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SKAUTAI 

 

KIEKVIENAS skautas daro įţodį: tarnauti Dievui ir Tėvynei, padėti artimui ir vykdyti 

skautų įstatus. “Įţodis, jungiamas su Dievo malone išpildant skautų įstatus, yra galingas ryţtas, 

kuris iškelia jaunystę iš silpnumų ir gundymų. Skautų įstatai, pagrįsti prigimtiniu įstatymu, 

auklėjimo pastangomis kasdien padaryti gerą darbelį, atsišaukia į tiesumą, kurio jaunieji taip labai 

trokšta. Jie nori kovoti, išmėginti savo jėgas sunkumuose, jie nori pasišvęsti, pasiţymėti. Kas galėtų 

paneigti tokio auklėjimo svarbą?” 
 

(Pijus XII, 1962. 6. 7) 

 

BUDĖK! 
 

Kristau, budrus Rūpintojėli, leisk budėti su tavimi, kai mano tikėjimą dengs abejonių 

rūkai, kai neviltis maţins mano meilę tėvynei, kai sukilę jausmai gręšis nuo ţmogaus, mano artimo. 

Suteik man didţią malonę, kuri stiprina dvasią ir lydi ištverminguosius per tave, Rūpintojėli! Amen. 

 
ĮŽODIS 

 

Brangindamas savo garbę, aš pasiţadu: stengtis visomis jėgomis tarnauti Dievui ir 

Tėvynei, padėti artimui ir vykdyti skautų įstatus. 

 
RYTINE MALDA 

 

Padėk man, Viešpatie, šiandien būti geruoju riteriu: ginti silpnuosius, gyventi tėvynei, 

naikinti pikta pasaulyje, o pirmiausia pačiame savyje. Leisk būti galingu ąţuolu ir niekad nesilenkti 

ţemyn kaip verkiantis gluosnis. Tegu pirmoji mano mintis būna apie tave, antroji - apie kitus ir tik 

trečioji - apie save. Būk mano širdyje, Viešpatie, kuris gyveni ir viešpatauji per amţius. Amen. 

 
VAKARINE MALDA 

 

Ačiū tau, Viešpatie, kad leidai man šiandien dţiaugtis, kovoti ir kai ką laimėti. Bet kvosk 

mano širdį ir pasakyk, ar visur buvau tiesus? Ar buvau ištikimas tau ir tėvynei ? Ar buvau draugas 

artimui ir brolis skautui? Ar klausiau tėvų ir vyresniųjų? Ar buvau skaistus mintyje, ţodyje ir 

veiksme? 

Dieve, atleisk man, kas buvo negera. Stiprink skauto jėgas. Leisk tave labiau mylėti ir būti 

geresniu. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen. 

 
PRIEŠ SUEIGĄ 

 

Padėk mums, Viešpatie, kad ši sueiga būtų lyg dţiugus himnas, supintas iš tavo garbės, 

tėvynės meilės ir artimo pagarbos. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen. 

 
PO SUEIGOS 

 

Ačiū tau, Viešpatie, uţ skaidrų dţiaugsmą, uţ širdţių vienybę, uţ tas graţias sueigos 

valandas, kurias praleidome tavo Apvaizdai budint. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen. 

 
IŠKYLOS MALDA 

 

Kristau, mūsų Mokytojau ir Bičiuli! Tu keliavai per šventąją ţemę, mylėjai kalnus ir 

eţerą, dţiaugeisi viskuo, ką Tėvo meilė mums sukūrė. Atverk mūsų akis visoms mus supančioms 

groţybėms, pradţiugink mūsų širdis savo didybe. O kai vakare susirinksim prie lauţo, tavo 

akivaizdoje baigdami dieną, leisk mums pajusti, kad tu esi lyg vėliava virš mūsų gyvenimo. Tu 



viską iškeli aukštumon ir viską papuoši, - puošk mūsų širdis ir nuvesk jas ligi dangaus Tėvo sosto. 

Amen. 

 
PO IŠKYLOS 

 

Ačiū, Viešpatie, uţ motinos - ţemės prieglobstį, uţ brolio miško ošimą, uţ sesės bangos 

ūţesį; ačiū, kad leidai pajusti jų alsavimą ir jėgą, atsinaujinti, sustiprėti. 

Kai grįţus vėl uţpuls mane miesto nerimas, Viešpatie, tada leisk pabusti manyje naktų 

tylai ir vidurdienių ramybei. Kai apkalbos ir murzini plepalai norės mane apkurtint, leisk vėl many 

prabilti tavo bangų ir krioklių tyrajai jėgai. Kai mane tykos bailumas, uţgaula, svyravimas, leisk 

narsiai stovėti kaip tavo medţiai audrų draskomoje kalnų atšlaitėje, kantriam ir stipriam; kaip tie 

medţiai, kur juos pastatei, tokie vieniši ir tokie graţūs savo uţsispyrusią, nepalauţiama ir 

neišsenkančia jėga. Leisk, kad visa tai manyje gyventų - kas dieną, kas valandą. Tada aš jau 

ištesėsiu, išlaikysiu - ligi sekančios didelės iškylos. 

 
Tu viena mane vilioji 

Ir gyvent šauki viena -  

Neuţmirštamo pasaulio 

Neuţmirštanti daina. 
 

Kad ţydėtum, kad skambėtum, 

Tartum dieviška daina -  

Stebuklingojo pasaulio 

Stebuklinga dovana. 

 
STOVYKLINĖ MALDA 

 

Graţiosios gamtos ir viso pasaulio Kūrėjau, Dieve, stiprink mūsų brangiosios Lietuvos 

skautų dvasią, kad mes tobulėtume šviesaus proto ţiniomis, kilnių jausmų švelnumu ir veiklios 

valios tvirtumu. Padėk mums, Visagali, semtis reikalingų jėgų iš tavęs, kursai esi tiesos, groţio ir 

gėrio šaltinis, kad, nugalėdami visas kliūtis ir kasdien eidami geryn, gryna sąţine ir linksmu veidu 

dirbtume tėvynės ir ţmonijos labui. Amen. 

 
Vėliavą pakeliant 

 

Viešpatie, tepakyla ši vėliava ligi tavęs, kurs vadovauji mūsų kovai uţ tavo, artimo ir 

tėvynės idealus, kurs skatini mus budėti. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen. 

 
Vėliavą nuleidžiant 

 

Viešpatie, palaimink šią vėliavą, kuri plevėsavo tavo garbei, artimo dţiaugsmui ir tėvynės 

kovai, kad kaip lig šiol taip ir toliau budėtume. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen. 

 
Į VIEŠPATĮ KŪRĖJA 

 

Dieve, dangaus ir ţemės Kūrėjau, viso groţio ir gėrio Viešpatie! Leisk paţinti tave 

kiekvienoj ţemės pėdoj, kiekvienoj ţmogaus širdy. Noriu garbinti tave su paukščiais, kurie 

nesiliauja tau čiulbėję. Trokštu mylėti tave, kaip myli aukščiausio gėrio pasiilgusios širdys. Amen. 

 
VAKARINĖ GIESMĖ 

 

Sutelk mus, Viešpatie, būrin 

Padangėj savo atviroj, 

Ramybėj ir tyloj 

Maldaut jauna širdim. 
 



Lyg lakios ţieţirbos lauţų, 

Sugrįţtam į tave nūnai. 

O Tėve, tu ţinai 

Slapčias mintis visų! 
 

Atleisk, jei buvome kalti, 

Palaimink pastangas šviesias, 

Priimk dienos aukas 

Ir būk prie mūs arti. 
 

Štai miškas rimsta vakarop, 

Ramybė skleidţiasi aplink. 

Tu maldą mūs priimk 

Padangėj atviroj. 

 
JAUNESNIOJO SKAUTO MALDA 

 

Gerasis drauge, Jėzau, padėk man mylėti visus draugus ir visiems būti “linksmuoju 

broliu”, kaip mano šv. globėjas. Amen.  
 

Jaunesniųjų skautų globėjas šv. Pranciškus Asyžietis 

 
SKAUTO MALDA 

 

Leisk, Viešpatie, atlikti savo pareigą, būti tiesiu ţodyje, kilniu veiksmuose, patvariu 

sunkenybėse, skaisčiu kūnu ir dvasia. Padėk man savo didţia malone tu, kuris gyveni ir viešpatauji 

amţių amţius. Amen. 

 
SKAUTES MALDA 

 

Padėk man, Viešpatie, visur jausti tavo didybę ir groţį, tavo palankumą ir meilę, kad 

visuose daiktuose ir ţmonėse tik tave mylėčiau, o juos - dėl tavęs. 

Leisk, kad visos mano svajonės ir mintys, troškimai, ţodţiai ir darbai, dţiaugsmas ir 

kentėjimas būtų mano meilės dovana tau, mano Dieve! Amen. 

 
SKAUTO VYČIO MALDA 

 

Viešpatie Kristau, paţenklinęs mano kaktą savo kryţiumi, leisk būti tavo vyčiu - riteriu, 

tarnauti tau ir artimui, ginti savo tėvynę ir taip išpildyti ţemėje tavo valią. Amen. 
 

Skautų vyčių globėjas - apaštalas šv. Paulius 

 
Į TAUTŲ VIEŠPATĮ 

 

Dieve, ţmonių giminės ir tautų Valdove! Suteik mano tautai laisvę ir taiką, o man padėk 

jai tarnauti, uţ ją kovoti ir jai aukotis. Amen. 

 
Į KRISTŲ, BROLĮ 

 

Kristau, ţmogaus Broli, padėk man visur ieškoti ţmonių, kuriems galėčiau padėti. Leisk 

raišioti ţaizdas ligoniams, guosti liūdinčius, būti draugu tų, kuriuos kiti niekina ir persekioja. Amen. 

 
Naktį uţ durų ugnys ţvaigţdyno 

Ir gelmės jūrų širdį baugino. 

Matau šią dieną jau praregėjęs -  

Audţia tik viena amţių Audėjas. 
 



Dienų Audėjas dosniai teikia, 

Ko ţemės valandai prireikia -  

Jis duoda obelei ţiedų, 
 

Perkūno trenksmą audros dienai, 

Ir siunčia vyturį rugienai 

Ir bitę lepina medum. 
 

Iš jo dosnumo, dainiau, gavo 

Ir skambų kerą kanklės tavo, 

Ir tu atlygink Jam daina, 
 

Kad nors ir vargti ţmogui duota, 

Ţmogum ši ţemė vainikuota, 

Ir amţių ţiedas jo daina. 

 
Į ŠV. DVASIĄ 

 

Šviesos Viešpatie, dvasinių lauţų Kurstytojau, siųsk savo spindulius į mano širdį. Tegu 

mano dvasia nepalinksta prieš tamsą. Te negęsta mano meilė, kurią paţadėjau Tau, Tėvynei ir 

Artimui. Amen. 

 
Į DIEVO MOTINĄ 

 

Švenčiausioji Marija, mūsų ţemės Globėja! Stiprink mūsų seses ir brolius tėvynėje, o 

mums leisk dţiuginti tave ištikimybe Jėzui Kristui, tavo Sūnui, mūsų Viešpačiui. Amen. 

 
Į ŠV. JURGĮ 

 

Visų skautų globėją 
 

Globėjau, šventasis Jurgi, išmelsk palaimos visiems visų kraštų broliams skautams ir 

sesėms skautėms, kad tavo uţtariami mes neštume per pasaulį Kristaus vėliavą, mylėtume kiekvieną 

ţmogų ir kiekviename gamtos kūrinyje mylėtume praamţinąjį Kūrėją, kuris gyvena ir viešpatauja 

per amţius. Amen. 

 
Į ŠV. KAZIMIERĄ 

 

Lietuvos skautų globėją 
 

Šventasis Kazimierai, išmelsk malonę būti tokiais skautais, kurie sekdami tavo pavyzdţiu 

budriai gina Dievo tiesą, tėvynės laisvę ir brolio - artimo - ţmogaus garbingumą 

 
Vargo psalmės, kad ir duslios -  

Garsas amţių sutartinės, 

Kilnios tavo delno pūslės, 

Šventos tavo vargo trynės. 

 

 


