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Mergelė garbina miegantį Kūdikį Kristų.  Sandro Botticelli, c. 1444-1510

O jūs giedosite giesmes kaip tą naktį, 
kai švenčiama šventė, 
džiaugsitės iš širdies.

 Iz 30,29a

Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčia
Vokiečių g. 20



STOVINT (1) Giesmė Kartą Dovydo mieste Betliejuj 
T.: Cecile Frances Alexander, 1848; V.: Vilma Sabutienė, 2017; M.: Henry John Gauntlett

1. Kartą Dovydo mieste Betliejuj
Tamsiame tvartely mažame
Čia užgimusį Kūdikėlį
Ėdžiose paguldė Mama –
Marija, švelni, tyra,
Jėzus gimęs iš Jos yra.

4. Pasimokyt galim mes iš Jėzaus,
Nes Jis augo taip, kaip ir mes:
Buvo mažas, silpnas ir bejėgis,
Juokas keisdavo ašarėles;
Jaučia Jis, kai mes liūdni,
Ir kartu vėl džiaugias, kai linksmi.

2. Jis atėjo iš dangaus į žemę –
Jis, kurs Viešpats Dievas prakilnus!..
Prisiglausti vietos čia negavo,
O lopšys šiaudai garde Jam bus;
Su vargingu ir mažu
Mūsų Išganytojas kartu.

5. Savo akimis matysim Dievą,
Nes iš meilės Jis atpirko mus.
Šis Vaikelis, toks brangus ir mielas,
Tai – mūs Viešpats, Jo yra dangus;
Jis parves savus vaikus,
Kur buveinių daug paruošęs bus.

3. Nuostabi vaikystė Jėzaus Kristaus –
Augo Jis klusnus ir pagarbus,
Ir mylėjo Motiną Mergelę,
Jos globotas, globia Ją ir mus;
O vaikeliai krikštyti
Turi būt panašūs į Jį.

6. Ne tenai, kur asilas ir jautis,
Bet danguj matysime jau Jį
Sėdint dešinėje Tėvo, 
Mes, vaikai, baltai Jo apvilkti,
Tarsi žvaigždės, džiugesy
Ir vainikais papuošti.

STOVINT

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

Mūsų  Viešpaties  Jėzaus  Kristaus  malonė,  Dievo  Tėvo  meilė  ir
Šventosios Dvasios bendrystė tebūna su jumis visais! (pgl. 2 Kor 13,13)

STOVINT

Vyskupo Mindaugo Sabučio sveikinimo žodis



STOVINT Malda     
Brangus Išganytojau, Tu mums gimei vargšu kūdikiu; iš

širdies gelmių dėkojame Tau už meilę ir didį pasiaukojimą. 
     Mes negalime suprasti Tavo malonės stebuklo ir neturime
kitos dovanos, kuria galėtume Tau atsidėkoti, kaip tik savo silpną
nuodėmingą širdį. O, priimk ją ir mus visiškai atnaujink! 
     Užgimk iš naujo mūsų širdyse, suteik mums savo dangiškąją
ramybę. Atsiųsk savo dievišką ramybę į mūsų sielas, kad mes,
palaiminti Dievo vaikai, vaikščiotume Tavo Žodžio šviesoje per
visą amžių. Amen. (Giesmynas Krikščioniškos giesmės, 2007)

Viešpaties malda kalbama ATSIKLAUPUS

Visi drauge: 
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.

SĖDINT (2) Giesmė Linksmybėje saldžioj
T.: Heinrich Seuse, O.P., c. 1328; V.: „Pagerintos Giesmjų Knygos“ Nr. 30,1-4. Königsberg, 1905; 

Red.: Vilma Sabutienė, 2019; M.: Codex 1305, c. 1400; Ar.: Michael Praetorius, 1607

1. Linksmybėje saldžioj
Giedokime tyloj:
Mūsų sielų Džiaugsmas 
Štai guli ėdžiose,
Jis spindi tartum saulė 
Marijos glėbyje,
Dievas ir Žmogus,
Dievas ir Žmogus!

2. O Jėzau, Kūdiki,
Tavęs ilgiuosi tik – 
Širdį nuraminki, 
Vaikeli dieviškas,
O Viešpatie šlovingas, 
Pasigailėk manęs,
Trauki prie savęs,  
Trauki prie savęs, 



3. O, Tėvo meilė mums – 
Jo viengimis Sūnus!..
Buvome jau mirę 
Nusikaltimais čia,
Bet pelnė Jis per kryžių
Mums džiaugsmą dangišką – 
Trokštu ten gyvent,
Trokštu ten gyvent!

4. Kur džiaugsiuos amžinai?
Pas Viešpatį tiktai!
Angelai štai gieda
Jam naują giesmę ten,
Varpeliai aukso aidi
Karaliaus rūmuose – 
Trokštu ten gyvent,
Trokštu ten gyvent!

SĖDINT
(1 SKAITINYS) Iš Pradžios knygos trečio skyriaus: nuo aštuntos iki
penkioliktos ir nuo septynioliktos iki devynioliktos eilutės      

(Pr 3,8-15.17-19) 
8 Išgirdę VIEŠPATĮ Dievą vaikščiojantį sode pavakario vėjeliui
dvelkiant,  žmogus  ir  jo  žmona  pasislėpė  nuo  VIEŠPATIES
Dievo veido tarp sodo medžių. 9 Bet VIEŠPATS Dievas pašaukė
žmogų  ir  paklausė:  „Kur  tu?“  10 Jis  atsiliepė:  „Išgirdau  Tave
vaikščiojantį  sode  ir  nusigandau,  nes  buvau  nuogas;  todėl
pasislėpiau.“  11 [Dievas]  jo  klausė:  „Kas  gi  tau  pasakė,  kad tu
nuogas? Gal valgei vaisių nuo medžio, kurio vaisių buvau tau
įsakęs nevalgyti?“  12 Žmogus atsakė: „Moteris, kurią man davei
būti su manimi, davė man vaisių nuo to medžio, aš ir valgiau.“
13 VIEŠPATS Dievas  kreipėsi  į  moterį:  „Kodėl  taip  padarei?“
Moteris atsakė: „Žaltys mane apgavo, aš ir valgiau.“
14 VIEŠPATS Dievas  tarė  žalčiui:  „Kadangi  tu  tai  padarei,  esi
prakeiktas  tarp  visų  gyvulių  ir  tarp  visų  žvėrių.  Ant  pilvo
šliaužiosi ir dulkes ėsi visas savo gyvenimo dienas.
15 Aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, tarp tavo ainijos ir
jos ainijos; ji trupins tau galvą, o tu kirsi jai į kulną.“
17 O žmogui Jis tarė: „Kadangi tu paklausei savo žmonos balso ir
valgei  nuo  medžio,  apie  kurį  buvau  tau  įsakęs:  ‘Nuo  jo
nevalgysi!’  –  tebūna už tai prakeikta žemė; triūsu maitinsies iš
jos  visas  savo  gyvenimo  dienas.  18 Erškėčius  ir  usnis  ji  tau
želdins, maitinsiesi laukų augalais. 19 Savo veido prakaitu valgysi



duoną, kol sugrįši žemėn, nes iš jos buvai paimtas. Juk dulkė esi
ir į dulkę sugrįši!“     
Dėkojame Dievui. 

SĖDINT (3) Giesmė Jėzus Kristus, obelis  
T.: Divine Hymns or Spiritual Songs, compiled by Joshua Smith, 1784 ; V.: Vilma Sabutienė, 2017 

M.: Edward Miller, 1790; Mel.: „Rockingham“

1. Gyvybės medį štai matau
Žaliuojant už visus gražiau, 
Jo vaisiai gausūs amžini,
Tai – Jėzus Kristus, Obelis.

3. Vaikiausi laimės aš ilgai
Ir viską iššvaisčiau per tai, 
Bet dovanos daugiau užvis
Man Jėzus Kristus, Obelis.

2. Sunku tą šlovę apsakyt,
Tačiau tikėjimo akim 
Jau regi siela, kad viltis –
Tai Jėzus Kristus, Obelis.

4. Sunkioj kelionėj privargau,
Čia pailsėsiu pagaliau – 
Priglaus pavėsy, atgaivins
Tik Jėzus Kristus, Obelis.

  5. Gyvybę teikia vaisius Jo,
Nemirs tikėjimas, gyvuos, 
Nes mano sielos ilgesys –
Tai Jėzus Kristus, Obelis.

SĖDINT
(2  SKAITINYS) Iš Pradžios knygos dvidešimt antro skyriaus: nuo

penkioliktos iki aštuonioliktos eilutės (Pr 22,15-18)
15 VIEŠPATIES angelas pašaukė Abraomą iš dangaus antrąkart
16 ir tarė: „Prisiekiau pačiu savimi, – tai VIEŠPATIES žodis, –
kadangi  tu  tai  padarei,  neatsisakei  atiduoti  savo  vienturčio
sūnaus,  17 aš tikrai laiminsiu tave ir padarysiu tavo palikuonis
tokius  gausingus  kaip  dangaus  žvaigždės  ir  pajūrio  smiltys.
Tavo  palikuonys  užims  savo  priešų  vartus,  ir  18 visos  tautos
žemėje  gaus  palaiminimą  per  tavo  palikuonis,  nes  tu  buvai
klusnus mano balsui“. Dėkojame Dievui. 



SĖDINT (4) Giesmė Atplaukia laivas pilnas (Advento giesmės 4) 

T.: pgl. Johannes Tauler (c. 1300-1361); Daniel Sudermann, 1626

V.: Edmundas Meškauskas, 1990

M.: 14 a.; Köln, 1608; H.: Johannes Matthias Michael, *1962; E. Meškauskas, 1990

1. Atplaukia laivas pilnas 
Lig bortų jo aukštų.
Malonę neša, viltį 
Ir Žodį iš dausų.

4. Betliejuje, tvartely, 
Miestelio pakrašty
Užgimusį Vaikelį 
Pagarbinsim visi.

2. Ramybe spinduliuoja 
Brangiausioji našta.
Laive bures vairuoja 
Švenčiausioji Dvasia.

       
     5. Kas nori Jį pažinti, 
     Bučiuoti rankeles, 
     Tas turi prisiminti 
     Jo būsimas kančias.

3. Jau inkaras ant kranto, 
Kelionė jau baigta,
Jau Žodis kūnu tampa 
Aukščiausiojo valia.

       
     6. Po to su Juo numirti
     Ir dvasioj prisikelt,
     Pas Jį dangun pakilti, 
     Per amžius ten gyvent.

SĖDINT
(3 SKAITINYS) Iš Izaijo knygos devinto skyriaus: pirma, penkta

ir šešta eilutės (Iz 9,1.5-6)
1 Tauta, gyvenusi tamsumoje, / pamatė didžią šviesą;
gyvenusiems nevilties šalyje / užtekėjo šviesybė.
5 Juk Kūdikis1 mums gimė! / Sūnus mums duotas!
Jis bus mūsų valdovas. / Jo vardas bus 
‘Nuostabusis Patarėjas, / Galingasis Dievas, 
Amžinasis Tėvas, / Ramybės Kunigaikštis’.
6 Jo viešpatavimas beribis, / o taika begalinė.
Jis viešpataus Dovydo soste / ir valdys jo karalystę,
tvirtins ir palaikys ją / teismu ir teisumu / dabar ir per amžius.
Galybių VIEŠPATIES narsa tai įvykdys! 
Dėkojame Dievui.

1 Emanuelis



SĖDINT (5) Giesmė Atėjo naktyje tylioj (Evangelijos giesmės 166) 
T.: Edmund Sears, 1849; V.: Dorotėja Inkenaitė (1908-1975)

M.: Richard Storrs Willis, 1850. Mel.: „Carol“

1. Atėjo naktyje tylioj
Linkmoji ta žinia,
Kai leidos žemėn angelai
Žmonėms pranešti ją:
„Ramybė žemėj iš dangaus,
Gera valia žmonėms.“
Pasaulis klausosi tyliai
Šios angelų giesmės.
 

 3. Jūs, prispausti gyvenimo,
Sulinkę pažemiu,
Bekopdami keliu aukštyn
Vargiai ir pamažu,
Pažvelkit – džiaugsmo valanda
Jau atskrenda sparnais!
Sustokit kiek pasiklausyt,
Kaip gieda angelai.

2. Sparnais ramybės nešami
Dar skrenda jie šiandien,
Tebskamba muzika dangaus
Pasauliui vargingam.
Virš jo liūdnų, žemų slėnių
Jie lenkiasi žemai,
Virš Babilono šio garsų
Dar gieda angelai.

4. Nes jau artėja laikas greit,
Sakytas pranašų,
Kad metas bus – sulauksime
Mes aukso dar laikų,
Kada ramybė žemėje 
Grožybėje žydės
Ir kils nuo žemės atgarsiai
Šios angelų giesmės.

SĖDINT
(4  SKAITINYS) Iš Izaijo knygos vienuolikto skyriaus: nuo pirmos
iki ketvirtos ir nuo šeštos iki devintos eilutės (Iz 11,1-3a.4a.6-9)
1 Iš Jesės kelmo išaugs atžala, 
iš jo šaknies pražys pumpuras.
2 Ant Jo ilsėsis VIEŠPATIES dvasia: 
išminties ir įžvalgos dvasia, / patarimo ir narsumo dvasia,
pažinimo ir VIEŠPATIES baimės dvasia; 
3 Jo džiugesys bus VIEŠPATIES baimė.
4 Pagal teisumą Jis teis vargšus, 
nešališkai spręs krašto vargdienių bylas.
6 Tada vilkas viešės pas avinėlį, / leopardas guls greta ožiuko.
Veršis ir liūtukas maitinsis kartu: / juos prižiūrės mažas vaikas.
7 Karvė ir lokė ganysis šalia, / kartu gulės jų jaunikliai.
Liūtas ės šiaudus kaip jautis.



8 Kūdikis žais prie angies landynės, 
mažylis kiš ranką į gyvatės urvą.
9 Visame mano šventajame kalne 
nebus vietos jokiai skriaudai / nė jokiai niekšybei, 
nes žemė bus kupina VIEŠPATIES pažinimo, 
kaip jūra kupina vandenų. 
Dėkojame Dievui. 

SĖDINT(6) Giesmė Roželė pražydėjo (Krikščioniškos giesmės 34) 
T.: Trier, 1587/8 (1-2), F.Layriz, 1844 (3-4); V.: K. Lekšas (1872-1941)

M.: Michael Praetorius, 1609

1. Roželė pražydėjo 
Iš nuostabios šaknies,
Kaip sentėviai kalbėjo – 
Iš Jesės giminės.
Sukrovė žiedą ji
Mums baltą šaltą žiemą 
Naktužės vidury.

3. Gėlelė ta skaisčioji 
Grožiu mus džiugina,
Šviesybė jos kilnioji 
Tamsybę šalina.
Žmogau ir Viešpatie, 
Apsaugoki nuo pikto,
Išgelbėk iš mirties!

2. Tą skaisčiąją roželę, 
Kaip skelbta pranašų,
Jau Marija Mergelė 
Mums atnešė laiku.
Iš Dievo valios ji 
Pagimdė kūdikėlį, 
Vaikelį šventąjį.

4. O Jėzau, kai paliksim 
Jau vargo daubą šią,
Tada tikrai patirsim 
Mes džiaugsmą amžiną,
Nes į dangaus namus, 
Kur Tavo šlovę girsim, 
Tikrai nuvesi mus!

STOVINT
(5  SKAITINYS) Iš Evangelijos  pagal  Luką pirmo  skyriaus:  nuo

dvidešimt  šeštos  iki  trisdešimt  penktos  eilutės  bei
trisdešimt aštunta (Lk 1,26-35.38)

26 Šeštą  mėnesį  angelas  Gabrielius  buvo  Dievo  pasiųstas  į
Galilėjos  miestą,  kuris  vadinasi  Nazaretas,  27 pas  mergelę,
sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Dovydo namų; o mergelės
vardas  buvo  Marija.  28 Atėjęs  pas  ją,  angelas  tarė:  „Sveika,



malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“  29 Išgirdusi šiuos
žodžius, ji sumišo ir galvojo sau, ką reiškia toks sveikinimas. 30 O
angelas jai tarė: „Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą!
31 Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, 
kurį pavadinsi Jėzumi.
32 Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo Sūnus.
Viešpats Dievas duos Jam Jo tėvo Dovydo sostą;
33 Jis karaliaus Jokūbo namuose per amžius,
ir Jo karaliavimui nebus galo.“
34 Marija  paklausė  angelą:  „Kaip  tai  įvyks,  jeigu  aš  nepažįstu
vyro?“ 35 Angelas jai atsakė:
„Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs,
ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu;
todėl ir tavo kūdikis bus šventas 
ir vadinamas Dievo Sūnumi“.
38 Tada Marija atsakė: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man,
kaip tu pasakei.“ Ir angelas pasitraukė. 
Dėkojame Dievui.

SĖDINT

(7) Giesmė Mergelės vardas buvo Marija
Baskų kalėdinė giesmė pgl. Iz 7,14; Lk 1,26-38.46-55 

T.: Sabine Baring-Gould, 1892; V.: Vilma Sabutienė, 2017; M.: ar. Edgar Pettman 

1. Mergelės vardas buvo Marija.
Aplankė angelas Gabrielius ją:
„Sveika, malonėmis apdovanotoji,
Palaiminta labiausiai!“
Gloria!

3. „Štai Viešpaties tarnaitė aš esu,
Dvasia manoji džiaugiasi Dievu.
Magnificat! Jo vardas 
šventas! TEBŪNIE!..“
Palaiminta labiausiai… Gloria!

2. „Tu pagimdysi Sūnų – nebijok! –
Išpranašautą Kūdikį. Žinok,
Pats Viešpats su tavim! 
Visi tave vadins
Palaiminta labiausiai.“ Gloria!

4. Emanuelis – Dievas su mumis,
Betliejuj gimė Kristus Kūdikis!
Visi krikščionys 
Dievo Žodį prisimins:
Palaiminta labiausiai. Gloria!



STOVINT
(6 SKAITINYS) Iš Evangelijos pagal Luką antro skyriaus: pirma ir

nuo trečios iki septintos eilutės (Lk 2,1.3-7)
1 Anomis  dienomis  išėjo  ciesoriaus  Augusto įsakymas  surašyti
visus  valstybės  gyventojus.  3 Taigi  visi  keliavo  užsirašyti,
kiekvienas į savo miestą.  4 Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos
miesto Nazareto į Judėją, į Dovydo miestą, vadinamą Betliejumi,
nes buvo kilęs iš Dovydo namų ir giminės. 5 Jis turėjo užsirašyti
kartu su savo sužadėtine Marija, kuri buvo nėščia.  6 Jiems tenai
esant,  prisiartino  metas  gimdyti,  ir  ji  pagimdė  savo  pirmgimį
sūnų, 7 suvystė Jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo
vietos užeigoje. 
Dėkojame Dievui.

STOVINT

  (8) Giesmė Tyli naktis, šventa naktis (Krikščioniškos giesmės 23) 

T.: J. Mohr, (1818) 1838; M.: F. X .Gruber, (1818) 1838

                                   1. Tyli naktis, šventa naktis!
Viskas miega, tik dar vis
Prie lopšelio šventoji pora, 
Šypsos Kūdikis mielas jame,
Ilsis, miega ramiai,
Ilsis, miega ramiai.

2. Tyli naktis, šventa naktis!
Pildos dieviška mintis:
Viešpats, tapęs mažu vaikeliu,
Žada sieloms malonių gausių
Savo užgimimu,
Savo užgimimu. 

3. Tyli naktis, šventa naktis!
Skleidžias meilės paslaptis.
Angelų giesmė skamba nakčia
Piemenims nešdama žinią šią:
Išganytojas čia,
Išganytojas čia!



STOVINT 
(7  SKAITINYS) Iš Evangelijos  pagal  Luką antro  skyriaus:

nuo aštuntos iki šešioliktos eilutės (Lk 2,8-16)
8 Toje  apylinkėje  nakvojo  laukuose  piemenys  ir,  pakaitomis
budėdami,  sergėjo  savo  bandą.  9 Jiems  pasirodė  Viešpaties
angelas,  ir  juos  nutvieskė  Viešpaties  šlovės  šviesa.  Jie  labai
išsigando,  10 bet angelas jiems tarė: „Nebijokite! Štai aš skelbiu
jums gerąją naujieną, kuri bus visai tautai.  11 Šiandien Dovydo
mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. 12 Ir štai
jums  ženklas:  rasite  kūdikį,  suvystytą  vystyklais  ir  paguldytą
ėdžiose.“ 13 Ūmai prie angelo atsirado gausi dangaus kareivija. Ji
garbino  Dievą,  giedodama:  14 „Garbė  Dievui  aukštybėse,  o
žemėje ramybė Jo mylimiems žmonėms!“  15 Kai angelai nuo jų
pakilo  į  dangų,  piemenys  kalbėjo  vieni  kitiems:  „Bėkime  į
Betliejų pažiūrėti, kas ten įvyko, ką Viešpats mums paskelbė.“
16 Jie nusiskubino ir  rado Mariją,  Juozapą ir  Kūdikį, paguldytą
ėdžiose. 
Dėkojame Dievui.

SĖDINT

(9) Giesmė Džiaugsmas užtekėjo štai
T.: ir M.: Keith Getty & Stuart Townend, 2004; V.: Vilma Sabutienė, 2017 

1. Džiaugsmas užtekėjo štai! 
Dievas Jį žadėjo – 
Jau pirmieji mūs tėvai 
Laukė ir tikėjo.
Jis, visų žmonių viltis, 
Čia atėjo tykiai – 
Jėzus, mus taip mylintis, 
Gimė iš Marijos.

2. Skamba giesmės angelų; 
Nuostabą mums kelia,
Kad Gyvybę kūrinių
Randame tvartely.
Dangų, žemę ir žvaigždes 
Pradžioje sutvėręs – 
Prie Mamos besiglaudžiąs 
Mažas Kūdikėlis.

3. Piemenys pagarbino / Avinėlį Dievo,
Jam išminčiai dovanų / Dėžutes atvėrė:
Auksas – nes Karalius Jis, / Smilkalai – mūs Dievas,
Mira – kryžius ir mirtis, / Kraujas Jo pralietas.



4. Kristus – Dievas ir Žmogus,
Už visus kentėjęs; 
Prisikėlęs iš mirties
Mūsų Atpirkėjas.
Išganytojo draugu
Man vadintis duota – 
Nors suvokt sunku, tikiu
Viešpaties malone!

5. Gloria in excelsis Deo! 
Gloria in excelsis Deo!
Į Betliejų bėkime, 
Kūdikį regėkime, 
Klaupkim, garbinkime Jį – 
Jėzų Kristų, Viešpatį!
Gloria in excelsis Deo! 
Gloria in excelsis Deo!

STOVINT
(8  SKAITINYS) Iš Evangelijos  pagal  Matą antro  skyriaus:  nuo

pirmos iki dvyliktos eilutės (Mt 2,1-12)
1 Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis,  štai
atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies 2 ir klausinėjo: „Kur
yra gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant Jo žvaigždę ir
atvykome  Jo  pagarbinti.“  3 Tai  išgirdęs,  karalius  Erodas
sunerimo, o su juo ir visa Jeruzalė.  4 Jis susikvietė visus tautos
aukštuosius kunigus bei Rašto aiškintojus ir teiravosi, kur turėjęs
gimti Mesijas. 5 Tie jam atsakė: „Judėjos Betliejuje, nes pranašas
yra parašęs:  
6 Ir tu, Judo žemės Betliejau,
anaiptol nesi menkiausias tarp žymiųjų Judo miestų,
nes iš tavęs išeis vadas, / kuris ganys mano tautą – Izraelį.“
7 Tuomet  Erodas,  slapčia  pasikvietęs  išminčius,  smulkiai  juos
išklausinėjo  apie  žvaigždės  pasirodymo  metą  8 ir,  siųsdamas  į
Betliejų, tarė: „Keliaukite ir viską sužinokite apie kūdikį. Radę
praneškite  man,  kad ir  aš  nuvykęs Jį  pagarbinčiau.“  9 Išklausę
karaliaus,  išminčiai  leidosi  kelionėn. Ir  štai  žvaigždė, kurią jie
buvo matę užtekant, traukė pirma, kol sustojo ties ta vieta, kur
buvo kūdikis. 10 Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi. 11 Įžengę į
namus, pamatė kūdikį su motina Marija ir, parpuolę ant   žemės,
Jį  pagarbino.  Paskui  jie  atidengė  savo  brangenybių  dėžutes  ir
davė  Jam  dovanų:  aukso,  smilkalų  ir  miros.  12 Sapne  įspėti
nebegrįžti pas Erodą, kitu keliu pasuko į savo kraštą. 
Dėkojame Dievui.



SĖDINT (10) Giesmė Kokia skaisti žvaigždė aušros (Krikščioniškos giesmės 52) 
T.: Philipp Nicolai, 1599; V.: Wilhelmas Jonas Liudemanas (1628-1661)

M.: Philipp Nicolai, 1599

1. Kokia skaisti žvaigždė aušros,
Pilna malonės ir tiesos,
Mums nuo Aukščiausio spindi!
O, Dovydo Sūnau gražus, 
Karaliau šventas ir teisus,
Tu užvaldei man širdį!
Meilės pilnas, maloningas,
Gailestingas ir dosningas!
Prakilnus, didžiai šlovingas!  

3.(6.) Skambėkite, šlovės garsai,
Aukštos liaupsės giesmių balsais,
Džiaugsmingai, maloniausiai!
Šiandieną, ryt ir visados,
Kol Viešpats gelbės ir globos,
Gyvensiu laimingiausiai.
Garsiai, drąsiai aš giedosiu,
Garbę duosiu, Jam dėkosiu,
Širdį savo Jam aukosiu!

2.(5.) O, Dieve Tėve, Tu mane
Prieš daugel amžių Sūnuje
Jau pamilai švenčiausiai.
Valia Tavoji, kad Sūnus,
Širdies Jaunikis man brangus,
Mane paguos meiliausiai.
Tikrą laimę ir gerybę
Ten aukštybėj aš patirsiu,
Amžinai tenai Jį girsiu.

4. (7.) O, kaip džiaugiuosi nuoširdžiai,
Kad mano Viešpats ten aukštai,
Pradžių pradžia ir galas!
Jisai man rojų dovanos,
Kur laimę duos be paliovos,
Man paruoštas Jo stalas!
Amen, amen! Eikš, o saule,
Mano laime, čion veikiausiai,
Laukiu aš Tavęs karščiausiai.

STOVINT
(9  SKAITINYS)  Iš Evangelijos  pagal  Joną pirmo  skyriaus:  nuo

pirmos iki keturioliktos eilutės (Jn 1,1-14)

1 Pradžiojè buvo Žodis.
Tas Žodis buvo pas Dievą, 
ir Žodis buvo Dievas.
2 Jis pradžiojè buvo pas Dievą. 
3 Visa per Jį atsirado, 
ir be Jo neatsirado nieko, 
kas tik yra atsiradę.



4 Jame buvo gyvybė, 
ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa.
5 Šviesa spindi tamsoje, 
ir tamsa Jos neužgožė.
6 Buvo Dievo siųstas žmogus, 
vardu Jonas.
7 Jis atėjo kaip liudytojas, 
kad paliudytų šviesą 
ir kad visi per jį įtikėtų.
8 Jis pats nebuvo šviesa, 
bet turėjo liudyti apie šviesą.
9 Buvo tikroji šviesa, 
kuri apšviečia kiekvieną žmogų,
ir Ji atėjo į šį pasaulį. 
10 Jis buvo pasaulyje, 
ir pasaulis per Jį atsiradęs, 
bet pasaulis Jo nepažino.
11 Pas savuosius atėjo, 
o savieji Jo nepriėmė.
12 Visiems, kurie Jį priėmė, 
Jis davė galią tapti Dievo vaikais – 
tiems, kurie tiki Jo vardą,
13 kurie ne iš kraujo 
ir ne iš kūno norų, 
ir ne iš vyro norų, 
bet iš Dievo užgimę.
14 Tas Žodis tapo kūnu 
ir gyveno tarp mūsų;
mes regėjome Jo šlovę – 
šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, 
pilno malonės ir tiesos.
Dėkojame Dievui.



STOVINT (11) Giesmė Ateikit Betliejun (Teskamba giesmės 7)

M.: John Francis Wade, 1751

1. Ateikit Betliejun, visos žemės tautos, 
Ateikit su pagarba ir džiaugsmu.
Žvelkit, Vaikelis dieviškas ten gimė! 
Ateikite pagarbint, ateikite pagarbint, 
Ateikite pagarbint Viešpatį!

2. Linksmai, angelų pulkai, giedokit giesmes
Ir himnus jūs, chorai, padangėse!
Dievui garbė tekyla į aukštybes.
Ateikite pagarbint, ateikite pagarbint,
Ateikite pagarbint Viešpatį!

3. O Viešpatie gimęs, sveikinam Tave mes,
Tau atnešam garbę, Tu vertas jos.
Amžino Tėvo Žodis kūnu tapo.
Ateikite pagarbint, ateikite pagarbint,
Ateikite pagarbint Viešpatį!

STOVINT

Viešpats tesie su jumis!   
Ir su tavo dvasia. 

Malda (Giesmynas Krikščioniškos giesmės, 2007)     
Visagali  Dieve,  mūsų  dangiškasis  Tėve,  iš  visos  širdies

dėkojame Tau už malonę, jog atsiuntei pasauliui savo viengimį
Sūnų  gelbėti  mus  iš  nuodėmės  bei  mirties  ir  vesti  į  savo
dangiškąją karalystę. 
     Meilės  Tėve,  pripildyk  mūsų  širdis  Šventosios  Dvasios
dovanomis,  kad  mes  Tau  dėkingi  tarnautume  gyvu  tikėjimu
šviesoje bei tiesoje ir atneštume Tau tinkančių vaisių kantrumu ir
gerais darbais.  Išlaikyk mums ir mūsų vaikams išganingą savo
žodį. 





Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; 
mes regėjome Jo šlovę.  

                                 (Jn 1,14)
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