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1. Garbės himnas

Garbė Dievui aukštybėse,
O žemėje ramybė 
geros valios žmonėms!
Šloviname Tave, aukštiname Tave, 
lenkiamės Tau, garbiname Tave,
Gėrimės Tavo didžia garbe,
Viešpatie Dieve, dangaus Valdove, 
visagali Dieve Tėve!
Viešpatie, vienatini Sūnau, 
Jėzau Kristau, 
Viešpatie Dieve, Dievo Avinėli,
Tėvo Sūnau!
Tu naikini pasaulio nuodėmes – 
pasigailėk mūsų,
Tu naikini pasaulio nuodėmes – 
priimk mūsų maldavimus!
Tu sėdi Dievo Tėvo dešinėje – 
pasigailėk mūsų!
Tu vienas šventas, 
Tu – vienatinis Viešpats, 
Tu – pats didingiausias, Jėzau Kristau,
su Šventąja Dvasia
Dievo Tėvo garbei. Amen.

2. Sanctus

Sanctus, sanctus, sanctus 
Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis.

3.  Šventas

Šventas, šventas, šventas
Viešpats, galybių Dievas!
Pilnas yra dangus ir žemė Jo garbės. 
Osana aukštybėse! 
Garbė Tam, kuris ateina 
Viešpaties vardu. 
Osana aukštybėse!

4. Agnus Dei

Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis. /2 k.
Agnus Dei, 
qui tollis peccata mundi, 
dona nobis pacem.

5. Dievo Avinėli

Dievo Avinėli, kuris naikini
pasaulio nuodėmes, 
pasigailėk mūsų./2 k.

Dievo Avinėli, kuris naikini
pasaulio nuodėmes, 
suteik mums ramybę.
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6. Aš atrandu Tavy

Aš atrandu Tavy gyvenimo versmes,
Atrandu jėgų pakilt ir skristi.
Kasdien keliu akis aukštyn į žvaigždes,
Tavoj širdy aš trokštu amžiais likti.

7. Ateikite, žmonės, 
džiugūs, iškilmingi 

Ateikite, žmonės, džiugūs, iškilmingi,
Ateikit, ateikit į Betliejų.
Gimusį rasim angelų Karalių.
Džiaugsmingai eikim garbint,
Džiaugsmingai eikim garbint,
Džiaugsmingai eikim garbint mūs 
Viešpatį.

Ten amžiną Šviesą amžinojo Tėvo
Mes pridengtą kūnu matysime:
Dievas Vaikelis vystykluose miega.
Džiaugsmingai eikim garbint,
Džiaugsmingai eikim garbint,
Džiaugsmingai eikim garbint mūs 
Viešpatį.

Dėl mūs tapo vargšas, šiene paguldytas;
Mes Jį nūn mylėkim vis nuoširdžiau.
Mus taip mylėjo, kas Jo nemylėtų?
Džiaugsmingai eikim garbint,
Džiaugsmingai eikim garbint,
Džiaugsmingai eikim garbint mūs 
Viešpatį.

8. Ateik, laikas atverti širdį
m. ir ž. – Brian Doerksen 
Ateik, laikas atverti širdį,
Ateik toks, koks esi, pas Dievą,
Ateik, Jis nugalėjo mirtį,
Ateik Viešpatį garbinti dabar, ateik!

Nes vieną dieną tautos išvys, 
kad Tu Viešpats,
Ir kiekvienas kelis priklaups.
Juk didžiausi turtai priklauso tiems,
Kas šiandien Tau tarnaus!

9. Ateik, mes laukiam Tavęs! 
m. ir ž. – Milda Kriščiūnaitė
Ateik, mes laukiam Tavęs! /4 k.

Tėve, nuženk į širdis atviras,
Dvasia, paliesk, išgydyk žaizdas,
Jėzau, žadėjai būti visad šalia.

10. Ateik, o Dvasia Šventoji
m. ir ž. – Onė Abrutytė
Ateik, o Dvasia Šventoji,
Ir širdis mūsų uždek.
Šventosios Dvasios malone,
Išmokyki sekti Tave.

Dvasia Šventoji,
Mus stiprink ir vesk.
O Dvasia amžinoji,
Užlieki meilės liepsna./2 k.
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11. Beribė meilė
m. ir ž. – Marie Barnett,
vertė Romanas Sabakonis
Beribė meilė, beribė meilė –
Tai Tavo šventas buvimas many.
Kasdienė duona, kasdienė duona.
Tai Tavo žodžiai, kalbantys man.

Ir aš trokštu būt su Tavim,
Ir aš, aš pasiklydęs be Tavęs./2 k.

12. Būk pašlovintas Tu
m. ir ž. – Onė Abrutytė
Ir vėl per Tavo didžią ištikimą meilę
Aš įžengiu į Tavo sosto Namus.
Vėl iškėlęs rankas garbinu Tave,
Trokštu būti Tavo artume.

Tad būk pašlovintas Tu,
Didingasis Tėve!
Palaima Tu esi,
Galybių Dieve!

Per savo gerumą Tu suteikei laimę
Ir mums atvėrei teisumo vartus.
Rodai kelią, kuris į gyvenimą veda.
Viešpatie, tik Tavyje mano viltis!

13. Būk su manim
ž. – M. Katiliūtė,
m. – Benas Ulevičius
Ką esam savo lūpomis priėmę,
Tyra širdis su meile tepriglaus.
Tu išnaikink many kiekvieną dėmę,
Neniekink būsto menko ir kuklaus.

Būk su manim, nes vakaras arti,
Nes be Tavęs kančios taurė karti. /2 k.

Tu vienas būk manos širdies Karalius,
Ją atgaivinęs kūnu ir krauju.
Tik Tau priklauso visos mano galios,
Gyvensiu Tau gyvenimu nauju.

Išdegink randus mano nedorybių
Negęstančia malonės ugnimi.
Būk su manim, kai vakaro tamsybių
Išgąsdinta širdis bus nerami.

14. Dvasia Šventoji, liekis ugnimi!
m. ir ž. – George Misulia
Dvasia Šventoji, liekis ugnimi! /2 k.
Nuskaistink širdį man, o Dieve! /2 k.
Dvasia Šventoji, liekis ugnimi, /2 k.
Liekis ugnimi, liekis ugnimi. /2 k.

15. Džiaugsmas šiandien 
aplankė mus

Džiaugsmas šiandien aplankė mus –
Karalius užgimė!
Sutikite Valdovą, atverkite širdis. 
Jam gieda angelai, 
Jam gieda angelai šventieji.
Džiaukitės! Jėzus karaliaus! 
Giedos Jam angelai,
Laukai, miškai ir jūros, 
Kalnai aidės aukštieji, 
Tą giesmę atkartos, Tą giesmę atkartos, 
Tą giesmę atkartos džiaugsmingai. 

Džiaugsmas šiandien aplankė mus – 
Karalius užgimė!
Žvaigždėtame danguj aukštai.
Jam angelų giesmė aidės, 
Skambės garbės giesmė, 
Skambės garbės giesmė, 
Skambės per amžius Jam garbės 
giesmė. 
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16. Džiaugsmingų šventų Kalėdų
m. – Edvard L. Stauff
Džiaugsmingų šventų Kalėdų,
Džiaugsmingų šventų Kalėdų, 
Džiaugsmingų šventų Kalėdų ir Metų 
Naujų.

Per sniegą nubėgs avelių brydė,
Spindės pro eglyną Betliejaus žvaigždė.
Aušrinė žvaigždė padangę nušvies, 
Maži piemenėliai Jo pasveikint skubės. 
Karaliams pas Jėzų ji kelią nušvies,
Jie dovanas Jėzui prie ėdžių sudės.

17. Garbė, šlovė, didybė
m. ir ž. – Angelė Joknytė
Garbė, šlovė, didybė 
Vieninteliam Dievui.
Iš mūsų širdžių te nuolat skambės
Ir amžinai amžinai nesustos: „Glorija!“.

Glorija! /4 k. 

Garbė, šlovė, didybė 
Palaimintam Vardui –
Vertas tik Jis šlovę priimt,
Vertas tik Jis gyrių priimt! Glorija!

18. Girsiu  Tave, mano Dieve
m. ir ž. – Edgaras Dambrauskas
Girsiu Tave, mano Dieve,
Girsiu Tave, giedosiu gyrių Tau.
Girsiu Tave, mano Dieve,
Girsiu Tave, išaukštinsiu Tave.

Tu nuplovei mane
Savo krauju, sava auka,
Tu prikėlei mane,
Kad gyvenčiau Tavo šviesoje. 
Tu nuplovei mane
Savo krauju, sava auka.
Tik Tau šlovė visa! Tik Tau šlovė visa!

19. Gul šiandieną 

Gul šiandieną jau ant šieno 
Atpirkėjas žmonijos, – 
šiam Karaliui visagaliui 
nėr vietelės tinkamos. 
Piemenėliai, paskubėkit,  
dovanas jam savo dėkit 
kaip pasaulio Viešpačiui. 

Į menkutį jo tvartutį 
ir mes draug skubėkime, 
tam Karaliui savo valią, 
visą širdį dėkime. 
Viską mes jam paaukokim 
ir su angelais giedokim:
„Garbė Tau aukštybėse!” 

Jėzau gimęs, prie krūtinės 
glausk kiekvieną iš minios. 
Mes, vargdieniai, meldžiam vieno –
duoki meilės mums šventos! 
Teikis gimti nūn mumyse, 
vienas karaliauk širdyse, 
vesk į laimę amžiną!
 
Nors dievystę ir žmogystę
dengia Ostija trapi, 
mes neklystam – išpažįstam:
Jėzau, čia save slepi! 
Koks tai džiaugsmas mums atėjo – 
giedam Dievui Atpirkėjui 
ir jo šventai Motinai. 

20. Įeinu su gyriaus giesme
m. ir ž. – Algirdas Akelaitis
Įeinu su gyriaus giesme
Į Tavo kiemus, Karaliau,
Tepakyla mano širdis
Iki Tavo Širdies.

Užliek mane
Savojo džiaugsmo versme,
Paliesk mano lūpas savo ugnim!/2 k.
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21. Įsikurk manoj širdy
m. ir ž. – Jim Cowan
Įsikurk manoj širdy,
Šventovėj, Tau skirtoj,
Ramybės vietoj pašvęstoj, 
Vien Tau ištikimoj.

Uždeki širdį mano 
Skaistumu savo Sūnaus, 
Įsikurk manoj širdy,
Šventas Dieve.

22. Meilės himnas
m. ir ž. – Gintautas Tautkus, 
pgl. 1 Kor 13, 1-8
Jei kalbėčiau kalbomis 
žmonių ir angelų, 
Bet neturėčiau meilės,
Jei turėčiau pranašystės dovaną,
Ir pažinčiau visas paslaptis ir mokslą,
Bet neturėčiau meilės –
Aš būčiau niekas.

Meilė kantri, maloninga ir nepavydi,
Nesididžiuoja ir neišpuiksta.
Ji visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi,
Ji nesibaigia niekada.

Jei turėčiau visą tikėjimą,
Kad galėčiau net kalnus kilnoti,
Bet neturėčiau meilės,
Jei išdalinčiau vargšams visą turtą
Ir atiduočiau savo kūną sudegint,
Bet neturėčiau meilės - 
Nieko nelaimėčiau.

23. Mūsų Viešpats šiandien gyvas 
m. ir ž. – Inesa Lapkauskienė
Aleliuja, aleliuja, 
aleliuja, Jam šlovė!

Mūsų Viešpats šiandien gyvas, 
Jis be galo maloningas,
Švelniai šypsosi Jis tau –
tu esi brangus Jam!

Jėzus laisvę dovanojo kiekvienam, 
kas tiki Juo,
Džiaukimės visi kartu 
ir šlovinkim Karalių Jėzų!

Paklausyk, brangus žmogau, 
nėra pagrindo liūdėti, –
mūsų Viešpats šiandien gyvas, 
gyvas Jėzus Kristus!
Jo valdžia amžina ir Jo meilė tobula,
Dangų siekia Dievo malonė, Jis priima 
kiekvieną žmogų!

24. Jėzau, meilė Tava
m. ir ž. – Jeronimas Serebrinskas
Jėzau, meilė Tava 
Gydo mane ir laisvina.
Jėzau, savo Dvasia, 
Savo kraujo galia nuplauki mane. /2 k.

Viešpatie, pažvelk – štai mano širdis.
Tu paimki ją, būki mano viltis.

25. Jėzau, niekas žemėj šioj
m. ir ž. – Darlene Zschech
Jėzau, niekas žemėj šioj 
neprilygsta Tau.
Viešpats Tu, Tau dėkingas esu
Už tai, ką padarei dėl manęs.
Gelbėtojau, Guodėjau, 
Ramybė, jėga – Tavyje.
Te mano širdis ir visa many
Lenkiasi tik Tau vienam.

Te žemė, dangus gieda Tau, Viešpatie,
Karaliui šlovė, padėka ir garbė.
Jūra, kalnai nusilenks prieš Tave,
Prieš galingą Tavo vardą.
Visa many tegul šlovina Jį.
Tu – mano džiaugsmas, 
Tu – mano viltis,
Tik Tavyje aš pilnatvę randu, Tavyje.
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26. Jėzau, savo meilę Tau giedu
m. ir ž. – John Ezzy, Daniel Grul, 
Stephen McPherson
Jėzau, savo meilę Tau 
Giedu, nes tikrai žinau –
Tu išpirkai mane iš pražūties, 
Tu ta uola, kuri many nesujudės.

Aš myliu, aš noriu 
Dar daugiau Tavęs turėti širdyje.
Karaliau, išgelbėjęs mane, 
Per visas dienas aš garbinsiu Tave.

27. Jėzau, tik Tu 
m. ir ž. – Jeronimas Serebrinskas
Jėzau, tik Tu būki mano Viešpats,
Jėzau, tik Tu vesk mane.
Jėzau, tik Tu suprasi mano širdį,
Jėzau, tik Tu atverki ją.

Mano šviesa, mano viltis,
Mano paguoda ir ateitis,
Jėzau, esi, Tu man esi Viešpats.

28. Jėzau, Tu Karalius

Jėzau, Tu Karalius, 
Mūsų Viešpats Tu esi,
Esantis čia tarp mūsų Tu,
Mes šlovinam Tave giesmėj.

Mes šlovinam Tave giesmėj,
Mes šlovinam Tave giesmėj,
Mes šlovinam Tave giesmėj,
O būk čia, Jėzau, Tu savo šlovėj!

29. Jis gyvas
m. ir ž. – Almantas Kairys
Štai išaušo rytas nuostabus,
Prisikėlė Jėzus – Dievo Sūnus.
Jis prisikėlė iš mirties,
Nes ji negalėjo nugalėt.

Jis gyvas, Jis gyvas,
Jis gyvas ir Jis yra čia!/2 k.

O Jėzau, šlovinam Tave!

30. Jobo giesmė 
m. ir ž. – Paulius Minkevičius, 
pagal Job 1,21; 2,10.
Nuogas išėjau iš motinos įsčių,
nuogas ten sugrįšiu.

Viešpats davė, Viešpats ir atėmė! 

Tebūna pašlovintas Viešpaties vardas!

Nejau priimsime 
iš Dievo rankos, kas gera, 
ir kartu nepriimsime
iš Dievo rankos, kas bloga? 

31. Kiekviena diena
m. ir ž. – Laima Gimbutienė
Kiekviena diena man prasideda Tavim 
Ir kiekvienas vakaras Tavim užgęsta.
Kiekviena aušra man pražysta su malda 
Ir garbės giesmėj žara vakarė skęsta.

Toj maldoj sutilps mano visas ilgesys
Ir giesmėj graudžioj 
mano meilė nenurims,
Kol aš matau kiekvieną aušrą 
Ir žinau, kad Tau dėkoti 
yra laimė, laimė.

Tik skaisti šviesa 
man neleidžia pasiklyst,
Tik tvirta ranka neleidžia man suklupti.
Ir apakt kely man neduoda žiburys,
Ir mylėt kiekvieną žmogų išmokina.
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32. Linksma diena mums nušvito

Linksma diena mums nušvito, 
Visi troškom džiaugsmo šito:
Kėlės Kristus, mirtis krito,
Aleliuja, aleliuja, aleliuja.

Geluonį mirties išrovė,
Nuodėmes mūsų nuplovė,
Pragaro vartus išgriovė,
Aleliuja, aleliuja, aleliuja.

Šventuoju prisikėlimu
Duok mums kalčių atleidimą,
Tegul ir mus džiaugsmas ima,
Aleliuja, aleliuja, aleliuja.

33. Mano Dievas yra 
karalių Karalius
m. ir ž. – Inesa Lapkauskienė
Mano Dievas yra karalių Karalius,
Jam priklauso 
visas Dangus ir Žemė./2 k.

Aš šlovinsiu tik tave,
Nes Tavo malonė amžina,
Ir Tavo gerumui nėra ribų.
Kiekvienas šioj žemėje
Prieš Tavąjį vardą nusilenks,
Ir tautos galybę Tavo matys.

34. Nes vien tik Tu
m. ir ž. – Maria Nordenback,
vertė „ Apaštalai“
Nes vien tik Tu jauti, kas esu,
Nes vien tik Tu matei, kas buvau,
Nes vien tik Tu kur eisiu žinai
Ir sakai: „Nurimki, pasitikėk manim.“

“Eikš arčiau, nurimk,
Eikš arčiau, pasitikėki,
Mano meilę imk,
Pasitikėk manim“.

35. Nieks negalės 
man pakeisti Tavęs
m. ir ž. – Inesa Lapkauskienė
Nieks negalės man pakeisti Tavęs,
Nes Tu esi, Jėzau, mano šviesa. /2 k.

Aš savo širdim matau 
Tavo kryžių Golgotoj, 
Kur Tu mirei už mane.
Laisva valia atidavei savo gyvybę, 
Kad aš galėčiau gyvent.

Šventoji Dvasia prikėlė 
Tave trečią dieną, 
Nes Tu buvai teisus.
Ir savo teisumą tu kiekvienam dovanoji,
Kas tik Tavim patikės.

36. Noriu tarnauti Tau

Noriu tarnauti Tau daugiau negu dabar, 
Noriu tarnauti Tau 
daugiau negu dabar:
Ieškoti Tavęs, pažinti Tave...
Noriu tarnauti Tau.

Noriu mylėt Tave...
Noriu aukotis Tau...
Noriu gyventi Tau...
Noriu giedoti Tau...



8

37. O Kristau, dangų atdaryk

O Kristau, Dangų atdaryk,
Į žemę kuo greičiau atvyk
Ir aplankyki mus kaltus,
Į laimę mums atkelk vartus.

Ramybės Viešpatie, ateik,
Paguodos mūsų sieloms teik.
Vaduok žmoniją iš mirties,
Atnešk jai dangiškos vilties.

O Kristau, Dangų atdaryk.
Pavargom vėtrų sūkury.
Pasauly siautėja tamsa,
Malonės atgaivink rasa.

38. O, Šviesos Dvasia, ateik

O, Šviesos Dvasia, ateik,
O, Šventumo Dvasia, ateik, 
O, Ugnies Dvasia, 
leiskis mus uždegt. /2 k.

Dvasia, iš aukštybių Tėvo siųstoji,
Lai danguje švyti Tavo garbė.

Dvasia, kuri gydai, gyvybės versme,
Stiprink mūsų širdis, sielas gaivink.

Dvasia, išrinktųjų, 
Bažnyčios džiaugsme,
Liek iš širdžių Avinėlio giesmes.

Mokyk atpažinti Tiesą iš Tėvo,
Atverki mums Jėzaus mylintį veidą.

Liepsna, kuri švieti, gyvybės Vėjau,
Spindi Tavy mūsų Viešpaties kryžius.

Liudytojau tikras, ragini skelbti:
Kristus prisikėlė, Jis su mumis.

39. Palaiminti mes Tavo namuos
m. ir ž. – Darlene Zschech, Reuben Morgan
Palaiminti mes Tavo namuos,
Nes nuolat garbinam Tave.
Stiprybė mūsų Viešpatyje,
Mes žvelgiam tik į Tave./2 k.

Atnaujinsi, pastiprinsi,
Kol Tavo veidą matysim.

Viešpatie, mūsų žemę išgydyk,
Palaimink mus, kol mes ieškom 
Tavęs!/2 k.

Esi Tu šventas, esi Tu šventas,
Tu šventas, Viešpatie…

40. Pasaulio šviesa
m. ir ž. – Tim Hughes
Pasaulio Šviesa, atėjai į tamsybes, 
Atvėrei akis, aš matau.
Palietei širdį, Tavim aš gėriuosi,
Amžiną Viltį davei.

Stoviu prieš Tave, garbinu Tave, 
Lenkiuosi prieš Tave, o Viešpatie.
Esi man nuostabus, 
Esi Tu toks brangus, 
Esi man neapsakomai švelnus.

Amžiams išaukštintas
Viešpats Karalius,
Galingas esi Tu danguj.
Taip nuolankiai atėjai į šią žemę, 
Vargšu Tu dėl meilės tapai.

Koks Tavo Kryžius man brangus –
Esu dėl Jo Tavy saugus. 
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41. Per Jo kraują ateiname

Per Jo kraują ateiname
Pas Tą, kuris tvėrė žemę ir dangų.
Prie Jo sosto mus atveda
Šventa Jėzaus auka.

Tai Jo kraujas atpirko mus,
Tai Jo kraujas atvėrė mums dangų,
Tai Jo kraujas nuplovė mus –
Štai mes švarūs ir tyri!
Jėzaus kraujas, Jėzaus kraujas,
Jėzaus kraujas, Jėzaus kraujas 
Golgotoje.

42. Prie Tavo sosto
m. ir ž. – Artūras Chalikovas
Prie Tavo sosto tiek daug malonės,
Prie Tavo kojų, Tėve.
Prie Tavo sosto tiek daug meilės,
Prie Tavo kojų, Tėve.

Lenkiamės Tau vienam,
Mūsų Dieve, mūsų meile.
Lenkiamės Tau vienam,
Didis Dieve visagali.

43. Ramybė kaip upė

Ramybė kaip upė, meilė kaip jūra, 
Gaivus Dvasios vėjas, grąžinantis jėgas.
Tu – džiaugsmo šaltinis, 
gydanti versmė.
Dvasia Šventoji, nuženk ir tekėk. 

44. Širdį atiduodu Tau 
m. ir ž. – Reuben Morgan

Širdies manos troškimas –
aukštinti Tave, 
Visu savo gyvenimu garbint Tave. 
Gėriuosi Tavimi, Dieve Tėve, – 
Tavoji meilė surado mane.

Širdį atiduodu Tau, mano Gelbėtojau,
Tik Tau vienam noriu gyvent,
Noriu sekti Tavim, nes tik Tu esi tiesa,
Vienintelė tiesa žemėj šioj.
Širdį atiduodu Tau, mano Gelbėtojau,
Tik Tau vienam noriu gyvent,
Noriu sekti Tavim, 
Tu – gyvenimo šviesa,
Vienintelė šviesa žemėj šioj.

45. Šventa Dvasia, aš kviečiu Tave

Šventa Dvasia, aš kviečiu Tave,
Šventa Dvasia, paliesk mane,
Kaip stiprus lietus sielą apvalyk,
Tu nuskaidrink ją, širdį atgaivink. 

46. Šventas vienas Tu
m. ir ž. – Milda Kriščiūnaitė
Tavo auką ant kryžiaus prisiminę
Aukojam šiandien duoną ir vyną,
Priimk ir mūsų rankų darbo vaisius.
Tau garbė per mūsų laimę,
Tau garbė per mūsų vargą,
Tau garbė per džiaugsmą ir kančią,
Tau garbė!

Šventas vienas Tu!
Šventas vienas Tu!
Atnešam prie Tavo sosto 
Savo gyvenimus
Ir giedam: Tau garbė, 
Dangaus Karaliau,
Šventas vienas Tu.
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47. Šventoji Dvasia
m. ir ž. – Gabrielė Tamutytė
Šventoji Dvasia, aplankyk mane –
Nuolankia malda aš kviečiu Tave.
Šventoji Dvasia, apkabink mane –
Nuolankia giesme aš kviečiu Tave.

Uždeki širdį, uždeki kūną,
Uždeki protą ir vesk.
Uždeki širdį, uždeki kūną,
Uždeki protą ir vesk , 
Sielą nuo purvo valyk.

48. Šviesa 
m. – grupė „Tau“,
pagal Jono evangeliją
Visa per Jį atsirado.
Ir be Jo neatsirado nieko, 
Kas tik yra atsiradę. 
Jame buvo gyvybė...

Šviesa spindi tamsoje, 
Ir tamsa jos neužgožia.

Visiems, kurie Jį priėmė, 
Jis davė galią tapti Dievo vaikais.

Mes regime Jo šlovę – 
Šlovę Tėvo viengimio Sūnaus,
Pilno malonės ir tiesos.

49. Tau šlovė ir garbė

Tau šlovė ir garbė,
Tu Viešpats mūs esi.
Keliu rankas aš į Tave, 
Tekyla Tau šlovė visa!

50. Tavo auka
m. – grupė „Tau“
Tavo auka, Jėzau, Tavo auka –
Mūsų, mūsų, 
mūsų nuodėmėms atleisti.
Tavo kūnas, kuris už mus atiduodamas, 
Tavo kraujas, Sandoros kraujas,
Išliejamas už daugelį
Mūsų, mūsų, 
mūsų nuodėmėms atleisti.

51. Tavo kraujas
m. ir ž. – Audronė Juozauskaitė
Tavo kraujas,
Jėzau, šventas Tavo kraujas –
Mano stiprybė ir gyvenimo versmė.
Jis nuplauna mano kaltę, 
Mano nuodėmę,
Jis išteisina mane, Karaliau, Tau garbė.

Šventas Tu, o Viešpatie, 
Šlovė Tau tekyla.
Per amžius garbė Avinėliui.
Su savo krauju Tu įžengei, 
O Jėzau, prie sosto,
Atvėrei man kelią pas Tėvą.

Tavo kraujas, Jėzau, 
Šventas Tavo kraujas –
Kaina sumokėta, kaltė išpirkta.
Aš dėkoju, mano Jėzau, Tau dėkoju,
Tu savo brangiu krauju 
Pašventinai mane.
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52. Tavo malonė per amžius
m. ir ž. – Onė Abrutytė
Aleliuja! Aleliuja! Aleliuja! Aleliuja!

Tu matei tikėjimą tų,
Kurie atnešė Tau ligonį.
Išklausei jų prašymą,
Atleidai ir išgydei.
Tu ženklą davei
Tiems, kurie netiki Tavimi.
Tu išgydei tą, kuris buvo bejėgis.

Jėzau, atverk mūsų lūpas šlovinti Tave,
Atverk mūsų širdis Dievo artume.
Tu, Dieve, sukūrei mus, ir Sūnaus auka 
dovanojai
išgelbėjimą amžių amžiams.

Tavo malonė per amžius!

53. Tavo vardui giedam šlovę
m. ir ž. – Paul Baloche,
vertė Milda Kriščiūnaitė
Kiekviena diena atneš
Gyriaus Tau giesmių giesmes.
Ir jos pakils ligi dangaus,
Kad šlovintų Tave.

Tave! Tu stiprus, galingas Bokšte,
Tave, mūsų priebėga, Tvirtove,
Tave! Tavo vardui giedam šlovę,
Nes, Viešpatie, išgelbėt gali tik Tu. /2 k.

Jėzau, meldžiame Tave –
Liek į mūs širdis save.
Duok jėgų gyventi Tau
Ir šlovinti Tave.

Tik Tu! Tu stiprus, galingas Bokšte,
Tik Tu, mūsų priebėga, Tvirtove,
Tik Tu! Tavo vardui giedam šlovę,
Nes, Viešpatie, išgelbėt gali tik Tu.

54. Tegul Tavo ramybė
m. ir ž. – Juras Grincevičius
Tegul Tavo ramybė 
nusileidžia ant manęs, 
Aš žinau, Jėzau, – Tu nugalėjai.
Tegul Tavo ramybė viešpatauja manyje,
Aš žinau, Jėzau, – Tu valdžioje.

Tavo ramybė plaukia per mane,
Tavo gyvybė teka manyje,
Tavo jėga, ji pakelia mane,
Aš žinau, Jėzau, – Tu valdžioje.

Tegul Tavo patepimas...
Tegul Tavo Karalystė...

55. Teik meilę
m. ir ž. – Jeff Deyo
Teik meilę, stiprybę, 
pasilik su mumis. /2 k.

Aš garbinu Tave visa širdimi,
Aš garbinu Tave ir savo protu,
Aš garbinu Tave savo jėgomis, –
Tu Viešpats esi, Tu Viešpats esi.

56. Tėve, atėjo valanda
m. ir ž. – Paulius Minkevičius,
pagal Jn, 17, 1-2;17-19.
Tėve, atėjo valanda!
Sūnus pašlovino Tave
Ir tavo duota galia
Teikia amžiną gyvenimą.
Pašventink juos tiesa!
Tavo Žodis yra tiesa.

Kaip Tu mane siuntei į pasaulį,
Taip ir aš juos siunčiu.
Dėl jų aš pašventinau save,
Kad ir Tu juos pašventintum tiesa.
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57. Tėve, į Tavo rankas 

Tėve, į Tavo rankas,
Į Tavo rankas, Tėve,
Atiduodu savo dvasią.

58. Tik Kristuje 
m. ir ž. – Keith Getty ir Stuart Townend,
vertė Milda Kriščiūnaitė
Tik Kristuje mano viltis,
Mano jėga, šviesa – tai Jis,
Tai pamatas, tvirta uola,
Kurios neįveiks jokia audra.
Kokia Jo meilė nuostabi!
Ir Jo ramybė kaip gili!
Paguoda mano liūdesy…
Aš pasikliauju Kristumi.

Tai Kristus – kūnu žmogus,
Dievas, tapęs kūdikiu.
Tai Dievo meilės dovana,
Paniekinta mūsų, atstumta,
Jis mirė kryžiaus mirtimi
Ir mus atpirko savimi.
Žmonių kaltė ant Jo pečių...
Per mirtį Jo aš gyvenu.

Kapo rūsy gulėjo Jis –
pasaulio Šviesa tamsos glėby,
Bet trečią dieną su aušra
Jis prisikėlė garbėje.
Kokia didinga pergalė!
Įveiktas prakeiksmas kaltės!
Dabar tikrai aš Jo esu,
Atpirktas brangiausiu Jo krauju.

Aš nebijau daugiau mirties –
Kristaus galia many klestės.
Likimą Jam atidaviau
Iki paskutinio atodūsio.
Nei pragarai, nei joks žmogus
Neišplėš manęs iš Jo delnų!
Kol Jis sugrįš ir kvies namo,
Aš pasikliausiu Viešpačiu.

59. Tik Tau
m. ir ž. – Artūras Chalikovas
Tu nužengei iš dangaus
Ir atėjai į žemę šią.
Savo kraują praliedamas
Iš pražūties išpirkai mane. 

Tik Tau, o Jėzau, 
iš mano širdies padėka,
Tave aš garbinu ir lenkiuos./2 k.

60. Trokštu aš 

Trokštu aš pasinerti Tavyje, 
Trokštu aš nusilenkti Tau.
Trokštu aš Tavo atvaizdą išvyst...

Tave garbinti, Tave šlovinti, 
Tave aukštinti vien trokštu aš.

Trokštu aš Tavo laukime gyvent,
Trokštu aš Tavo balsą išgirst,
Trokštu aš apsisiaust Tava valia...

Trokštu aš nenustoti alkt Tavęs, 
Trokštu aš Tavo gėrio ragaut,
Trokštu aš meilės upėj atsigert...

Trokštu aš lyg liepsna sudegti Tau,
Trokštu aš Tavo glėby ištirpt,
Trokštu aš meilės auką Tau aukot...

61. Tu Karalius
Tu – Karalius, Tu – Karalius, 
Tu – Karalius esi.

Į Jį pakelkim savo širdis,
Į Jį pakelkime rankas,
Sustokime prieš Dievo veidą,
Jam garbė.
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62. Tu pakvieski
m. ir ž. – Romas Liachavičius
Tu pakvieski – aš neužtruksiu atskubėt.
Tik pašauki – ir mano siela atsilieps.
Tik pažvelki – ir mano akys ims regėt 
Tavo veidą net pro užuolaidas nakties.

Mano Dievas – Tu, 
širdžiai duodantis vilties,
Nes, mano Dieve, 
Tu prisikėlei iš mirties.
O, mano Dieve, 
Tau – mano deganti širdis,
Aš prašau Tavęs – ateik ją pasiimt.

Pabučiuoki mano skruostus ugnimi,
Savo Dvasią apgyvendinki many – 
Noriu džiaugtis, 
noriu krykštaut dėl Tavęs,
Noriu skelbti Tave, 
kol gyvenimas užges.

63. Tu pamilai mane
m. ir ž. – Inga Meškienė
Tu pamilai mane, 
išpirkai iš nuodėmės vergystės,
Kad būčiau laisvas aš.
Tu išrinkai mane, dar negimus man 
numatei likimą.

Jėzau, dėkoju Tau, kad už mane mirei,
Jėzau, dėkoju Tau, 
kad taip mus pamilai.
Jėzau, dėkoju Tau, kad už mane mirei
Ir dabar mes esame laisvi.

64. Tyliąją naktį balsas sugaudė

Tyliąją naktį balsas sugaudė: 
Piemenys, kelkit – Dievas užgimė!
Greitai renkitės ir bėkit, 
Į Betliejų paskubėkit
Sveikint Viešpaties!

Nuėję rado Jėzų ėdžiose,
Kaip pranašauta Dievo knygose.
Jį Dievu jie pripažino,
Kaip juos angelas mokino,
Ir pasveikino.

Mes irgi laukiam, Viešpatie, Tavęs,
O kai ateisi pas mus per Mišias,
Pulsim prieš Tave ant kelių, 
Gyvą kiekvienoj dalelėj
Šventos Ostijos. 

65. Tyli naktis

Tyli naktis, šventa naktis,
viskas miega, tik dar vis
motinėlė ten budi viena,
kūdikis su meilia šypsena
ilsisi, miega ramiai, ilsisi, miega ramiai.

Tyli naktis, šventa naktis –
pildos dieviška mintis:
Viešpats, tapęs mažu vaikeliu,
žada sieloms malonių gausių
savo šventu gimimu, 
savo šventu gimimu. 

Tyli naktis, šventa naktis –
vyksta meilės paslaptis.
Angelų giesmė skamba nakčia,
nešdama piemenims žinią šią:
jau Išganytojas čia, jau Išganytojas čia!
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66. Vardo kilnesnio 
m. ir ž. – Twila Paris
Vardo kilnesnio 
už Viešpaties vardą nėra.
Jam šlovė!
Vardo aukštesnio 
už Viešpaties vardą nėra.
Šlovė vien Jam!

Viešpats Jisai, prieš Jį nusilenks visi:
Žemė, dangus, ir lūpos kiekvienos tars,
Kad Jėzus Kristus 
Vienintelis Viešpats yra.

67. Viešpatie, ateik
m. ir ž. – Brenton Brown
Silpni ir ištroškę teateinie
Prie Tavo šaltinio,
Prie gyvojo Dievo versmės

Skausmas ir gėda tebus nuplauti
Gelmėse Jo malonės. 
Šaukiu iš visos širdies:

Viešpatie, ateik...
O Dvasia, nuženk...

68. Malimo malda
ž. – Kazys Bradūnas, m. – Leonidas Abaris
Viešpatie, leisk man byrėti
grūdu į Tavo klėtį... 

Kad tik pasemtum, 
kad tik užpiltum

Sauja pirmąja 
ant girnų akmenio. 

Noriu pavirsti – 
duona pavirsti. 

69. Viešpatie Dieve, 
laimink Lietuvą ir mus
m. ir ž. – Romas Kaulinis
Viešpatie Dieve, laimink Lietuvą ir mus. 
Viešpatie Dieve, laimink Lietuvą ir mus 
Tiesos kely. 

Jėzau, Tavo šviesa 
Mus išgelbės nuo tamsos,
Melas niekad nepakeis tiesos.
Lietuva bus laisva, 
Jei mes būsim Tavyje,
Nes Tu pats, Dieve, Laisvė esi.

70. Viešpatį aš garbinu
m. ir ž. – Rick Founds
Viešpatį aš garbinu,
Man patinka Jam giedoti,
Dėl Jo džiaugiuos gyvenimu,
Jis mus atėjo išvaduoti.

Tu atėjai iš Dangaus parodyt kelią
Ir ant Kryžiaus sumokėjai 
Tu mano skolą,
Ėjai nuo Kryžiaus į kapą, 
o iš jo į Dangų.
Viešpatį aš garbinu!

71. Viešpatį garbinsim

Viešpatį garbinsim,
Galingą vardą aukštinsim, 
Žemėj šlovinsim Jėzų – 
Karalių, Viešpatį.
 
Jis suteikė mums laisvę
Ir dovanoja džiaugsmą,
Jis duoda mums gyvybę –
Dėl to verta mums gyvent!
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72. Visi, kas gyvas, tešlovina Jį!
m. ir ž. – Matt Redman 
Šlovinkit Dievą Jo šventovėj, 
Šlovinkit Jį dangaus skliauto aukštybėj!
Šlovinkit Jį už Jo didžius darbus,
Šlovinkit Jo begalinę didybę! 

Šlovinkit Jį, gaudūs trimitai! 
Šlovinkit Jį, arfos ir kankliai!
Šlovinkit Jį, būgnai ir chorai! 
Šlovinkit, stygos ir skambūs cimbolai!

73. Žmonijos gelbėtojau

Žmonijos gelbėtojau, sveikas,  
Garbingai mirtį nugalėjęs! 
Giedok, krikščioni, džiaugsmo giesmę, 
Nes kėlės Kristus Atpirkėjas! 

Aleliuja, aleliuja, 
Atvertoj meilės Širdyje, 
Aleliuja, aleliuja, 
Atgims suvargus žmonija.
 
Jis stovi visas spinduliuotas,  
Jo akys šviečia kaip žaibai. 
Nustebo žemė, virpa grotos,  
Pabėgo drebantys sargai.

Aleliuja, aleliuja, 
Jį lydi skaistūs angelai,
Aleliuja, aleliuja, 
Savuosius glaudžia Jis meiliai.

Pasauli, tu, kuris raudojai,  
Ant kryžiaus Viešpatį pažinęs, 
Kančia Jis tau kaltes nuplovė, –
Giedok Jo kojas apkabinęs. 

Aleliuja, aleliuja, 
Jau kėlės Kristus iš mirties. 
Aleliuja, aleliuja, 
Jam amžiais himnai teskambės. 




