvienyk
Tu savuosius čia tvirtai.
Meilės ryšiais juos laikyki,
Tėvą kaip meldei karštai,
Kad visi jie viena būtų –
Tu juose, jie tavyje,
Neapykantoj nežūtų,
Bet stiprėtų meilėje.

6. Kaip su Tėvu Tu vienybėj,
Taip mus vienyk su savim,
Kad gyventume ramybėj
Ir tikėtume Tavim,
Kad iš Tavo meilės gimtų
Širdys, mylinčios karštai,
Ir iš to visi pažintų,
Kad mes Tavo mokiniai.

T.: Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, (1723) 1725; V.: Fridrichas Kuršaitis (1806–1884)
M.: XVII a.; Bamberg, 1732; Herrnhaag, a. 1735

Pamokslas 

Visuotinė Bažnyčios malda 

Tave, Dieve, garbinam! Tave, Dieve, šlovinam!
     *   

Mus išklausyk, Dieve mielasis!
     * 

Padėk mums, Dieve mielasis!
     *
Jėzau Kristau, Sūnau Dievo, Tu, Viešpatie, vesk mus gyvybėn iš mirties!



Giesmė Tau, Dieve, nusidėjau KG 459

1. Tau, Dieve, nusidėjau,
Klaidžiais takais ėjau,
Pasaulį tik mylėjau,
Tavęs aš neklausiau.
Tarnauti nenorėjau
Nei darbu, nei žodžiu,
Nors iš Tavęs turėjau
Daugybę dovanų.

2. Per kaltę neregėjau
Apvaizdos malonios,
O vien pasitikėjau
Savim tik nuolatos,
Tavęs aš neieškojau
Puikybėje širdies,
Per nuodėmę įstojau
Į kelią pražūties.

3. Dėl nuodėmių gausybės
Aš nuoširdžiai gailiuos
Ir sąžinės gilybėj
Aš sielojuos, kremtuos:
Atleiski man meilingai
Dėl meilės amžinos,
Išgirski maloningai
Tu maldą atgailos.

4. Man sielą atgaivinki
Sava Šventa Dvasia
Ir sąžinę raminki
Malone amžina.
Mane palinksmink veikiai
Išganymo viltim;
Pagalbą savo teiki,
Kurios geidžiu širdim.

T.: Evangelikų giesmynas su maldomis, 1957
M.: Hans Leo Hassler, 1601



Nuodėmių išpažintis
Visagali Dieve, gailestingasis Tėve! Aš, vargingas, nuodėmingas žmogus, 
išpažįstu Tau visas savo nuodėmes, kuo esu nusidėjęs mintimis, žodžiais ir 
darbais ir kuo esu nusipelnęs Tavo rūstybės čia laikinai ir ten amžinai. Bet 
aš to širdingai gailiuosi ir meldžiu Tavęs Tavo didžios malonės ir Tavo 
mielojo Sūnaus Jėzaus Kristaus, mano Viešpaties, sunkaus kentėjimo ir 
mirties dėlei: pasigailėk manęs, vargingo nusidėjėlio, ir atleisk man visas 
mano nuodėmes bei suteik maloniai Šventosios Dvasios jėgų, kad galėčiau
pasitaisyti. 

Viešpatie, pasigailėk! Kristau, pasigailėk! Viešpatie, pasigailėk!

Klausimai ir nuodėmių atleidimas
Amen. 

Viešpaties ramybė visada telydi jus.     
Telydi ir tave.     

Palinkėkime vieni kitiems ramybės.

Viešpats tesie su jumis!     
Ir su tavo dvasia!

Pakelkite savo širdis!     
Keliame į Viešpatį!

Dėkokite Viešpačiui, mūsų Dievui!     
Tai vertinga ir teisu!

Dėkojimas

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!



Eucharistijos malda

Kristaus Testamento žodžiai

Ir po duonos, ir po vyno pašventinimo:
Šventas mūsų Dievas! 
Šventas mūsų Dievas! 
Šventas mūsų Viešpats Dievas Sebaot!

Viešpaties malda 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.

Dievo Avinėli
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, suteik mums ramybę!

Kada tik valgote šią duoną ir geriate iš šios taurės, jūs skelbiate Viešpaties
mirtį, kol Jis ateis. 1 Kor 11,26

Amen.

Komunija

Dėkokite Viešpačiui, nes Jis yra geras! Aleliuja!
Ir Jo malonė išlieka amžinai! Aleliuja!

Padėkos malda
Amen.

Palaiminimas
Amen! Amen! Amen!



Giesmė Dieve Tėve mielas KG 299

1. Dieve Tėve mielas,
Laimink mūsų sielas,
Tieski apsaugai sparnus
Ir apšvieski meile mus.

2. Duok mums iš aukštybės
Čia kasdien ramybės
Ir sava Dvasia pašvęsk,
Mus arčiau prie Kristaus vesk.

3. Amen, amen, amen,
Girk, dangau ir žeme,
Jėzų Kristų visada –
Jis pradžia ir pabaiga.

T.: Johannes Goßner, 1825
M.: Christian Gregor, 1784


