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Koronaviruso atvejai pasaulyje (worldometer duomenys)

Užsikrėtę 1 202 546

Sergantys lengva forma 848 800

Sergantys sunkia forma 42 376

Pasveikę 246 638

Mirę 64 732

Koronaviruso atvejai pasaulyje (PSO duomenys, Daily report)

Užsikrėtę Vakarų Ramiojo vandenyno regione 110 362

Mirę Vakarų Ramiojo vandenyno regione 3809

Užsikrėtę Europoje 583 141

Mirę Europoje 42 334



Užsikrėtę Pietų - Rytų Azijos regione 6528

Mirę Pietų - Rytų Azijos regione 267

Užsikrėtę Rytų Viduržemio regione 65 903

Mirę Rytų Viduržemio regione 3592

Užsikrėtę Amerikos regione 279 543

Mirę Amerikos regione 6802

Užsikrėtę Afrikos regione 5446

Mirę Afrikos regione 170

TOP 5 koronavirusu pažeistų valstybių (worldometer)

Užsikrėtusių Italijoje iš viso 124 632

Mirusių Italijoje 15 362

Užsikrėtusių Ispanijoje iš viso 126 168

Mirusių Ispanijoje 11 947

Užsikrėtusių JAV iš viso 311 635

Mirusių JAV 8454

Užsikrėtusių Prancūzijoje iš viso 89 953

Mirusių Prancūzijoje 7560

Užsikrėtusių Jungtinėje Karalystėje iš viso 41 903

Mirusių Jungtinėje Karalystėje 4313

Koronaviruso atvejai Lietuvoje
(LR SAM duomenys, skliausteliuose - duomenys per paskutinę parą)

Užsikrėtę 811 (40)

Sergantys 793

Pasveikę 7 (0)

Mirę 11 (2)

Ištirtų dėl koronaviruso 23 645 (2269)



Naujienos COVID-19

Iš pasiskolintų lėšų bus skirta daugiau nei 370 mln. eurų
verslui, apsaugos priemonėms

Vilnius, balandžio 5 d. (BNS). Vyriausybė iš pasiskolintų lėšų
dėl koronaviruso ruošiasi skirti daugiau nei 370 mln. eurų verslui bei
apsaugos priemonėms.

Finansų ministerijos penktadienį registruotame nutarime nuro-
doma, kad 325 mln. eurų bus skirti Ekonomikos ir inovacijų ministe-
rijai, šie pinigai bus nukreipti verslui skirtoms priemonėms įgyven-
dinti, siekiant išlaikyti verslo subjektų likvidumą ir šalinti padarinius
dėl koronaviruso.

44,5 mln. eurų bus skirti Sveikatos apsaugos ministerijai, iš jų
38,8 mln. bus skirti asmeninėms apsaugos priemonės įsigyti, taip
pat 5,4 mln. – reagentams, testams, įrangai, monitoriams, ir kitoms
priemonėms bei mokymams sveikatos apsaugos specialistams, in-
cidentų valdymo programinės įrangos metinei licencijai įsigyti.

Dar 368 tūkst. eurų bus skirta darbo užmokesčiui dėl išaugusio
darbuotojų darbo krūvio ir dviem naujiems Nacionalinės visuome-
nės sveikatos priežiūros laboratorijos darbuotojams, kurie atliks ko-
ronaviruso tyrimus su įsigyta nauja įranga.

Susisiekimo ministerijai atiteks 1,1 mln. eurų, iš kurių didžioji da-
lis bus skiriama krovinių pristatymui, siekiant suvaldyti koronaviruso
krizę ir 11 tūkst. – lietuvių parvežimui iš užsienio valstybių.

Užsienio reikalų ministerijai bus skirta beveik 53 tūkst. eurų, ku-
rie bus panaudoti Lietuvos piliečių grąžinimo iš Vietnamo ir Tailando
išlaidoms padengti.

Vyriausybė, prasidėjus koronaviruso krizei, pranešė apie pla-
nuojamus skolintis 5 mlrd. eurų, kad būtų galima sumažinti ekono-
minius krizės padarinius, tačiau finansų ministras Vilius Šapoka vė-
liau teigė, kad suma gali būti negalutinė.

Patvirtintas vienuoliktas mirties nuo koronavirusinės infek-
cijos atvejis

Vilnius, balandžio 4 d. (BNS). Lietuvoje patvirtintas vienuoliktas



mirties nuo koronaviruso atvejis, šeštadienio vakarą pranešė Svei-
katos apsaugos ministerija.

Žmogus buvo gydomas Kauno klinikinėje ligoninėje ir priklausė
rizikos grupei.

Tai antroji mirtis šeštadienį: anksčiau pranešta, kad mirė buvusi
medikė, kuri buvo gydoma Klaipėdos universitetinėje ligoninėje ir
taip pat priklausė rizikos grupei.

Turkijoje koronaviruso protrūkio mirčių skaičius peržengė
500

Stambulas, balandžio 4 d. (AFP-BNS). Turkijoje mirė jau dau-
giau kaip 500 žmonių, kuriems buvo patvirtinta koronaviruso infek-
cija COVID-19, šeštadienį pranešė sveikatos apsaugos ministras
Fahrettinas Koja (Fachretinas Kodža).

Tuo metu bendras patvirtintų užsikrėtimo atvejų skaičius beveik
pasiekė 24 000.

Turkijoje daugiausiai COVID-19 atvejų užregistruota šalies eko-
nomikos sostinėje Stambule.

Majamio uoste prisišvartavo koronaviruso protrūkio apim-
tas kruizinis laivas

Majamis, balandžio 4 d. (AFP-BNS). Koronaviruso protrūkio
apimtas kruizinis laivas „Coral Princess“, kuriame du žmonės mirė ir
mažiausiai 12 užsikrėtė, šeštadienį prisišvartavo Majamyje.

Į Floridą bendrovės „Prince Cruises“ laivas atvyko po mėnesį
trukusio plaukiojimo, per kurį jis nebuvo įleistas į kelis Lotynų Ameri-
kos uostus.

A. Veryga: dėl infekcijų kontrolės pažeidimų sustabdyta
daugelio KUL skyrių veikla

Vilnius, balandžio 4 d. (BNS). Didelės dalies Klaipėdos universi-
tetinės ligoninės (KUL) skyrių veiklą nuspręsta stabdyti dėl infekcijų
kontrolės pažeidimų, sako sveikatos apsaugos ministras Aurelijus
Veryga.

„Dėl infekcijų kontrolės pažeidimų, keliančių grėsmę tiek medi-
kų, tiek pacientų saugumui, penktadienį vakare buvo priimtas spren-



dimas laikinai stabdyti didelę dalį ligoninės skyrių, paliekant sveika-
tos paslaugų teikimą akušerijos ir ginekologijos, onkologijos bei in-
fekcinių ligų profilio padaliniuose“, – šeštadienio vakarą feisbuke
rašė ministras.

Jo teigimu, šeštadienį komisija tęsia darbą ligoninėje ir teikia jai
rekomendacijas dėl organizacinių priemonių taikymo infekcijų kont-
rolės klausimais.

Šioje ligoninėje gydomi koronavirusu sergantys pacientai. Ke-
liuose šios ligoninės skyriuose buvo nustatyta koronaviruso atvejų,
o trys sunkios būklės Akių ligų klinikoje gydyti pacientai mirė.

Portugalijoje užfiksuota daugiau nei 10 tūkst. užsikrėtimo
koronavirusu atvejų

Madridas, balandžio 4 d. („Interfax“-BNS). Portugalijoje
užsikrėtimo koronavirusu atvejų skaičiui viršijus 10 tūkst., Sveikatos
apsaugos ministerija kovą su COVID-19 pandemija palygino su ilgo
nuotolio lenktynėmis, pranešė transliuotojas RTP.

Sveiaktos apsaugos ministrė pridūrė, jog „kol kas tunelio gale
šviesos nematyti“.

Šeštadienio duomenimis, šalyje buvo užfiksuoti 10 524
užsikrėtimo koronavirusu atvejai, mirė 266 žmonės.

JAE oficialiai paprašė atidėti pasaulinę parodą „Expo 2020“
Dubajuje

Dubajus, balandžio 4 d. (AFP-BNS). Jungtiniai Arabų Emyratai
(JAE) dėl koronaviruso pandemijos oficialiai paprašė atidėti parodos
„Expo 2020“ Dubajuje pradžią iki kitų metų spalio mėnesio,
šeštadienį pranešė pasaulinės parodos organizavimą prižiūrinti or-
ganizacija.

Jungtiniams Arabų Emyratams (JAE) priklausantis Dubajaus
emyratas į kelių milijardų dolerių vertės ir šešių mėnesių renginį, ku-
ris turėjo prasidėti šių metų spalio 20 dieną, tikėjosi pritraukti
maždaug 25 mln. lankytojų.

Iranas pranešė, kad užsikrėtimas koronavirusu lėtėjo ket-
virtą dieną iš eilės



Teheranas, balandžio 4 d. (AFP-BNS). Irane naujų užsikrėtimo
koronaviruso atvejų mažėjo ketvirtą parą iš eilės, parodė šeštadienį
paskelbti oficialūs duomenys, šalyje baigiantis dviejų savaičių truk-
mės atostogoms.

Irane per praėjusias 24 valandas užregistruota 2 560 naujų
užsikrėtimo COVID-19 atvejų, per televiziją transliuotoje spaudos
konferencijoje pranešė Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas
Kianoushas Jahanpouras (Kianušas Džahanpuras).

Tai ketvirta diena iš eilės, kai fiksuotas mažesnis naujų
užsikrėtimo atvejų skaičius nuo kovo 31 dienos, kai Teheranas
pranešė apie 3 111 užsikrėtusiųjų.

Eurogrupė: ESM gali skirti iki 240 mlrd. eurų pagalbai dėl
koronaviruso krizės

Briuselis, balandžio 4 d. (AFP-BNS). Euro zonos finansinės pa-
galbos fondas galėtų pasiūlyti iki 240 mlrd. eurų savo narėms,
smarkiai nukentėjusioms  nuo naujojo koronaviruso protrūkio,
pranešė Eurogrupės vadovas.

Mario Centeno (Mariju Sentenu), kuris taip pat yra Portugalijos
finansų ministras, sakė, kad šios pagalbos lėšos galėtų būti skiria-
mos panaudojant Europos stabilumo mechanizmą, įkurtą 2012 me-
tais. per euro zonos finansų krizės įkarštį.

Izraelis dėl koronaviruso siunčia kariuomenę į žydų ultraor-
todoksų miestą

Jeruzalė, balandžio 4 d. (AFP-BNS). Izraelio premjeras Benja-
minas Netanyahu (Benjamino Netanjahu) penktadienį leido nusiųsti
karių į daugiausia žydų ultraortodoksų gyvenamą miestą, laikomą
šalies koronaviruso protrūkio centru.

„Atsižvelgiant į ypatingą situaciją Bne Brake bei į dėl koronaviru-
so įvestus apribojimus, IDF (Izraelio gynybos pajėgos) nedelsda-
mos suteiks būtiną civilinę pagalbą Bne Brako savivaldybei vykdant
pareigas," – po derybų su saugumo ir sveikatos apsaugos pareigū-
nais pranešė B. Netanyahu biuras.

Įvažiavimas į netoli Tel Avivo esanti Bne Braką apribotas. Šiame
mieste gyvena apie 200 tūkst. žmonių, dauguma – žydų ultraorto-
doksai.



Oficialiais duomenimis, Izraelyje iki šiol patvirtinti daugiau nei 7
tūkst. koronaviruso atvejų, 36 žmonės mirė.

Anot vietinės žiniasklaidos, pusė užsikrėtusiųjų yra žydų ultraor-
todoksai, sudarantys vos apie 10 procentų Izraelio gyventojų.

Daugelis ultraortodoksų atsisako laikytis izoliacijos ir nepaiso
reikalavimo kuo mažiau bendrauti.

Šią savaitę policija sustiprino užkrato židiniais tapusių ultraorto-
doksų gyvenamų rajonų patruliavimą.

JAV dainininkė prisipažino sirgusi koronavirusu, skyrė 1
mln. dolerių pagalbos fondams

Los Andželas, JAV, balandžio 4 d. (AP-BNS). JAV popmuzikos
žvaigždė Pink penktadienį prisipažino, kad buvo susirgusi koronavi-
rusu, ir pranešė skirianti po 500 tūkst. JAV dolerių  (beveik 464
tūkst. eurų) dviem skubios pagalbos fondams.

Pink tviteryje parašė, kad ji ir jos trejų metų sūnus prieš dvi sa-
vaites pajuto simptomų, ir atlikti tyrimai patvirtino, jog ji užsikrėtusi
COVID-19 virusu. Pasak dainų autorės ir atlikėjos, jos šeima jau iki
infekcijos patvirtinimo buvo užsidariusi namuose, juose ir liko. „Prieš
kelias“ dienas atliktų pakartotinių tyrimų rezultatai buvo neigiami.

Švedija atmeta kaltinimus ignoruojant koronaviruso protrū-
kį

Stokholmas, balandžio 4 d. (AFP-BNS). Švedija sulaukė didelio
žiniasklaidos dėmesio dėl savo negriežto atsako į naujojo koronavi-
ruso protrūkį, bet tvirtai atmetė pareiškimus, kad šalyje, kurioje
užregistruota jau daugiau kaip 6 000 infekcijos COVID-19 atvejų,
gyvenimas teka įprasta vaga ir kad nesiimama beveik jokių priemo-
nių ligai stabdyti.

„Ne, Švedijoje gyvenimas nevyksta kaip įprasta“, – šią savaitę
tarptautinei žiniasklaidai sakė sveikatos apsaugos ministrė Lena
Hallengren (Lena Halengren).

Švedija neįvedė visuotinio karantino, tik paskelbė rekomendaci-
jų gyventojams likti namuose ir paragino „kiekvieną elgtis atsakin-
gai“ ir laikytis nurodymų.

L. Hallengren, kartu su vicepremjere Isabella Lovin (Isabela Lio-
vin) ir užsienio reikalų ministre Ann Linde (An Linde) surengusios



specialią konferenciją tarptautinės žiniasklaidos atstovams,
pabrėžė, kad ši Šiaurės šalis ėmėsi virtinės priemonių ir yra
pasiruošusi prireikus jas išplėsti.

Kitos naujienos

Prie Maskvos daugiabutyje sprogus dujoms žuvo mažiau-
siai trys žmonės, keletas sužeista

Maskva, balandžio 4 d. („Interfax“-AFP-BNS). Šalia Maskvos
esančiame daugiabutyje šeštadienį sprogus dujoms žuvo mažiau-
siai trys žmonės, dar keletas buvo sužeisti, pranešė tarnybos.

Nelaimė įvyko maždaug už 80 km į rytus nuo Rusijos sostinės
esančiame Orechovo-Zujevo mieste, nurodė ministerija. Dujos, vei-
kiausiai pasklidusios iš netvarkingos vandens šildymo kolonėlės,
sprogo penkiaaukščio namo 3-ajame aukšte. Galingas sprogimas
sugriovė laiptinę nuo 5-ojo iki 3-ojo aukšto.

OPEC ir sąjungininkai ieškos atsako į koronaviruso pande-
mijos paaštrintą krizę

Londonas, balandžio 4 d. (AFP-BNS). Naftą eksportuojančių
valstybių organizacijos (OPEC) ir jos sąjungininkų atstovai
ateinančią savaitę susitiks aptarti galimybės mažinti naftos gavybą,
JAV prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) pareiškus,
kad šio sektoriaus milžinės Rusija ir Saudo Arabija pumpuos ma-
žiau, tikintis stabilizuoti smunkančias kainas.

Praeitą ketvirtadienį OPEC pirmuoju smuiku griežianti Saudo
Arabija paragino skubiai surengti kartėlio ir jos sąjungininkų – vadi-
namosios OPEC+ grupės – susitikimą, kad būtų „stabilizuota naftos
rinka“. Šis raginimas nuskambėjo po karalystės sosto įpėdinio ir fak-
tinio lyderio princo Mohammedo bin Salmano (Mohamedo bin Sal-
mano) pokalbio su D. Trumpu.

Prancūzijoje vyras mirtinai subadė du žmones, dar kelis su-
žeidė

Paryžius, balandžio 4 d. (AFP-AP-BNS). Prancūzijos pietryčiuo-



se vienas vyras šeštadienį peiliu nudūrė du žmones ir dar kelis su-
žeidė, kol galiausiai buvo suimtas, pranešė šalie žiniasklaida.

Kaip pranešama, vieno iš hospitalizuotų sužeistųjų būklė yra kri-
tinė. Pranešimuose sakoma, kad sužeistųjų iš viso yra iki septynių.

Išpuolis įvyko į pietus nuo Liono esančiame Romano prie Izero
mieste, vienoje jo komercinėje gatvėje. Policija įtariamąjį sučiupo
apie 11 val. vietos (12 val. Lietuvos) laiku.

Prokurorai įtariamojo vardo neatskleidė ir sakė, kad sulaikytas
įtariamasis neturėjo dokumentų, bet teigė esąs Sudano pilietis,
gimęs 1987 metais.

Pareigūnai taip pat nepatvirtino pranešimų, kad per ataką vyras
šaukė „Allahu akbar“ (Dievas visų didesnis). Jie taip pat negalėjo
patvirtinti, kad sužeistųjų yra septyni, kaip nurodoma kai kuriuose
žiniasklaidos pranešimuose.

Prokuratūra nurodė vertinanti, ar šio išpuolio motyvas buvo te-
roristinis, bet kol kas jo taip nėra kvalifikavusi.

Kaip ir likusioje šalies dalyje Romano prie Izero gyventojams
yra taikomas karantinas dėl koronaviruso. Užpuoliko aukomis tapo
žmonės, savaitgalį išėję apsipirkti gatvėje, kurioje veikia kepyklų ir
maisto prekių parduotuvių. Žmonėms yra nurodyta stengtis nebūti
arčiau vienas kito kaip dviejų metrų atstumu.

Žiniasklaidos pranešimuose sakoma, kad užpuolikas pirmiau-
siai smogė peiliu vienam mieste gyvenančiam Rumunijos piliečiui,
ką tik išėjusiam iš namų kasdienio pasivaikščiojimo, ir perrėžė jam
gerklę vyro partnerės ir sūnaus akivaizdoje.

Po to užpuolikas įžengė į tabako krautuve, subadė pardavėją ir
du pirkėjus, ir patraukė į vietos mėsinę. Ten jis pagriebė kitą peilį ir
smogė vienam pirkėjui jo bukuoju galu, o paskui nubėgo į didelę
parduotuvę.

Keletas pirkėjų pasislėpė šalimais esančioje kepykloje.
Pastaraisiais mėnesiais Prancūzijoje įvyko jau ne vienas peiliais

ginkluotų asmenų išpuolis. Sausį Meco mieste policija pašovė vyrą,
mojavusį peiliu ir šaukusį „Allahu akbar“.

Dviem dienomis anksčiau kitas vyras buvo nušautas policijos,
kai Paryžiaus priemiestyje nudūrė vieną žmogų ir du kitus sužeidė.

Skelbimai



Nekilnojamasis turtas
PERKAME, TARPININKAUJAME, PA-
RDUODAME BUTUS, NAMUS, SODYBAS,
ŽEMĘ, MIŠKĄ. Patikimi, sertifikuoti NT bro-
keriai – garantuojame sklandų Jūsų
nekilnojamojo turto pardavimą visoje LIE-
TUVOJE. NEMOKAMAS vertinimas, NE-
MOKAMOS konsultacijos – telefonu. Doku-
mentų paruošimas notarui. Pasirinkite pro-
fesionalumą! NEKILNOJAMOJO TURTO
AGENTŪRA „21 Amžius“. Tel. 8 683 91121.
Sodybas, sodus
Sodybą (8 ha žemės, šalia bus asfaltuotas
kelias, dviračių takas, kaina 35 000 Eur) ir
4,75 ha (apie 200 m Nemuno pakrantės,
apie 60 a pušynėlis, sklypas lygus, geras
privažiavimas, 30 000 Eur) Naravuose. Tel.
8 699 45745.
Sodybą (namas su įrengta mansarda (142
kv. m, visi patogumai, su visais baldais, bui-
tine technika), yra lauko virtuvė, garažas (3
automobiliams), 2 pavėsinės, pirtis su 2
miegamaisiais, ūk. pastatai, šiltnamis, 2 kū-
dros, 8,6 ha žemės (iš jų 2 ha miško)).
Birštono sen. Tel. 8 620 31329.
Sodybą (30 a namų valdos ir 3 ha ūkio pa-
skirties žemės) Eičiūnų k., Butrimonių sen.,
Alytaus r. Tel. 8 679 61387.
Žemės sklypus
12 a namų valdos žemės sklypą Žalgirio g.
171, Prienuose. Tel. 8 606 61216.
18,10 a namų valdos žemės sklypą (7 200
Eur) J. Basanavičiaus g., Prienuose. Tel. 8
614 34541.
Perka
Brangiausiai Lietuvoje miškus (brandžius,
jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sody-
bas. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 676 41155.
Brangiai mišką (gali turėti bendrasavininkų,
būti neatidalintas, su skolomis, areštuotas).
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 644 55355.
Automobiliai, dalys
Parduoda
„VW Golf IV“ (2001 m., 1,6 l, B, TA iki 2022
m. 03 mėn. 25 d.). Tel. 8 673 92438.
Perka

Naujai įsikūrusi įmonė superka visų markių
automobilius. Tinka ir nevažiuojantys. Tel. 8
604 38726.
Brangiai perkame automobilius, mokame
nuo 50 Eur iki 5000 Eur. Tel. 8 627 32407.
(juodas fonas, baltos raidės) Buvo Nr. 2116
Žemės ūkis
Parduoda
Miežius, tinka sėti. Atveža. Tel. 8 677
31879.
Išvalytus žieminius miežius. Tel. 8 655
22912.
Ūkininkas parduoda grūdus, pašarus, sėkli-
nes ir maistines bulves, žolių sėklas. Gali
pristatyti. Tel. 8 685 60452.
Šieną ritiniais arba „kitkomis“. Maistines ir
sėklines bulves, grikius, grūdus sėjimui ir
pašarams. Tel. 8 650 10595.
Šiaudus. Tel. 8 605 85798.
Amonio salietrą, azofoską, sulfatą. Pristato-
me. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 605 49513.
Amonio salietrą didmaišiais po 500 kg. Tel.
8 689 62945.
Parduodami šiltnamiai, priedai. Laistymo
sistemos. Polikarbonatas, stogeliai. Monta-
vimo paslaugos. Gamintojo kainomis. Tel.:
8 659 08776, 8 604 98184.
Sėjamąją, šieno rinktuvą, traktorines
lėkštes. Tel. 8 609 78487.
Perka
Mėsines telyčias, buliukus nuo 6 mėn. iki 4
m. ir pienines veršingas ir neveršingas
telyčias tolimesniam auginimui. Tel. 8 625
93679.
Brangiai perka įvairius veršelius nuo 2 sav.
iki 8 sav. amžiaus. Sveria el. svarstyklėmis.
Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8 612
34503.
Galvijų supirkimo įmonė superka karves,
bulius, telyčias AB „Krekenavos agrofirma“
supirkimo kainomis. Sveria vietoje elektroni-
nėmis svarstyklėmis, moka 6 ir 21 proc.
PVM.
Pasiima savo transportu. Atsiskaito iš karto.
Tel.: 8 685 86131, 8 698 28063.



Superkame karves, bulius ir telyčias. KRE-
KENAVOS AGROFIRMOS supirkėja Olga
Smailienė. Tel. 8 612 02125.
Įmonė tiesiogiai galvijus aukščiausiomis
ŽŪKB „Krekenavos mėsa“ kainomis. Tel. 8
613 79515.
A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti.
Moka 6–21 proc. Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai
perka karves, bulius, telyčias. Sveria el.
svarstyklėmis. Moka 6 ir 21 proc. PVM. At-
siskaito iš karto. Tel. 8 635 07197 (Ričardas
Lukauskas).
Įvairios prekės
Parduoda
Uosio, skroblo, juodalksnio, beržo malkas,
supjautas kaladėmis, sukapotas ir 2-3 m il-
gio. Pristatymas nemokamas. Vežame
miškovežiu malkas, statybinę medieną pa-
gal klientų pageidaujamą ilgį ir
išmatavimus. Išrašau sąskaitą. Pristatymas
nemokamas. Tel.: 8 614 98516, 8 639
48191.
MALKOS. Nuolat prekiaujame lapuočių
malkomis. Skaldytos, kaladėmis arba rąste-
liais. Malkos tvarkingai sukrautos. Skubus
nemokamas pristatymas. Tel. 8 672 51171.
Miško savininkas – lapuočių ir spygliuočių
malkas. Pristato. Perka mišką. Atsiskaito iš
karto. Tel. 8 690 66155.
Pigiai lapuočių ir kietmedžio malkas (skal-
dytas, kaladėmis, rąsteliais). Prienuose
atvežimas nemokamas. Tel. 8 682 31133.
UAB „Almo medis“ parduoda įvairias kapo-
tas malkas, pušines atraižas, sandėliukus,
malkines, šulinių apdailas, voljerus šunims,
pavėsines, rūkyklas mėsai, vištides ir lauko
tualetus. Pristatome į vietą. Išrašome sąs-
kaitas. Tel. 8 648 61061.
Įvairias malkas kaladėmis. Pristato. Tel. 8
671 94231.
Įvairias malkas (rąsteliais, trinkomis ir skal-
dytas). Turime ir sausų malkų. Atvežame
įvairiais kiekiais. Tel.: 8 604 81933, 8 604
01171.

GERIAUSIA KAINA parduoda lapuočių
malkas. Atveža. Tel. 8 603 77391.
Beržines ir pušines malkas. Atveža. Tel. 8
625 97091.
Paslaugos
Šuniukų kirpimas. Mažų ir didelių veislių
šunų kosmetinis ir pilnas kirpimas, higiena
(maudymas, džiovinimas, ausyčių valymas,
nagų kirpimas), sąvėlų iššukavimas, trimin-
gavimas. Tel. 8 641 94078.
Paskolos!!! Turimų paskolų ir kitų skolų refi-
nansavimas (didesnėm raidėm). Suteikia-
me paskolas ir refinansuojame turimas bei
kt. skolas (antstoliai, Sergel, Gelvora, Bitė ir
kt.) sumoje nuo 100 iki 10 000 eurų, laiko-
tarpiui nuo 2 iki 48 mėn. Palūkanos konku-
rencingai mažiausios rinkoje. Konsultuoja-
me pensijų kaupimo II - III pakopoje klausi-
mais. Tarpininkas Ričiardas (ind. veiklos pa-
žym. Nr. 621263). Tel. 8 601 50935.
SKLYPŲ KADASTRINIAI MATAVIMAI· sta-
tinių kadastriniai matavimai–inventorizaci-
ja,· geodeziniai ir topografiniai matavimai,·
pastato ašių žymėjimas,· žemės sklypų for-
mavimo ir pertvarkymo projektai. UAB
„GEONETAS“  Adresas: Vytauto g. 11 A
(priešais Autobusų stotį, laiptais į rūsį),
Prienai.  Tel.: 8 683 98043, 8 614 38124.
Profesionali stogdengių brigada atlieka vi-
sus stogo remonto, įrengimo darbus. Suda-
rome sąmatas, pristatome medžiagas, su-
teikiame garantijas. Tel. 8 677 68382.
Dengiame stogus ir ardome senus. Stato-
me pavėsines, terasas, malkines. Kalame
sienas lentelėmis, skarda ir šildome vata.
Tel. 8 607 59508.
Gaminame betoną, kalkinį skiedinį, šulinio
žiedus (nuo 0,7 iki 3 m), įvairią
gelžbetoninę produkciją. Vežame žvyrą,
smėlį. Atliekame metalo tekinimo ir suvirini-
mo darbus. Tel. 8 687 95399.
Liejame pamatus, betonuojame. Montuoja-
me gipso kartoną, glaistome, dažome, kala-
me dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos,
elektros instaliacijos ir griovimo darbus. Klo-
jame trinkeles. Lankstome skardas. Tel. 8
600 96399.



Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą,
dengiame stogus, lankstome skardas, skar-
diname, šiltiname ir dažome namų fasadus.
Statome karkasinius namus. Kasame pa-
matus, mūrijame, tinkuojame, betonuojame,
montuojame tvoras, atliekame langų apdai-
lą, montuojame langus ir duris. Tel. 8 620
85350.
Kokybiškai remontuojame butus: dažome,
glaistome, klojame laminatą, atliekame ki-
tus darbus. Tel. 8 606 46488.
Gaminame duris namams ir ūkiniams pa-
statams. 37 m. gamybos patirtis. Žiemą ir
pavasarį durys pigesnės. Tel. 8 682 62195.
Kokybiškai taisau automatines SKALBIMO
MAŠINAS atvykstu į namus, suteikiu garan-
tiją. Tel. 8 615 73404.
Remontuoja šaldytuvus ir šaldiklius. Vytau-
to g. 7, Prienuose. Suteikia garantiją. 8 622
02208.
Remontuoju skalbykles, elektrines virykles,
orkaites, džiovykles, indaploves. Atvykstu į
namus. Suteikiu garantiją. Tel. 8 647
55929.
Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus
birius krovinius. Tel. 8 690 66155.
Mobiliuoju gateriu greitai ir nebrangiai pjau-
name rąstus (iki 11 m ilgio) Jums patogioje
vietoje. Elektra nebūtina. Tel. 8 657 57395,
www.7verslai.lt
Mobiliuoju juostiniu gateriu kokybiškai pjau-
nu medieną. Atvykstu į vietą. Tel. 8 601
02662.
PJAUNAME AVARINIUS MEDŽIUS prie pat
namų, elektros laidų, kapinėse. Tel. 8 682
08754, girmantas.s@gmail.com
Pavojingų medžių pjovimas, genėjimas.
Sklypų valymas. Tel.: 8 683 99 233, grebly-
sirbebras@gmail.com + nuotrauka buvo Nr.
2122
Darbo skelbimai
Reikalinga
Baldų įmonei – stalius. Atlyginimas nuo 600
iki 1000 Eur. Gaminame nestandartinius
medinius baldus ir duris. Tel. 8 679 11884,
www.baldaiirspalvos.lt

Informacija
Jiezne (Jžs) siuvamos ir nemokamai dalija-
mos veido apsaugos kaukės. Neturintiems
galimybės atvykti pasiimti, susidarius dides-
nei grupei žmonių, gali būti atvežamos. Bū-
kit visi sveiki, saugokit save ir kitus. Pasis-
kambinti pasiteiravimui telefonu 8 617
68314.
Kviečia
Jeigu turite problemų su alkoholizmu, Jums
gali padėti Anoniminių alkoholikų draugija.
Susirinkimai vyksta: II, IV – 19 val., VII – 17
val., Birutės g. 10A („Carito“ bendruomenės
namai), Birštone ir III – 18 val. ir VII – 15
val. Bulikos g. 6, Jiezne. Tel.: 8 689 36747,
8 602 88177.

Liturginio kalendoriaus skaitiniai
VIEŠPATIES KANČIOS
(VERBŲ) SEKMADIENIS (A/ABC)
VERBŲ PROCESIJA

Evangelija (Mt 21, 1–11)

    Kai Jėzus su mokiniais prisiartino prie
Jeruzalės ir atėjo į Betfagę prie Alyvų kalno,
Jėzus pasiuntė du mokinius, liepdamas:
„Eikite į priešais esantį kaimą ir tuojau rasi-
te pririštą asilą su asilaičiu. Atriškite ir at-
veskite juos man. O jeigu kas imtų dėl to
teirautis, atsakykite: 'Jų reikia Viešpačiui', ir
iš karto juos paleis“.

    Tai įvyko, kad išsipildytų pranašo
žodžiai: „Pasakykite Siono dukrai: štai atke-
liauja tavo karalius. Jis romus, jis joja ant
asilės, lydimas asilaičio, nešulinio gyvulio
jauniklio“.

    Mokiniai nuėjo ir padarė, kaip Jėzaus
buvo įsakyta. Jie atvedė asilę su asilaičiu,
apdengė juos savo apsiaustais, o Jėzus
užsėdo ant viršaus. Didžiausia minia tiesė
drabužius jam ant kelio. Kiti kirto ir klojo ant
kelio medžių šakas. Iš priekio ir iš paskos
einančios minios šaukė: „Osana Dovydo
Sūnui! Garbė tam, kuris ateina Viešpaties
vardu! Osana aukštybėse!“

    Jam įžengus į Jeruzalę, sujudo visas
miestas ir klausinėjo: „Kas jis toksai?“ O mi-
nios kalbėjo: „Tai pranašas Jėzus iš Galilė-



jos Nazareto“.

MIŠIOS

Pirmasis skaitinys (Iz 50, 4–7)

    Štai ką sako Dievo tarnas:
    „Viešpats Dievas man davė iškalbų

liežuvį, kad aš sugebėčiau meilingu žodžiu
stiprinti nuvargusius. Kas rytą jis žadina
mano ausis, kad lyg mokinys jo klausy-
čiaus. Viešpats Dievas atvėrė man ausį.

    Aš nesigyniau, atgal nesitraukiau. Da-
viau savo nugarą mušantiems, atkišau savo
žandenas raunantiems. Nenugręžiau veido
nuo tų, kurie mane plūdo ir spjaudė.

    Tačiau man padės Viešpats Dievas, to-
dėl aš nebūsiu sugėdintas. Todėl nutaisau
savo veidą kaip titnagas kietą; aš žinau, jog
nebūsiu sugėdintas“.

Atliepiamoji psalmė (Ps 21, 8–9. 17–20.
23–24)

P. – O Dieve, mano Dieve, kodėl mane
apleidai?

Kas mane mato, pašiepia,
vaiposi, kraipydami galvas:
„Viešpačiu pasitikėjo, tegu jis jį gelbi,
tegu išvaduoja, jeigu jį myli!“ – P.
Apspitęs mane žvėrių pulkas,
nedorėlių aibė aplink mane zuja.
Jie pervėrė mano rankas, mano kojas.
Galiu suskaičiuoti visus savo kaulus. – P.

Jie drabužius mano dalijas,
meta dėl mano apdaro burtą.
Bet, Viešpatie, tu nuo manęs nesišalink.
Tu, mano pagalba, skubėk man padėti. –

P.

Tavąjį vardą garsinsiu broliams,
maldingų žmonių būryje tave girsiu.
Kurie Viešpaties bijot, teikit jam šlovę!
Garbinkit jį, visa Jokūbo ainija,
bijokite jo, visi Izraelio žmonės! – P.

Antrasis skaitinys (Fil 2, 6–11)
    Kristus Jėzus, turėdamas Dievo prigim-

tį, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu,
bet apiplėšė pats save, priimdamas tarno

išvaizdą ir tapdamas panašus į žmones. Jis
ir išore tapo kaip visi žmonės; jis
nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties,
iki kryžiaus mirties.

    Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padova-
nojo jam vardą, kilniausią iš visų vardų, kad
Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis
danguje, žemėje ir po žeme ir kiekvienos lū-
pos Dievo Tėvo šlovei išpažintų: „Jėzus
Kristus yra Viešpats!“

Posmelis prieš Evangeliją (Fil 2, 8–9)

Dėl mūsų Kristus nusižemino, tapdamas
klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties.

Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo
jam vardą, kilniausią iš visų vardų.

Evangelija (Mt (26, 14–27, 10). 11–54.
(55–66))

   [ Vienas iš Dvylikos, vardu Judas Iskari-
jotas, nuėjo pas aukštuosius kunigus ir tarė:
„Ką man duosite, jeigu jį aš jums išduosiu?“
Tie pasiūlė trisdešimt sidabrinių. Ir nuo to
meto Judas ieškojo progos išduoti Jėzų.

    Pirmąją Neraugintos Duonos dieną mo-
kiniai atėjo pas Jėzų ir paklausė: „Sakyk,
kur paruošti tau Velykų vakarienę?“

    Jis atsakė: „Eikite į miestą pas tokį
žmogų ir sakykite jam: 'Mokytojas sako:
Mano metas jau atėjo. Pas tave valgysiu
Velykų vakarienę su savo mokiniais'“. Moki-
niai padarė, kaip buvo Jėzaus įsakyta, ir
paruošė Velykų stalą.

    Atėjus vakarui, Jėzus su dvylika moki-
nių užėmė vietas prie stalo. Pradėjus valgy-
ti, jis tarė: „Iš tiesų sakau jums: vienas iš jū-
sų mane išduos“.

    Jie labai nuliūdo ir ėmė už kits kito klau-
sinėti: „Nejaugi aš, Viešpatie?“

    Jis atsakė: „Mane išduos dažantis kartu
su manim duoną dubenyje. Žmogaus Sū-
nus, tiesa, eina savo keliu, kaip apie jį para-
šyta, bet vargas tam žmogui, kuris išduos
Žmogaus Sūnų. Geriau būtų buvę tam
žmogui negimti“.

    Jo išdavėjas Judas paklausė: „Nejaugi
aš, rabi?!“

    Jis atsakė: „Taip, tu!“
    Vakarieniaujant Jėzus paėmė duoną,

laimino ją, laužė ir davė mokiniams, saky-
damas: „Imkite ir valgykite: tai yra mano kū-



nas“. Paskui, paėmęs taurę, sukalbėjo pa-
dėkos maldą ir davė jiems, tardamas: „Ger-
kite iš jos visi, nes tai yra mano kraujas –
naujosios sandoros kraujas, kuris už
daugelį išliejamas nuodėmių atleidimui. Ir
sakau jums: nuo šiol aš nebegersiu šito
vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada su
jumis gersiu jį naują savo Tėvo karalystėje“.

    Pagiedoję psalmes, jie išėjo į Alyvų kal-
ną.

    Tada Jėzus jiems kalbėjo: „Šią naktį jūs
visi manimi pasipiktinsite, nes parašyta:
'Užgausiu piemenį, ir avių kaimenė
išsisklaidys'. O kai prisikelsiu, aš nueisiu
pirma jūsų į Galilėją“.

    Petras atsiliepė: „Jei net visi tavimi pa-
sipiktintų, aš niekuomet nepasipiktinsiu!“

    Jėzus jam tarė: „Iš tiesų sakau tau: šią
naktį, dar gaidžiui nepragydus, tu tris kartus
manęs išsiginsi“.

    Bet Petras tvirtino: „Jei man net reikėtų
mirti kartu su tavimi, vis tiek aš tavęs
neišsiginsiu!“ Taip kalbėjo ir visi mokiniai.

    Netrukus Jėzus su jais atėjo į ūkį, vadi-
namą Getsemane, ir tarė mokiniams: „Pa-
sėdėkite čia, kol aš ten nuėjęs melsiuos“.
Pasiėmęs Petrą ir abu Zebediejaus sūnus,
pradėjo liūdėti ir sielvartauti. Tada tarė
jiems: „Mano siela mirtinai nuliūdusi. Likite
čia ir pabudėkite kartu su manimi“.

    Dar truputį paėjęs, Jėzus parpuolė
kniūpsčias ir meldėsi: „Mano Tėve, jeigu
įmanoma, teaplenkia mane ši taurė. Tačiau
ne kaip aš noriu, bet kaip tu!“

    Jis sugrįžo pas mokinius ir, radęs juos
miegančius, tarė Petrui: „Negalėjote nė vie-
nos valandos pabudėti su manimi? Budėki-
te ir melskitės, kad nepatektumėte į pagun-
dą. Dvasia ryžtinga, kūnas silpnas“.

    Ir vėl nuėjo antrą kartą ir meldėsi: „Ma-
no Tėve, jei ši taurė negali praeiti mano ne-
gerta, tebūnie tavo valia!“ Sugrįžęs vėl rado
juos snaudžiančius – jų akys buvo mieguis-
tos. Tuomet, palikęs juos, Jėzus dar kartą
nuėjo ir trečią kartą meldėsi tais pačiais
žodžiais. Paskui grįžo pas mokinius ir tarė:
„Jūs vis dar miegate ir ilsitės… Štai atėjo
valanda, kai Žmogaus Sūnus bus atiduotas
į nusidėjėlių rankas. Kelkitės, eime! Štai
mano išdavėjas čia pat“.

    Dar jam tebekalbant, štai pasirodė Ju-
das, vienas iš Dvylikos, o su juo didelis bū-

rys, ginkluotas kalavijais ir vėzdais, atsiųs-
tas aukštųjų kunigų ir tautos seniūnų. Jo
išdavėjas buvo nurodęs jiems ženklą, saky-
damas: „Kurį pabučiuosiu, tai tas! Suimkite
jį!“    Ir tuojau priėjęs prie Jėzaus, tarė:
„Sveikas, rabi!“, ir pabučiavo jį.

    O Jėzus jam tarė: „Bičiuli, ko atėjai?“
Tuomet jie pripuolę nutvėrė jį ir suėmė.

    Ir štai vienas iš Jėzaus palydovų
išsitraukė kalaviją, puolė vyriausiojo kunigo
tarną ir nukirto jam ausį. Bet Jėzus jam ta-
rė: „Kišk kalaviją atgal į jo vietą, nes visi,
kurie griebiasi kalavijo, žus nuo kalavijo.
Gal manai, jog aš negaliu paprašyti savo
Tėvą ir jis bematant neatsiųstų man dau-
giau kaip dvylika legionų angelų? Bet kaipgi
išsipildytų Raštai, kad šitaip turi atsitikti?!

    Tą valandą Jėzus tarė būriui: „Atėjote
manęs suimti su kalavijais ir vėzdais, tarsi
plėšiko. Aš kasdien sėdėjau šventykloje
mokydamas, ir manęs nesuėmėte. Bet vis-
kas šitaip dedasi, nes turi išsipildyti pranašų
Raštai“.

    Tada visi mokiniai, palikę jį, pabėgo.
    Tie, kurie buvo suėmę Jėzų, nuvedė jį

pas vyriausiąjį kunigą Kajafą, kur buvo
susirinkę Rašto aiškintojai ir seniūnai. Pet-
ras sekė jį iš tolo iki vyriausiojo kunigo rūmų
ir, įėjęs į kiemą, atsisėdo su tarnais pažiūrė-
ti, kuo viskas baigsis.

    Tuo tarpu aukštieji kunigai ir visa teis-
mo taryba ieškojo neteisingo parodymo
prieš Jėzų, kad galėtų jį nuteisti mirti, tačiau
nerado, nors daug buvo atėję neteisingų liu-
dytojų. Pagaliau išėjo priekin du ir tarė:
„Šitas yra sakęs: 'Aš galiu sugriauti Dievo
šventyklą ir per tris dienas ją vėl atstatyti'“.

    Tada atsistojęs vyriausiasis kunigas pa-
klausė Jėzų: „Tu nieko neatsakai į šituos
kaltinimus?! Bet Jėzus tylėjo. Tuomet vy-
riausiasis kunigas jam tarė: „Prisaikdinu ta-
ve gyvuoju Dievu, kad mums pasakytum, ar
tu Mesijas, Dievo Sūnus?!“

    Jėzus atsakė: „Taip yra, kaip sakai. Bet
aš jums sakau: jūs dar pamatysite
Žmogaus Sūnų, sėdintį Visagalio dešinėje ir
ateinantį dangaus debesyse!“

    Tuomet vyriausiasis kunigas perplėšė
savo drabužius ir sušuko: „Jis
piktžodžiauja! Kam dar mums liudytojai?!
Štai girdėjote piktžodžiavimą. Kaip jums re-
gisi?“ jie atsakė: „Vertas mirties!“



    Tuomet jie ėmė spjaudyti Jėzui į veidą
ir daužyti kumščiais. Kiti mušė jį per veidą ir
tyčiojosi: „Pranašauk mums, Mesijau, kas
tave užgavo!“

    Tuo tarpu Petras sėdėjo kieme. Viena
tarnaitė priėjo prie jo ir tarė: „Ir tu buvai su
Jėzumi Galilėjiečiu“.

    Bet jis išsigynė visų akivaizdoje: „Aš
nežinau, ką tu sakai“.

    Einantį link vartų, jį pastebėjo kita tar-
naitė ir kalbėjo aplinkiniams: „Šitas buvo su
Jėzumi Nazariečiu“.

    Jis ir vėl išsigynė, prisiekdamas: „Aš
nepažįstu to žmogaus!“

    Po valandėlės prisiartino ten stovėjusie-
ji ir sakė Petrui: „Tikrai tu vienas iš jų, nes ir
tavo tarmė tave išduoda“.

    Tuomet jie ėmė keiktis ir prisiekinėti:
„Aš nepažįstu to žmogaus!“ Ir tuojau pragy-
do gaidys. Tada Petras prisiminė Jėzaus
žodžius: „Dar gaidžiui nepragydus, tu tris
kartus manęs išsiginsi“. Jis išėjo laukan ir
graudžiai pravirko.

    Rytui išaušus, visi aukštieji kunigai ir
tautos seniūnai padarė sprendimą, kad Jė-
zus turįs būti nužudytas. Surišę nuvedė ir
atidavė jį valdytojui Pilotui.

    Kai išdavikas Judas pamatė, jog Jėzus
pasmerktas, gailesčio pagautas, nunešė at-
gal aukštiesiems kunigams ir seniūnams
trisdešimt sidabrinių ir tarė: „Nusidėjau,
išduodamas nekaltą kraują“.

    Tie atsakė: „Kas mums darbo? Tu
žinokis!“ Nusviedęs šventykloje pinigus, jis
išbėgo ir pasikorė.

    Aukštieji kunigai paėmė sidabrinius ir
kalbėjo: „Jų negalima dėti į šventyklos iždą,
nes tai užmokestis už kraują“. Jie pasitarė
ir už tuos pinigus nupirko puodžiaus dirvą
ateiviams laidoti. Todėl ta dirva iki šios die-
nos vadinasi Kraujo dirva.

    Taip išsipildė pranašo Jeremijo žodžiai:
„Ir paėmė trisdešimt sidabrinių – įkainotojo
kainą, už kurią buvo jį suderėję iš Izraelio
vaikų,– ir atidavė juos už puodžiaus dirvą;
taip man Viešpats buvo paskyręs“. ]

Jėzus stovėjo valdytojo akivaizdoje. Val-
dytojas jį klausė: „Ar tu esi žydų karalius?“

    Jėzus atsakė: „Taip yra, kaip sakai“.
Aukštųjų kunigų ir seniūnų skundžiamas, jis
niekaip neatsiliepė.

    Tuomet Pilotas paklausė: „Ar negirdi,
kaip baisiai tave kaltina?“ Bet jis neatsakė
nė į vieną kaltinimą ir tuo be galo nustebino
valdytoją.

    Šventės proga valdytojas buvo pratęs
paleisti miniai vieną kalinį, kurio ji norėdavo.
Tuomet jis turėjo garsų kalinį, vardu Bara-
bą. Taigi, žmonėms susirinkus, Pilotas pa-
klausė: „Katrą norite, kad jums paleisčiau:
Barabą ar Jėzų, vadinamą Mesiju?“     Mat
jis žinojo, kad Jėzų jie buvo išdavę iš pavy-
do.

    Pilotui sėdint teismo krasėje, jo žmona
atsiuntė įspėjimą: „Nieko nedaryk šiam tei-
siamajam! Šiąnakt sapne aš labai dėl jo
kentėjau“.

    Aukštieji kunigai ir seniūnai sukurstė
žmones, kad prašytų paleisti Barabą, o Jė-
zų pražudytų. Tuomet valdytojas jiems tarė:
„Katrą norite, kad jums paleisčiau?“

    Jie šaukė: „Barabą!“
    Pilotas paklausė: „Ką gi man daryti su

Jėzumi, kuris vadinamas Mesiju?“
    Jie visi rėkė: „Ant kryžiaus jį!“
    Jis bandė klausti: „O ką gi pikta yra

padaręs?“
    Bet tie dar garsiau šaukė: „Ant kryžiaus

jį!“
    Pilotas, pamatęs, kad nieko nepasiekia

ir kad sąmyšis tik didėja, paėmė vandens,
nusimazgojo rankas minios akivaizdoje ir
tarė: „Aš nekaltas dėl šio teisiojo kraujo.
Jūs žinokitės!“

    O visi žmonės šaukė: „Jo kraujas te-
krinta ant mūsų ir mūsų vaikų!“ Tuomet jis
paleido jiems Barabą, o Jėzų nuplakdinęs
atidavė nukryžiuoti.

    Valdytojo kareiviai nusivedė Jėzų į įgu-
los būstinę ir surinko aplink jį visą kuopą.
Jie išrengė jį ir apsiautė raudona skraiste.
Nupynė vainiką iš erškėčių, uždėjo jam ant
galvos, o į jo dešinę įspraudė nendrę. Pa-
skui tyčiodamiesi klūpčiojo prieš jį ir sakė:
„Sveikas, žydų karaliau!“ Spjaudydami jį,
stvėrė iš jo nendrę ir čaižė per galvą.
Pasityčioję iš Jėzaus, kareiviai nusiautė
skraistę, apvilko jo paties drabužiais ir
išsivedė nukryžiuoti.

    Eidami jie sutiko vieną žmogų iš Kire-
nės, vardu Simoną. Tą privertė panėšėti jo
kryžių.

    Atėję į vietą, vadinamą Golgotą (tai yra:



„Kaukolės vieta“), davė jam gerti vyno,
sumaišyto su tulžimi, bet Jėzus tik paraga-
vo ir negėrė. Prikalę prie kryžiaus, pasidali-
jo jo drabužius, mesdami burtą; ir ten pat
susėdę sergėjo jį.

    Viršum jo galvos jie prisegė užrašytą jo
kaltinimą: „Šitas yra Jėzus, žydų karalius“.
Kartu su juo buvo nukryžiuoti du plėšikai,
vienas iš dešinės, kitas iš kairės.

    Einantys pro šalį užgauliojo Jėzų, krai-
pydami galvas ir sakydami: „Še tau, kuris
sugriauni šventyklą ir per tris dienas atsta-
tai; gelbėkis pats! jei tu esi Dievo Sūnus,
nuženk nuo kryžiaus!“

    Taip pat tyčiojosi aukštieji kunigai su
Rašto aiškintojais ir seniūnais, kalbėdami:
„Kitus išgelbėdavo, o pats negali išsigelbėti.
Jeigu jis Izraelio karalius, tenužengia dabar
nuo kryžiaus, ir mes juo tikėsime… Jis pasi-
tikėjo Dievu, tad teišvaduoja jį dabar, jeigu
juo rūpinasi, nes jis yra sakęs: 'Aš Dievo
Sūnus'“. Taip pat jį užgauliojo ir kartu nukr-
yžiuotieji plėšikai.

    Nuo šeštos iki devintos valandos buvo
sutemę visame krašte. O apie devintą va-
landą Jėzus garsiai sušuko: „Eli, Eli, lema
sabachtani?“, tai reiškia: „Mano Dieve, ma-
no Dieve, kodėl mane apleidai?!“

    Kai kurie iš ten stovinčių, tai išgirdę, sa-
kė, jog jis šaukiąsis Elijo. Ir tuoj pat vienas
iš jų pribėgęs paėmė kempinę, primirkė ją
perrūgusio vyno, užmovė ant nendrės ir pa-
davė jam gerti. Kiti kalbėjo: „Liaukis! Pažiū-
rėsim, ar ateis Elijas jo išgelbėti“.

    Tuomet Jėzus, dar kartą sušukęs
skardžiu balsu, atidavė dvasią.

    Ir štai šventyklos uždanga perplyšo pu-
siau nuo viršaus iki apačios, ir žemė sudre-

bėjo, ir uolos ėmė skeldėti. Atsidarė kapų
rūsiai, ir daug užmigusių šventųjų kūnų pri-
sikėlė iš numirusių. Išėję iš kapų po Jėzaus
prisikėlimo, jie atėjo į šventąjį miestą ir
daug kam pasirodė. Šimtininkas ir kiti su
juo sergintys Jėzų, pamatę žemės drebėji-
mą ir visa, kas dėjosi, labai išsigando ir sa-
kė: „Tikrai šitas buvo Dievo Sūnus!“

 [ Tenai buvo daug moterų, kurios žiūrėjo
iš tolo. Jos buvo atlydėjusios Jėzų iš Galilė-
jos, jam patarnaudamos. Tarp jų buvo Mari-
ja Magdalietė, Jokūbo ir Juozapo motina
Marija ir Zebediejaus sūnų motina.

    Vakarui atėjus, atvyko vienas turtingas
žmogus iš Arimatėjos, vardu Juozapas, ku-
ris irgi buvo Jėzaus mokinys. Jis nuėjo pas
Pilotą ir paprašė Jėzaus kūno. Pilotas įsakė
jį atiduoti. Juozapas pasiėmė kūną, įvyniojo
į tyrą drobulę ir paguldė savo naujame kapo
rūsyje, kurį buvo išsikaldinęs uoloje. Paskui
jis užrito didelį akmenį ant rūsio angos ir
nuėjo. Ten dar buvo Marija Magdalietė ir ki-
ta Marija, kurios sėdėjo priešais kapą.

    Kitą dieną, kuri yra po Prisirengimo die-
nos, susirinko pas Pilotą aukštieji kunigai
bei fariziejai ir kalbėjo: „Valdove, mes atsi-
minėme, jog tasai suvedžiotojas, dar tebe-
gyvendamas, yra pasakęs: 'Po trijų dienų
aš prisikelsiu'. Įsakyk tad saugoti kapą iki
trečios dienos, kad kartais atėję mokiniai
neišvogtų jo ir nepaskelbtų liaudžiai: 'Jis pri-
sikėlė iš numirusių'. Ta pastaroji apgavystė
būtų blogesnė už pirmąją“.

    Pilotas jiems atsakė: „Štai jums sargy-
ba – eikite ir saugokite, kaip išmanote“. Ta-
da jie nuėję paženklino antspaudu akmenį
ir pastatė sargybą. ]
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