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Šventas, šventas, šventas yra Galybių VIEŠPATS!
Visa žemė pilna Jo šlovės!

                        Iz 6,3



Giesmė Aukščiausias amžinas Dieve KG 132

1. Aukščiausias amžinas Dieve, 
Mes Tau didžiai dėkojame,
Jog savo nuostabiu žodžiu 
Mums aiškiai apsireiškei Tu,
Kaip vienas Dievas trijuose 
Tolygiuose asmenyse.

2. O Dieve, Sutvėrėjau mūs,
Esi Tu geras ir dosnus.
Tu kūriniją išlaikai,
Žmogum Tu rūpinies labai,
Kai puolame, mus pakeli
Ir savo meile stiprini.

3. Kas dieną gera mums darai
Ir kūną, sielą išlaikai,
Tiesos žodžiu mus mokini,
Valia savąja apšvieti,
Dvasia Šventąja mus valdai,
Kreipi prie gero maloniai.

4. O Jėzau, Dievo Tu Sūnau,
Pasaulio Išganytojau,
Sutaikei Tu su Tėvu mus,
Atleidai nusidėjimus,
Rūstybę Tėvo numaldei,
Jį maloningą padarei.

5. Globoki mus, Dvasia Šventa,
Duok tvirtąjį tikėjimą,
Pagundoje apginki mus,
Tieson grąžinki klystančius.
Mus apvalyk nuo nuodėmių,
Vesk visados tikru keliu.

6. Trejybe Dievo danguje,
Džiaugsmingai garbinam Tave,
Apsaugok mus toliau šiame
Vargingame pasaulyje!
Tai šlovinsim Tave čionai
Ir danguje ten amžinai!
T.: Pagerintos giesmių knygos, 1930; M.: Strassburg, 1541



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.

Nuodėmių išpažintis

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

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

Iz 6,1-8

Tai Dievo žodis.     
Dėkojame Dievui.

Ps 113

Šlovinkite VIEŠPATĮ! Šlovinkite, VIEŠPATIES tarnai, šlovinkite 
VIEŠPATIES vardą.
Tebūna Jo vardas šlovinamas dabar ir per amžius.

Nuo saulėtekio iki saulėlydžio tebūna šlovinamas VIEŠPATIES vardas.
Virš visų tautų išaukštintas VIEŠPATS, Jo garbė aukštesnė už dangų.

Kas yra toks kaip VIEŠPATS, mūsų Dievas, kuris sėdi aukštybėse, bet
lenkiasi žemai pamatyti, kas danguje ir žemėje?
Jis pakelia silpną žmogų iš dulkių, ištraukia elgetą iš šiukšlyno, kad 
pasodintų su kilmingaisiais, su savo tautos didžiūnais.

Jis suteikia namus bevaikei moteriai, padaro ją laimingą vaikų motiną.
Šlovinkite VIEŠPATĮ! 

2 Kor 13,11-13

Tai Dievo žodis.     
Dėkojame Dievui.

Šlovinkite Jį už Jo didžius darbus,
Šlovinkite Jį dėl Jo iškilios didybės! Aleliuja! (Ps 150,2) 

Aleliuja! Aleliuja! Aleliuja!

Jn 3,1-8

Tai Viešpaties žodis.
Šlovė Tau, Kristau.



Atanaziškasis tikėjimo išpažinimas
(Krikščioniškos giesmės, 912 psl.)

Kiekvienas, kas nori būti išgelbėtas, pirmiausia turi laikytis 
krikščioniško tikėjimo. Kas šio tikėjimo nesilaiko nuosekliai ir
tikrai, tas, be jokios abejonės, pražus amžiams. Tai yra tikras 
krikščioniškas tikėjimas, jei mes vieną Dievą Trejybėje ir 
Trejybę vienybėje garbiname.
Mes negalime Jos asmenis supainioti nei dieviškosios būties 
perskirti.
Vienas asmuo yra Tėvas, kitas – Sūnus, trečias – Šventoji 
Dvasia.
Bet Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia yra vienas vienintelis 
Dievas, lygus savo garbe, lygus savo amžina šlove.
Koks yra Tėvas, toks ir Sūnus, tokia ir Šventoji Dvasia. Tėvas 
yra nesukurtas, Sūnus yra nesukurtas, Šventoji Dvasia yra 
nesukurta.
Tėvas yra beribis, Sūnus yra beribis, Šventoji Dvasia yra 
beribė.
Tėvas yra amžinas, Sūnus yra amžinas, Šventoji Dvasia yra 
amžina.
Tačiau nėra trys amžinieji, bet tik vienas amžinas.
Lygiai kaip nėra trys nesukurti, nei trys beribiai, bet tik vienas 
nesukurtas ir vienas beribis.
Tėvas yra visagalis, Sūnus yra visagalis ir Šventoji Dvasia yra 
visagalė.
Tačiau nėra trys visagaliai, bet tik vienas visagalis.
Tėvas yra Dievas, Sūnus yra Dievas ir Šventoji Dvasia yra 
Dievas.
Tačiau nėra trys dievai, bet tik vienas vienintelis Dievas.
Tėvas yra Viešpats, Sūnus yra Viešpats ir Šventoji Dvasia yra 
Viešpats.
Tačiau nėra trys viešpačiai, bet tik vienas Viešpats.
Nes lygiai kaip mes pagal krikščionišką tiesą turime kiekvieną
asmenį Dievu ir Viešpačiu išpažinti, taip pagal krikščionišką 
religiją yra draudžiama sakyti, kad yra trys dievai ar trys 
viešpačiai.



Tėvas nėra niekieno padarytas, nei sukurtas, nei gimęs.
Sūnus yra vienas iš Tėvo, – nei padarytas, nei sukurtas, bet yra
gimęs.
Šventa Dvasia yra iš Tėvo ir Sūnaus, – nei padaryta, nei 
sukurta, nei gimusi, bet iš jų kylanti.
Taigi yra vienas Tėvas, ne trys tėvai; vienas Sūnus, ne trys 
sūnūs; viena Šventoji Dvasia, ne trys šventosios dvasios.
Ir šioje Trejybėje nėra nei pirmojo, nei paskutiniojo, nei 
didžiausiojo, nei mažiausiojo.
Bet visi trys asmenys yra lygiai amžini, lygiai didingi 
viename; todėl, kaip sakyta, visuomet garbinama Trejybė 
vienybėje ir vienybė Trejybėje.
Todėl, kas nori tapti išgelbėtas, tas turi laikytis mokymo apie 
Trejybę.
Tačiau amžinam išgelbėjimui reikia ištikimai tikėti mūsų 
Viešpaties Jėzaus Kristaus įsikūnijimu.
Nes teisingas yra tikėjimas, kai mes tikime ir išpažįstame, kad 
mūsų Viešpats Jėzus Kristus, Dievo Sūnus, yra Dievas ir 
žmogus.
Jis yra Dievas prigimtimi iš Tėvo, gimęs prieš visus amžius, ir 
žmogus prigimtimi iš motinos, gimęs pasaulyje.
Jis yra tobulas Dievas ir tobulas Žmogus, su mąstančia siela ir 
žmogiškuoju kūnu.
Būdamas Dievas Jis yra lygus Tėvui, ir būdamas žmogus Jis 
yra mažesnis už Tėvą.
Nors Jis yra Dievas ir Žmogus, tačiau nėra du, bet tik vienas 
Kristus.
Vienas Kristus yra ne todėl, kad dieviškumas pavirto kūnu, bet
kad Dievas priėmė žmogiškumą.
Vienas Jis yra ne todėl, kad sumaišytos dvi prigimtys, bet per 
asmens vienybę.
Nes lygiai kaip protinga siela ir kūnas yra vienas žmogus, taip 
vienas Kristus yra Dievas ir žmogus.
Jis kentėjo dėl mūsų išgelbėjimo; nužengė į pragarą, trečiąją 
dieną kėlėsi iš numirusių; Jis įžengė į dangų. Jis sėdi Tėvo, 
visagalinčio Dievo, dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir numirusių 



teisti.
Jo atėjimo metu visi žmonės prisikels savo pačių kūnais ir 
turės duoti ataskaitą už savo darbus.
Kurie darė gera, įeis į amžinąjį gyvenimą, o kurie darė pikta, į 
amžinąją ugnį.
Tai yra tikras krikščioniškas tikėjimas; kas tuo netiki tvirtai ir 
ištikimai, tas negali būti išgelbėtas. 
Amen! Amen! Amen! 

Giesmė Viešpatie, Tu man davei KG 245

1. Viešpatie, Tu man davei
Iš mielų tėvų gyvybę,
Juos lig šiolei išlaikei
Čia per savo malonybę.
Juos globoki visada
Savo dieviška ranka.

2. Jei tėvus įskaudinau,
Nuodėmę atleisk meilingai,
Duok jėgų atlikti jau
Savo pareigas teisingai:
Kad aš gerbčiau juos tikrai
Ir mylėčiau nuoširdžiai.

3. Kiek patyrė jie vargų,
Baimės, sielvartų gausybę,
Išlaidų kiek didelių
Ir kiek rūpesčių, kartybių
Pergyveno širdyje,
Kol išauklėjo mane.

4. Naštą lengvinki tėvų,
Ir pagelbėki sunkumuos,
Jų vaikų paklusnumu
Palaikyk širdy ramumą.
Mokyk remti juos varge,
Linksmintis drauge džiaugsme.



5. Kristaus pavyzdžiu šventu
Stiprinki mus nuolat sekti
Ir išganymo keliu
Pagal mokymą Jo eiti,
Kol Tavoji meilė duos
Man gyvybės amžinos.

T.: Evangelikų giesmynas su maldomis, 1957
M.: Lüneburg, 1668; Wien, apie 1776; Leipzig, 1819

Pamokslas 

Giesmė Šventas, šventas, šventas KG 134

1. Šventas, šventas, šventas,
Šventas Viešpatis!
Šventas, šventas, šventas,
Šventas tiktai Jis.
Jis neprasidėjo, buvo visados,
Dangų, žemę kūrė,
Bus be paliovos!

2. Šventas, šventas, šventas, 
Šventas Viešpatis!
Šventas, šventas, šventas, 
Šventas tiktai Jis.
Jis galia ir meilė, nuostabumas Jis,
Šventas, šventas, šventas, 
Šventas Viešpatis!

T.: Johann Philipp Neumann (1774–1849); V.: Vilhelmas Storosta Vydūnas, 1932
M.: Franz Schubert, 1826

Viešpaties vardas tesie pagarbintas ir pašlovintas! Aleliuja!     
Dabar ir amžinai! Aleliuja!



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!

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.

Palaiminimas

Amen! Amen! Amen!

Giesmė Džiugu palaimintuos namuos KG 246

1. Džiugu palaimintuos namuos,
Kur Jėzus būna nuolatos.
Kur Jo nėra, tenai nyku,
Varginga, tuščia, nejauku.

2. Džiugu, jei vyras ir žmona
Tikėjimo bendra dvasia
Tarnauja Dievui su vaikais
Ir seka Viešpaties takais.



3. Džiugu, jei šitokie namai
Pasauliui rodo pavaizdžiai,
Jog iš tikėjimo šviesos
Palaima plūsta ir darbuos.

4. Džiugu, jei kyla visados
Į dangų prašymai maldos,
Jei širdys džiaugias iš tiesų
Vien Dievo darbu ir žodžiu.

5. Džiugu, jei padorioj šeimoj
Kiekvienas lieka pareigoj,
Parodo žodžiais ir darbais
Vienybės dvasią nuoširdžiai.

6. Džiugu, jei rūpinas tėvai
Vaikų gerove nuoširdžiai,
Jų sielos, kūno sveikata
Ir amžinybe danguje.

7. Tokie namai gražiai klestės,
Tėvai daug džiaugsmo sau turės,
Iš jų vaikų matyti bus,
Kaip Dievas laimina savus.

8. Tai su visais namais kartu
Aš Tau tarnaut pasižadu.
Net jei kiti tikėt nustos,
Aš liksiu Tavo visados.

T.: Christoph Karl Ludwig Pfeil (1712–1784)
M.: Gochsheim/Redwitz, 1628; Görlitz, 1648


