PRIE VELYKŲ STALO
Velykų Sekmadienį po šv. Mišių susirenkame prie šventinio stalo. Stalo viduryje pastatoma
šventinė žvakė, Velykų avinėlis ir palaiminti valgiai.
Prieš pradedami valgyti šventinius valgius meldžiamės prašydami Dievo palaimos, Šventosios
Dvasios dovanų mūsų popiežiui Pranciškui, atsivertimo malonės netikintiesiems, ramybės
pasauliui, paguodos kenčiantiems ir vienišiems.
Šeimos tėvas arba namuose esantis vyriausias asmuo uždegdamas ir pakeldamas žvakę sako:
Tėvas: Kristus prisikėlė. Aleliuja.
Visi: Tikrai prisikėlė. Aleliuja.
Tėvas: Šiandien džiaugsmingai renkamės mūsų šeimoje, kad švęstume mūsų Viešpaties
Jėzaus Kristaus Prisikėlimą. Visiems susirinkusiems linkiu, kad ramybė ir džiaugsmas pripildytų
jūsų širdis. Visi būkime Prisikėlusio Kristaus liudininkais šiandienos pasaulyje ir visur, kur tik
benueitume. Skelbkime, kad Viešpats tikrai prisikėlė. Savo malda apglėbkime vienas kitą,
šeimos narius, draugus, gyvus ir mirusius.
Skaitoma ištrauka iš Šventojo Rašto:
Evangelija pagal Luką (Lk 24, 13-35)
Tuščias kapas
13

Ir štai tą pačią dieną du [mokiniai] keliavo į kaimą už šešiasdešimt stadijų nuo
Jeruzalės, vadinamą Emausu. 14 Jie kalbėjosi apie visus tuos įvykius. 15 Jiems taip besikalbant ir
besiginčijant, prisiartino pats Jėzus ir ėjo kartu. 16 Jų akys buvo lyg migla aptrauktos, ir jie
nepažino jo. 17 O Jėzus paklausė: „Apie ką kalbate, eidami keliu?" Tie nuliūdę sustojo.
18
Vienas jų, vardu Kleopas, atsakė jam: „Nejaugi tu būsi vienintelis ateivis Jeruzalėje,
nežinantis, kas joje šiomis dienomis atsitiko!" 19 Jėzus paklausė: „O kas gi?" Jie tarė jam: „Su
Jėzumi Nazarėnu, kuris buvo pranašas, galingas darbais ir žodžiais Dievo ir visos tautos akyse. 20
Aukštieji kunigai ir mūsų vadovai pareikalavo jam mirties bausmės ir atidavė jį nukryžiuoti. 21 O
mes tikėjomės, kad jis atpirksiąs Izraelį. Dabar po viso to jau trečia diena, kaip tai atsitiko. 22 Be
to, kai kurios mūsiškės moterys mus sutrikdė. Anksti rytą jos buvo nuėjusios pažiūrėti kapo 23 ir
nerado jo kūno. Jos sugrįžo ir papasakojo regėjusios pasirodžiusius angelus, kurie sakę Jėzų
esant gyvą. 24 Kai kurie mūsiškiai buvo nuėję pas kapą ir rado viską, kaip moterys sakė, bet jo
paties nematė."
25
Jėzus jiems tarė: „O jūs, neišmanėliai! Kokios nerangios jūsų širdys tikėti tuo, ką yra
skelbę pranašai! 26 Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir įžengti į savo garbę?!" 27 Ir, pradėjęs
nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visuose Raštuose apie jį
pasakyta.
28
Jie prisiartino prie kaimo, į kurį keliavo, o Jėzus dėjosi einąs toliau. 29 Bet jie privertė
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jį pasilikti, prašydami: „Pasilik su mumis! Jau vakaras arti, diena jau besibaigianti..." Tuomet jis
užsuko pas juos. 30 Įsitaisęs su jais prie stalo, paėmė duoną, palaimino, laužė ir davė jiems. 31
Tada jų akys atsivėrė, ir jie pažino Jėzų, bet jis pranyko jiems iš akių. 32 O jie kalbėjo: „Argi
mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė Raštų prasmę?"
33
Jie tuoj pat pakilo ir sugrįžo į Jeruzalę. Ten rado susirinkusius Vienuolika su savo
34
draugais, kurie sakė: „Viešpats tikrai prisikėlė ir pasirodė Simonui." 35 O jie papasakojo, kas
jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną.
arba
Evangelija pagal Luką (Lk 24, 36-43)
Įvykiai po prisikėlimo
36

Jiems apie tai besikalbant, pats Jėzus atsirado tarp jų ir prabilo: „Ramybė jums!" 37
Virpėdami iš išgąsčio, jie tarėsi matą dvasią. 38 O jis paklausė: „Ko taip išsigandote, kodėl jūsų
širdyse gimsta dvejonės? 39 Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas. Juk tai aš pats! Palieskite mane
ir įsitikinsite: dvasia gi neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint". 40 Tai taręs, jis parodė
jiems rankas ir kojas. 41 Jiems iš džiaugsmo vis dar netikint ir stebintis, Jėzus paklausė: „Ar
neturite čia ko nors valgyti?" 42 Jie padavė jam gabalą keptos žuvies. 43 Jis paėmė ir valgė jų
akyse.
arba
Evangelija pagal Matą (Mt 28,1-10)
Tuščias kapas
1

Po šabo, auštant pirmajai savaitės dienai, Marija Magdalietė ir kita Marija ėjo aplankyti
kapo. Staiga smarkiai sudrebėjo žemė: Viešpaties angelas nužengė iš dangaus, nurito šalin
akmenį ir atsisėdo ant jo. 3 Jo išvaizda buvo it žaibo, o drabužiai balti kaip sniegas.4
Išsigandę jo, sargybiniai sudrebėjo ir pastiro lyg negyvi. 5 O angelas tarė moterims: „Jūs
nebijokite! Aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. 6 Jo čia nebėra, jis prisikėlė,
kaip buvo sakęs. Įeikite, apžiūrėkite vietą, kur jo gulėta. 7 Ir skubiai duokite žinią jo mokiniams:
’Jis prisikėlė iš numirusių ir eina pirma jūsų į Galilėją; tenai jį irpamatysite’. Štai aš jums tai
paskelbiau". 8 Jos greitomis paliko kapą, apimtos išgąsčio ir didelio džiaugsmo, ir bėgo pranešti
mokiniams.
Jėzus pasirodo moterims
9
Ir štai priešais pasirodė Jėzus ir tarė: „Sveikos!" Jos prisiartino ir, puolusios žemėn,
apkabino jo kojas. 10 Jėzus joms pasakė: „Nebijokite! Eikite ir pasakykite mano broliams, kad
keliautų į Galilėją; ten jie mane pamatys".
2

Tėvas: Melskimės Jėzaus išmokyta malda:
Visi: Tėve mūsų ...
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MALDA PRIEŠ VALGĮ:
Tėvas: Melskimės. Džiaugsmingai šloviname Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, kuris po
savo prisikėlimo pasirodei mokiniams laužydamas duoną. Viešpatie, būk su
mumis, kai dėkingi valgysime šį maistą ir dalinsimės Tavo dovanomis. Šiandien
mūsų broliuose ir seseryse priimame Tave į svečius, o Tu paruošk mus ir
susodink prie stalo Tavo karalystėje, kur Tu su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir
viešpatauji per amžius.
Visi: Amen.
arba
Tėvas: Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, palaimink mus ir šias dovanas. Pasilik su
mumis prie velykinio stalo, leisk mums tikėjimu atpažinti Tave esantį kartu su
mumis prie šio stalo, kai švenčiame Tavo pergalę prieš nuodėmę ir mirtį, kad
kartu su Tavimi galėtume džiaugtis dalyvavimu Tavo gyvenime ir prisikėlime.
Tebūna šis stalas vienybės ir broliškos meilės ženklu. Tu gyveni ir viešpatauji per
amžius.
MALDA PO VALGIO:
Tėvas: Mokiniai pažino Viešpatį. Alieliuja.
Visi: Kai Jis laužė duoną. Alieliuja.
Tėvas: Melskimės. Dieve, gyvybės šaltini, pripildyk mūsų širdis velykiniu džiaugsmu ir
davęs mums šios žemės gerybių, padaryk, kad mumyse augtų naujas
gyvenimas, kurį savo mirtimi ir prisikėlimu mums dovanoja Kristus, kuris
gyvena ir viešpatauja per amžius.
Visi: Amen.
Visi persižegnoja.
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