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Motu proprio
dėl Katalikų Bažnyčios katekizmo santraukos

aprobavimo ir paskelbimo

Garbingiesiems broliams kardinolams, patriarchams, arkivyskupams, 
vyskupams, kunigams, diakonams ir visiems Dievo tautos nariams.

Prieš dvidešimt metų buvo pradėtas rengti Katalikų Bažnyčios ka-
tekizmas, kurį išleisti paprašė Vyskupų sinodo nepaprastasis susirin-
kimas visuotinio Vatikano ii susirinkimo pabaigos dvidešimtųjų me-
tinių proga.

esu be galo dėkingas Viešpačiui Dievui, kad jis dovanojo Bažny-
čiai šį Katekizmą, 1992 m. paskelbtą gerbiamo ir mylimo mano pirm-
tako popiežiaus Jono Pauliaus ii.

Didelę šios dovanos naudą ir vertę patvirtina pirmiausia teigia-
mas ir platus jo atgarsis tarp vyskupų, kuriems ypač jis ir skiriamas 
kaip patikimas bei autentiškas pavyzdinis tekstas katalikų mokymui 
dėstyti ir vietiniams katekizmams rengti. Be to, jį labai palankiai pri-
ėmė visa Dievo tauta, galėjusi su juo susipažinti ir jį įvertinti daugiau 
negu penkiasdešimt kalbų, į kurias jis iki šiol išverstas. 

su dideliu džiaugsmu dabar aprobuoju ir skelbiu šio Katekizmo 
Santrauką. 

2002 m. spalį jos gyvai pageidavo tarptautinio katechetų kongre-
so dalyviai, šitaip išreiškę daug kur Bažnyčioje jaučiamą poreikį. at-
siliepdamas į šį troškimą, velionis mano pirmtakas 2003 m. vasario 
mėn. nusprendė ją parengti ir pavedė tai atlikti nedidelei mano va-
dovaujamai ir kelių ekspertų padedamai kardinolų komisijai. Darbo 



metu šios Santraukos projektas buvo pateiktas įvertinti visiems kardi-
nolams bei vyskupų konferencijų pirmininkams, ir dauguma jų priė-
mė ir įvertino jį palankiai.

Santrauka, kurią dabar pateikiu visuotinei Bažnyčiai, yra tiks-
lus ir patikimas Katalikų Bažnyčios katekizmo apibendrinimas. Joje 
glaustai išdėstyti visi esminiai ir pamatiniai Bažnyčios tikėjimo ele-
mentai, todėl, kaip mano pirmtakas ir pageidavo, tai yra savotiškas 
žinynas, leidžiantis visiems, tikintiems ir netikintiems, vienu bendru 
žvilgsniu aprėpti visą katalikų tikėjimo panoramą.

Santraukos struktūra, turinys ir kalba tiksliai atspindi Katalikų 
Bažnyčios katekizmą, taigi kaip jo apibendrinimas ji padės ir skatins 
geriau jį pažinti ir į jį įsigilinti.

todėl, kupinas pasitikėjimo, patikiu šią Santrauką pirmiausia 
visai Bažnyčiai ir konkrečiai kiekvienam krikščioniui, idant šiame 
trečiame tūkstantmetyje jos padedamas kiekvienas galėtų vėl imtis 
evangelizacijos bei tikėjimo mokymo su nauju polėkiu, kuriuo turi 
pasižymėti kiekviena bažnytinė bendruomenė ir kiekvienas bet ku-
rio amžiaus ir bet kurios tautos Kristų tikintysis.

tačiau dėl savo glaustumo, aiškumo ir vientisumo ši Santrauka 
taip pat skirta kiekvienam žmogui, kuris, gyvendamas pabirame dau-
gialypių žinių pasaulyje, trokšta pažinti Gyvenimo Kelią, Dievo pati-
kėtąją savo sūnaus Bažnyčiai tiesą.

skaitydamas šią Santrauką kaip autoritetingą priemonę ir ypač 
Švenčiausiosios mergelės marijos, Kristaus ir Bažnyčios motinos, 
užtarimu, kiekvienas galės vis geriau pažinti ir priimti aukščiausios 
Dievo Dovanos žmonijai – vienatinio jo sūnaus Jėzaus Kristaus, ku-
ris yra „kelias, tiesa ir gyvenimas“ (Jn 14, 6), – neišsemiamą gražumą, 
ypatingumą ir aktualumą.

2005 m. birželio 28 d., Šv. Petro ir Pauliaus iškilmės vigilija, pirmi pon-
tifikato metai





Reto meninio grožio Kristaus Visavaldžio (Pantokrator) ikona primena psal-
mininko žodžius: 

„tu nustelbi visus vyrus savo grožiu, tavo kalba sklidina malonės“ (Ps 45, 3).
Šv. Jonas auksaburnis, pritaikydamas šią liaupsę Viešpačiui Jėzui, rašė: „Kris-

tus Dvasios galia buvo pačiame jėgų žydėjime, ir jame spindėjo dvigubas grožis – 
sielos ir kūno“ (PG 52, 479).

Ši ikona, vaizdų kalba sėkmingai perteikianti ir Jėzaus žmogystės spindėjimą, 
ir jo dievystės švytėjimą, yra pirmųjų visuotinių susirinkimų apibendrinimas. 

Kristus dėvi raudoną tuniką, dengiamą tamsiai mėlyno apsiausto. Šiomis 
dviem spalvomis žymima dvejopa jo prigimtis, o auksiniais atspindžiais prime-
namas dieviškasis žodžio asmuo. nuo dešinio peties krinta auksinė stula, simbo-
lizuojanti jo amžinąją kunigystę. Didingą ir giedrą veidą rėmina tankūs plaukai 
ir gaubia kryžiaus formos aureolė, sudaranti Dievo vardo apreiškimą iš 3, 14 pri-
menančią trigramą Ο Ω Ν („tas, kuris yra“). ikonos viršuje pakraščiuose maty-
ti dvi digramos: IC – XC („Jėzus“ – „Kristus“), išreiškiančios paties paveikslo pa-
vadinimą.

Dešinė ranka, kurios sulenktas bevardis pirštas beveik liečia nykštį (dvejopai 
Kristaus prigimčiai asmens vienybėje pažymėti), pavaizduota būdingu laiminimo 
judesiu. tuo tarpu kairė ranka tvirtai spaudžia evangelijos knygą, papuoštą trimis 
sąsagomis, perlais ir brangakmeniais. simbolizuojanti ir apibendrintai išreiškian-
ti Dievo žodį evangelija turi ir liturginę prasmę, nes švenčiant eucharistiją skai-
tomas jos skaitinys ir per konsekraciją tariami Jėzaus žodžiai.

Paveikslas, iškiliai apibendrinantis tikrovės ir simbolikos elementus, skatina 
kontempliuoti Jėzų ir sekti juo. Per Bažnyčią, savo sužadėtinę ir savo mistinį kū-
ną, Jėzus ir šiandien laimina žmoniją ir apšviečia ją savo evangelija, autentiška 
tiesos, žmogaus laimės ir išganymo knyga. 

368 m. rugpjūtį sode augustinas išgirdo balsą, sakantį: „imk ir skaityk, imk 
ir skaityk“ (Išpažinimai, 8, 12, 29). Katalikų Bažnyčios katekizmo santrauka, api-
bendrinanti Bažnyčios katechezėje dėstomą Jėzaus evangeliją, yra kvietimas at-
siversti tiesos knygą ir ją skaityti, net valgyti, kaip darė pranašas ezekielis (plg. 
ez 3, 1–4). 

teofanas Kretietis (1546). Kristaus ikona. atono kalnas, stauroniceto 
(Stauronikēta) vienuolynas



1  Jonas Paulius ii. apaštališkoji konstitucija Fidei depositum (1992 spalio 11).
2  Jonas Paulius ii. apaštališkasis laiškas Laetamur magnopere (1997 rugpjūčio 15).

Įžanga

1. 1992 m. spalio 11 d. popiežius Jonas Paulius ii viso pasaulio 
tikintiesiems pateikė Katalikų Bažnyčios katekizmą, pristatomą kaip 
„pavyzdinį tekstą iš gyvųjų tikėjimo šaltinių atsinaujinančiai kate-
chezei“1. tad praėjus trisdešimt metų nuo Vatikano ii susirinkimo 
(1962–1965) pradžios, buvo sėkmingai išpildytas Vyskupų sinodo 
1985 m. nepaprastojo susirinkimo pageidavimas parengti viso kata-
likų tikėjimo ir moralinio mokymo katekizmą.

Po penkerių metų, 1997 m. rugpjūčio 15 d., skelbdamas Katalikų 
Bažnyčios katekizmo editio tipica, popiežius patvirtino pagrindinį šio 
darbo tikslą: „išsamiai ir vientisai pristatyti katalikų mokymą, idant 
visi galėtų pažinti, ką savo kasdieniame gyvenime išpažįsta ir švenčia, 
kuo gyvena ir ko meldžia Katalikų Bažnyčia.“2

2. siekdamas, kad Katekizmo vertė būtų geriau suvokta, ir atsi-
liepdamas į 2002 m. spalio mėnesį tarptautiniame katechetų kon-
grese pasigirdusį prašymą, Jonas Pauliaus ii 2003 m. įsteigė tikėji-
mo mokymo kongregacijos prefekto kardinolo Josepho Ratzingerio 
vadovaujamą komisiją ir pavedė jai parengti Katalikų Bažnyčios kate-
kizmo santrauką, kurioje tas pats tikėjimo turinys būtų suformuluo-
tas labiau apibendrintai. Po dvejų metų darbo parengtas Santraukos 
projektas, norint gauti patarimų, buvo išsiuntinėtas kardinolams ir 
vyskupų konferencijų pirmininkams. absoliuti dauguma atsiliepusių 
projektą kaip visumą įvertino teigiamai. todėl komisija iš naujo per-
žiūrėjo šį projektą ir, atsižvelgdama į gautus pasiūlymus kai ką pato-
bulinti, parengė galutinį dokumento tekstą.



3. Santraukai būdingi trys pagrindiniai bruožai: griežta priklau-
somybė nuo Katalikų Bažnyčios katekizmo; dialoginis žanras; paveiks-
lų panaudojimas katechezėje. 

Pirmiausia Santrauka nėra savarankiškas kūrinys ir jokiu būdu 
nepretenduoja pakeisti Katalikų Bažnyčios katekizmo; priešingai, joje 
nuolat juo remiamasi tiek reguliariai nurodant susijusius straipsnius, 
tiek be paliovos laikantis jo sandaros, dėstymo ir turinio. Be to, San-
trauka norima iš naujo sukelti uolų domėjimąsi Katekizmu, dėl iš-
mintingo dėstymo ir dvasinio pobūdžio visada išliekančiu pagrindi-
niu šiandienės bažnytinės katechezės tekstu.

Kaip ir Katekizmas, Santrauka suskirstyta į keturias dalis, atitin-
kančias pamatinius gyvenimo Kristuje įstatymus.

Pirmoje dalyje, pavadintoje „tikėjimo išpažinimas“, deramai api-
bendrinamas lex credendi, t. y. Katalikų Bažnyčios išpažįstamas ti-
kėjimas, remiantis apaštalų simboliu, išplėtotu nikėjos–Konstanti-
nopolio simbolyje, kurį nuolat skelbiant krikščionių susirinkimuose 
išlaikomas gyvas pagrindinių tikėjimo tiesų atminimas.

antroje dalyje, pavadintoje „Krikščioniškojo slėpinio šventimas“, 
pristatomi esminiai lex celebrandi elementai. iš tikrųjų geriausias at-
sakas į evangelijos skelbimą yra sakramentinis gyvenimas. Jame ti-
kintieji kiekvieną savo egzistencijos akimirką patiria ir liudija Vely-
kų slėpinio, per kurį Kristus atliko mūsų atpirkimo darbą, išganomąjį 
veiksmingumą. 

trečioje dalyje, pavadintoje „Gyvenimas Kristuje“, primenamas 
lex vivendi, t. y. pakrikštytųjų įsipareigojimas savo elgesiu ir etiniu 
pasirinkimu išreikšti ištikimybę išpažįstamam ir švenčiamam tikėji-
mui. Juk tikintieji yra Viešpaties Jėzaus pašaukti daryti tai, kas atitin-
ka jų kaip tėvo vaikų Šventosios Dvasios meilėje kilnumą. 

Ketvirtoje dalyje, pavadintoje „Krikščioniškoji malda“, apibendri-
namas lex orandi, t. y. maldos gyvenimas. sekdamas Kristumi, tobulu 
besimeldžiančiojo pavyzdžiu, krikščionis ir pats yra pašauktas kalbė-
tis su Dievu maldoje, kurios viena geriausių formų yra paties Jėzaus 
išmokyta malda Tėve mūsų. 



4. antras Santraukos bruožas yra dialoginė forma, kuria tęsiamas 
klausimais ir atsakymais pagrįstas senas literatūrinės katechezės žan-
ras. taip vėl iškeliamas idealus mokytojo ir mokinio dialogas, nesi-
liaujančia klausimų seka patraukiantis skaitytoją, skatinantis jį nuo-
lat atrasti visada naujų savo tikėjimo tiesos aspektų. Dialoginis žanras 
taip pat padeda pastebimai sutrumpinti tekstą, apsiribojant vien tuo, 
kas esminga. taip galima lengviau pasisavinti ir įsiminti turinį. 

5. trečias bruožas yra Santraukos sandarą paryškinantys paveiks-
lai. Jie paimti iš itin turtingo krikščioniškosios ikonografijos paveldo. 
Šimtametė susirinkimų tradicija moko, jog evangelija skelbiama ir 
paveikslais. Visais laikais menininkai pateikdavo tikintiesiems kon-
templiuoti ir žavėtis iškilių išganymo slėpinio įvykių, perteiktų spin-
dinčiomis spalvomis ir tobulu grožiu. Šiandien, vaizdų civilizacijoje, 
labiau negu bet kada matyti, jog šventuoju paveikslu galima išreikšti 
daug daugiau negu žodžiais, nes dėl jo dinamizmo evangelijos žinia 
perteikiama ir perduodama itin veiksmingai. 

6. Praėjus keturiasdešimt metų nuo Vatikano ii susirinkimo pa-
baigos ir švenčiant eucharistijos metus, ši Santrauka gali būti dar 
viena priemonė, padedanti tenkinti bet kurio amžiaus ir bet kurios 
padėties tikinčiųjų tiesos alkį, taip pat poreikį tų, kurie, nors ir nebū-
dami tikintys, trokšta tiesos ir teisingumo. Ji bus paskelbta per visuo-
tinės Bažnyčios šulų ir pavyzdinių evangelijos skelbėjų senovės pa-
saulyje Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmę. Šie apaštalai buvo matę 
tai, ką skelbė, ir liudijo Kristaus tiesą iki pat kankinystės. sekime jų 
misionierišku polėkiu ir melskime Viešpatį, kad Bažnyčia visada lai-
kytųsi pirmąkart ir džiaugsmingai jai paskelbusių tikėjimą apaštalų 
mokymo. 

2005 m. kovo 20 d., Verbų sekmadienis

Kard. Joseph Ratzinger
Specialiosios komisijos pirmininkas







nuostabiame šedevre Išminčių pagarbinimas (plg. mt 2, 1–12) vaizduojamas 
Jėzaus apsireiškimas visoms tautoms. Įsikūnijimas yra dovana ne tik marijos, Juo-
zapo, izraelio moterų, piemenų, paprastų žmonių tikėjimui, bet ir iš Rytų atvyku-
sių pagarbinti naujagimio mesijo bei įteikti jam dovanų svetimšalių tikėjimui: 

„Įžengę į namus, pamatė kūdikį su motina marija ir, parpuolę ant žemės, jį 
pagarbino. Paskui jie atidengė savo brangenybių dėžutes ir davė jam dovanų: auk-
so, smilkalų ir miros“ (mt 2, 11).

išminčiai – tikėti pašauktų tautų pirmienos; jie artinasi prie Jėzaus ne tuščio-
mis rankomis, bet su savo žemės ir savo kultūros turtais.

Jėzaus evangelija yra išganomasis žodis visai žmonijai. Šv. leonas Didysis 
sakė:

„Visos tautos, atstovaujamos trijų išminčių, tegarbina visatos Kūrėją, ir Die-
vas tebūna pažįstamas ne tik Judėjoje, bet ir visoje žemėje, nes visur izraelyje di-
dis jo vardas“ (plg. Ps 75, 2) (Pamokslas 3 Epifanijos proga). 

Santraukos pirmoje dalyje parodomas Dievo ir žmogaus susitikimas bei tikė-
jimo atsakas, kuriuo Bažnyčia visų žmonių vardu atsiliepia į Dievo sūnaus atper-
kamojo įsikūnijimo ir dieviškojo apreiškimo dovaną.

Gentile da Fabriano (1423). Išminčių pagarbinimas. Florencija (italija), 
Uffizi galerija (Galleria degli Uffizi)



PiRma Dalis

tiKĖJimo iŠPažinimas





PiRmas sKyRiUs

„tiKiU“ – „tiKime“ 



Šioje miniatiūroje vaizduojamas visas šešių dienų kūrimo ciklas iki pirmųjų 
tėvų gundymo (plg. Pr 1–3).

Viešpatie, kokie įvairūs tavo kūriniai!
Kaip išmintingai juos visus sukūrei!
Tavo kūrinių pilna žemė. 
Štai jūra, tokia bekraštė ir plati, 
ten knibždėlynas be skaičiaus – 
maži ir dideli gyvūnai. 
Čia plaukioja laivai 
ir žaidžia Leviatanas, kurį tu sukūrei.
Visi jie laukia iš tavęs, 
kad duotum jiems peno, kada reikia.
Kai tu jiems duodi, jie surenka, 
kai ištiesi ranką, jie sotūs gėrybių.
Garbink Viešpatį, mano siela! (Ps 104, 24–28. 35) 

Velyknaktį Bažnyčia aukština Viešpatį už dar didingesnį žmonijos ir kosmo-
so atpirkimo darbą:

Visagali amžinasis Dieve, nuostabusis Kūrėjau!
Tegul atpirktieji žmonės supranta, 
jog pasaulio sukūrimas laikų pradžioje 
nėra didesnis dalykas už Velykų Avinėlio – 
Kristaus pasiaukojimą, laikų pilnatvei atėjus.

Kūrimo dienos. souvigny Biblijos miniatiūra. moulins (Prancūzija), munici-
palinė biblioteka (Bibliothèque Municipale)



1. Kas Dievo plane numatyta žmogui? 
Dievas, pats būdamas tobulas ir laimingas, vien iš savo gerumo 

kylančiu sumanymu laisva valia sukūrė žmogų, kad padarytų jį savo 
palaimingojo gyvenimo dalininku. atėjus laiko pilnatvei, Dievas tė-
vas pasiuntė savo sūnų kaip į nuodėmę nupuolusių žmonių atpirkėją 
ir Gelbėtoją pašaukti jų į savo Bažnyčią ir Šventosios Dvasios veiki-
mu padaryti įsūniais bei amžinosios laimės paveldėtojais. 

pirMas posKyris

žMogus pajėgus pažinti Dievą

„Didis esi, Viešpatie, ir be galo girtinas […]. Sukūrei mus sau, ir 
nerami mūsų širdis, kol neatsilsės tavyje“ (šv. augustinas). 

2. Kodėl žmoguje glūdi Dievo troškimas? 
sukurdamas žmogų pagal savo paveikslą, Dievas pats įrašė jo šir-

dyje troškimą jį regėti. net jei jis šį troškimą ignoruoja, Dievas nesi-
liauja traukęs žmogaus prie savęs, idant šis gyventų ir rastų jame tie-
sos bei laimės pilnatvę, kurios be paliovos ieško. savo prigimtimi ir 
pašaukimu žmogus yra religinė būtybė, pajėgi užmegzti bendrystę su 
Dievu. Šis artimas ir gyvybiškas ryšys su Dievu suteikia žmogui pa-
matinį orumą. 

3. ar galima pažinti Dievą vien proto šviesa? 
iš kūrinijos, t. y. iš pasaulio ir iš žmogaus asmens, žmogus vien 

savo protu tikrai gali pažinti Dievą kaip visatos pradžią ir tikslą, kaip 
aukščiausiąjį gėrį, kaip begalinę tiesą ir grožį. 

1–251–25
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4. ar pakanka vien proto šviesos pažinti Dievo slėpinį? 
Pažindamas Dievą vien proto šviesa, žmogus susiduria su dau-

gybe sunkumų. negana to, jis pats negali įžengti į dieviškojo slėpi-
nio gilumą. Štai kodėl Dievas panoro savo apreiškimu nušviesti ne 
tik žmogiškąjį supratingumą pranokstančias tiesas, bet ir religijos bei 
moralės tiesas, idant jas, kaip tokias prieinamas protui, per tai visi ga-
lėtų pažinti nesunkiai, su visišku tikrumu ir be jokios klaidos. 

5. Kaip kalbėti apie Dievą? 
apie Dievą galima kalbėti visiems ir su visais, remiantis žmogaus 

ir kitų kūrinių tobulumo apraiškomis, nors ir ribotai, bet atspindin-
čiomis begalinį Dievo tobulumą. Vis dėlto, net ir žinant, kad begali-
nio Dievo slėpinio niekada neįmanoma pilnatviškai išreikšti, mūsų 
kalbėseną būtina nuolatos gryninti, atsisakant to, kas yra įsivaizduo-
ta ir netobula.

antras posKyris

Dievas pasitinKa žMogų
Dievo apreiškimas

6. Ką Dievas apreiškia žmogui? 
Dėl savo gerumo ir išminties Dievas panoro apsireikšti žmogui. 

Įvykiais ir žodžiais jis apsireiškia pats ir apreiškia savo maloningą-
jį planą, nuo amžių jo numatytą Kristuje žmonių labui. Šio plano 
esmė – Šventosios Dvasios malone padaryti visus žmones dieviš-
kojo gyvenimo dalininkais, idant jie taptų įsūniais jo vienatiniame 
sūnuje.

7. Kokie yra pirmi Dievo apreiškimo tarpsniai?
iš pradžių Dievas apsireiškė mūsų pirmiesiems tėvams – adomui 

bei ievai ir pakvietė juos į artimą bendrystę su juo. Po jų nuopuolio 
jis nepertraukė savo apreiškimo ir pažadėjo išganymą visiems jų 
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palikuonims. Po tvano Dievas su nojumi sudarė sandorą tarp savęs 
ir visų gyvų būtybių.

8. Kokie yra tolesni Dievo apreiškimo tarpsniai? 
Dievas pasirinko abraomą, pašaukdamas jį išeiti iš savo krašto, 

kad padarytų jį „daugybės tautų tėvu“ (Pr 17, 5), ir pažadėdamas pa-
laiminti jame „visas žemės gentis“ (plg. Pr 12, 3). abraomo palikuo-
nys yra patriarchams duotų dieviškųjų pažadų saugotojai. Dievas ug-
dė izraelį kaip savo išrinktąją tautą, gelbėdamas iš egipto vergijos. Jis 
sudarė su juo sinajaus sandorą ir per mozę davė jam savo Įstatymą. 
Pranašai skelbė esminį tautos atpirkimą ir išgelbėjimą, apimsiantį vi-
sas tautas naujojoje ir amžinojoje sandoroje. iš izraelio tautos, kara-
liaus Dovydo giminės, gimsiąs mesijas Jėzus.

9. Koks yra paskutinis ir lemiamas Dievo apreiškimo tarpsnis? 
Jį įgyvendina įsikūnijęs žodis – Jėzus Kristus, apreiškimo tar-

pininkas ir pilnatvė. Kaip žmogumi tapęs vienatinis Dievo sūnus, 
jis yra tobulas ir galutinis tėvo žodis. atsiuntus sūnų ir dovanojus 
Šventąją Dvasią, apreiškimas tampa visiškai užbaigtas, nors visa jo 
reikšmė Bažnyčios tikėjime turės būti laipsniškai suvokiama amžių 
būvyje. 

„Dovanojęs mums savo Sūnų, kuris yra vienintelis ir galutinis 
jo Žodis, Dievas šiuo Žodžiu mums pasakė viską iškart ir nebe-
turi ko pasakyti“ (šv. Kryžiaus Jonas).

10. Kokia yra privačiųjų apreiškimų vertė? 
nors ir nepriklausantys tikėjimo paveldui, privatieji apreiškimai 

gali padėti gyventi pačiu tikėjimu, jei aiškiai kreipia į Kristų. tačiau 
Bažnyčios magisteriumas, turintis įvertinti tuos privačiuosius apreiš-
kimus, negali priimti siekiančių pranokti ar pataisyti galutinį apreiš-
kimą, kuris yra Kristus.
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Dieviškojo apreiškimo perdavimas

11. Kodėl ir kaip perduodamas dieviškasis apreiškimas? 
Dievas „trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos 

pažinimą“ (1 tim 2, 4), t. y. pažintų Jėzų Kristų. Štai kodėl būtina 
skelbti Kristų visiems žmonėms pagal jo paliepimą: „eikite ir pada-
rykite mano mokiniais visų tautų žmones“ (mt 28, 19). tai įgyvendi-
nama per apaštalų tradiciją.

12. Kas yra apaštalų tradicija? 
apaštalų tradicija yra Kristaus žinios perdavimas nuo krikščio-

nybės pradžios per skelbimą, liudijimą, institucijas, kultą, įkvėptuo-
sius raštus. apaštalai perdavė savo įpėdiniams vyskupams, o per juos 
ir visoms kartoms iki laikų pabaigos tai, ką buvo gavę iš Kristaus ir 
sužinoję iš Šventosios Dvasios. 

13. Kaip įgyvendinama apaštalų tradicija? 
apaštalų tradicija įgyvendinama dvejopai: gyvu Dievo žodžio 

perdavimu (tiesiog vadinamu tradicija) ir per Šventąjį Raštą, kuris 
yra tas pats išganymo skelbimas, išreikštas raštu. 

14. Koks tradicijos ir Šventojo rašto ryšys? 
tradicija ir Šventasis Raštas yra glaudžiai tarp savęs susiję ir ben-

drauja tarpusavyje. abu jie daro Kristaus slėpinį esamą bei vaisingą 
Bažnyčioje ir plaukia iš to paties dieviškojo šaltinio. Jie sudaro vieną 
šventą tikėjimo paveldą, iš kurio Bažnyčia semiasi tikrumo dėl visų 
apreikštųjų tiesų.

15. Kam patikėtas tikėjimo paveldas? 
nuo apaštalų laikų tikėjimo paveldas patikėtas visai Bažnyčiai. 

Visa Dievo tauta, padedama Šventosios Dvasios ir vadovaujama Baž-
nyčios magisteriumo, antgamtiniu tikėjimo jausmu priima dieviškąjį 
apreiškimą, tolydžio vis labiau jį suvokia ir pritaiko gyvenime.
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16. Kam patikėta autentiškai aiškinti tikėjimo paveldą? 
autentiškai aiškinti tikėjimo paveldą patikėta vien gyvajam Baž-

nyčios magisteriumui, t. y. Petro įpėdiniui, Romos vyskupui, ir ben-
drystėje su juo esantiems vyskupams. magisteriumas, Dievo žodžio 
tarnyboje besinaudojantis tikra tiesos charizma, taip pat turi apibrėž-
ti dogmas, kurios yra ne kas kita, kaip dieviškajame apreiškime glū-
dinčių tiesų formuluotės. Ši magisteriumo galia taikoma ir tiesoms, 
būtinai susijusioms su apreiškimu.

17. Koks santykis yra tarp rašto, tradicijos ir Magisteriumo? 
Jie taip artimai susiję tarpusavyje, kad nė vienas neegzistuoja be 

kitų. Šventosios Dvasios veikimu jie visi drauge, kiekvienas savaip, 
veiksmingai prisideda prie žmonių išganymo.

Šventasis Raštas

18. Kodėl Šventasis raštas moko tiesos? 
Kadangi Šventojo Rašto autorius yra pats Dievas, Šventasis Raštas 

vadinamas įkvėptu ir neklaidingai moko mūsų išganymui būtinų tie-
sų. iš tiesų Šventosios Dvasios įkvėpti žmogiškieji autoriai užrašė tai, 
ko Dievas norėjo mus išmokyti. tačiau krikščionių tikėjimas yra ne 
„knygos religija“, bet Dievo žodžio, kuris yra „ne nebylus užrašytasis 
žodis, bet įsikūnijęs gyvasis žodis“ (šv. Bernardas Klervietis). 

19. Kaip skaityti Šventąjį raštą? 
Šventąjį Raštą reikia skaityti ir aiškinti, padedant Šventajai Dva-

siai ir vadovaujant Bažnyčios magisteriumui, pagal tris kriterijus: 
1) atsižvelgiant į viso Rašto turinį ir vienybę; 2) paisant Rašto skai-
tymo Bažnyčios gyvojoje tradicijoje; 3) neišleidžiant iš akių tikėjimo 
analogijos, t. y. darnaus tikėjimo tiesų tarpusavio ryšio.
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20. Kas yra raštų kanonas? 
Raštų kanonas yra apaštalų tradicijos Bažnyčioje atrinktų visų 

šventųjų raštų sąrašas. Šį kanoną sudaro 46 senojo testamento ir 27 
naujojo testamento knygos.

21. Kuo svarbus krikščionims senasis testamentas? 
Krikščionys gerbia senąjį testamentą kaip tikrą Dievo žodį. Visi 

jo raštai dieviškai įkvėpti ir išlaiko nuolatinę vertę. Jie liudija išganin-
gosios Dievo meilės pedagogiją. Jie parašyti pirmiausia tam, kad pa-
rengtų visatos išganytojo Kristaus atėjimui. 

22. Kuo svarbus krikščionims naujasis testamentas? 
naujasis testamentas, kuriame pagrindinis dėmesys skirtas Jė-

zui Kristui, atskleidžia galutinę dieviškojo apreiškimo tiesą. Keturios 
evangelijos – mato, morkaus, luko ir Jono – naujajame testamente 
yra svarbiausi Jėzaus gyvenimo ir mokymo liudijimai; jos sudaro vi-
sų Raštų šerdį ir užima ypatingą vietą Bažnyčioje. 

23. Kas vienija senąjį ir naująjį testamentą? 
Raštas yra vienas, nes yra vienintelis Dievo žodis, vienintelis Die-

vo išganymo sumanymas, vienintelis dieviškasis abiejų testamentų 
įkvėptumas. senasis testamentas parengia naujajam, o naujajame 
išsipildo senasis. Jiedu nušviečia vienas kitą.

24. Koks Šventojo rašto vaidmuo Bažnyčios gyvenime? 
Šventasis Raštas Bažnyčios gyvenimui teikia atramą ir stiprybę. 

Bažnyčios vaikams jis yra tikėjimo tvirtybė, dvasinio gyvenimo mais-
tas ir šaltinis. Šventasis Raštas yra teologijos ir pastoracinio skelbi-
mo siela. Pasak psalmininko, jis yra „žibintas mano kojoms ir šviesa 
mano takui“ (Ps 119, 105). Štai kodėl Bažnyčia ragina dažnai skai-
tyti Šventąjį Raštą, nes „nepažinti Raštų reiškia nepažinti Kristaus“ 
(šv. Jeronimas).
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trečias posKyris 

žMogaus atsaKas Dievui

tikiu

25. Kaip žmogus atsako apsireiškiančiam Dievui? 
Dievo malonės palaikomas, žmogus atsako Dievui tikėjimo klus-

numu, t. y. visiškai atsiduodamas Dievui ir priimdamas jo tiesą kaip 
laiduojamą to, kuris yra pati tiesa. 

26. Kokie yra svarbiausi tikėjimo klusnumo liudytojai Šventaja-
me rašte?
liudytojų daug, o iš jų išsiskiria du: Abraomas išmėginamas „pa-

tikėjo Dievu“ (Rom 4, 3) ir visada paklusdavo jo kvietimui, todėl ta-
po „tėvu visiems tikintiesiems“ (plg. Rom 4, 11. 18); Mergelė Marija 
per visą savo gyvenimą tobuliausiai įgyvendino tikėjimo klusnumą, 
ištarusi: Fiat mihi secundum Verbum tuum – „Tebūna man, kaip tu 
pasakei“ (lk 1, 38). 

27. Ką žmogui reiškia tikėti į Dievą? 
tai reiškia laikytis paties Dievo, pasitikint juo ir pritariant visoms 

jo apreikštoms tiesoms, nes Dievas yra pati tiesa. tai reiškia tikėti į 
vieną Dievą trijuose asmenyse: tėvą, sūnų ir Šventąją Dvasią. 

28. Kokios yra tikėjimo ypatybės? 
tikėjimas, neužsitarnauta Dievo dovana, prieinama nuolankiai 

jos prašantiems, yra išganymui būtina antgamtinė dorybė. tikėjimo 
aktas yra žmogiškasis aktas, t. y. žmogaus, Dievo paveiktos valios pa-
stūmėto laisvai pritarti dieviškajai tiesai, proto aktas. Be to, tikėjimas 
yra tikras, nes remiasi Dievo žodžiu; jis veikia „meile“ (Gal 5, 6) ir ne-
paliaujamai auga Dievo žodžio klausantis ir meldžiantis. Jis leidžia iš 
anksto ragauti dangaus džiaugsmo. 
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29. Kodėl tikėjimas ir mokslas neprieštarauja vienas kitam? 
nors tikėjimas ir viršija protą, tikėjimas ir mokslas niekada nega-

li prieštarauti vienas kitam, nes abiejų šaltinis yra Dievas. Pats Dievas 
duoda žmogui ir proto šviesą, ir tikėjimą. 

„Tikėk, kad suprastum; suprask, kad tikėtum“ (šv. augustinas).

tikime

30. Kodėl tikėjimas yra asmeninis ir drauge bažnytinis aktas? 
tikėjimas kaip žmogaus laisvas atsakas apsireiškiančiam Dievui 

yra asmeninis aktas. tačiau kartu jis yra bažnytinis aktas, išreiškia-
mas išpažinimu: „tikime“. iš tiesų tiki būtent Bažnyčia; tad Švento-
sios Dvasios malone Bažnyčia pirmesnė už pavienio krikščionio tikė-
jimą, ji gimdo jį ir maitina. todėl Bažnyčia yra motina ir mokytoja. 

„Niekas negali turėti Dievo kaip Tėvo, kas neturi Bažnyčios kaip 
Motinos“ (šv. Kiprijonas).

31. Kodėl tikėjimo formulės yra svarbios? 
tikėjimo formulės yra svarbios, nes jos leidžia visiems bendra kal-

ba išreikšti, perimti, švęsti tikėjimo tiesas ir dalytis jomis su kitais. 

32. Kokiu būdu Bažnyčios tikėjimas yra vienas? 
nors Bažnyčią sudaro skirtingų kalbų, kultūrų ir papročių žmo-

nės, ji vienbalsiai išpažįsta vieną tikėjimą, gautą iš vienintelio Viešpa-
ties ir perteiktą vienintelės apaštalų tradicijos. Ji išpažįsta vienintelį 
Dievą – tėvą, sūnų ir Šventąją Dvasią – ir moko vienintelio išgany-
mo kelio. tad mes viena širdimi ir viena siela tikime tuo, kas glūdi 
perduotame ar užrašytame Dievo žodyje ir ką Bažnyčia pateikia kaip 
Dievo apreikštuosius dalykus. 
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antRas sKyRiUs

KRiKŠčionių tiKĖJimo iŠPažinimas



Romos Šv. Klemenso bazilikos senovinėje mozaikoje vaizduojamas pagrin-
dinio krikščionių tikėjimo slėpinio – Kryžiaus triumfas. Joje matyti vešliai žydin-
tis akanto krūmas, iš kurio visomis kryptimis šakojasi daugybė užraitų su žiedais 
ir vaisiais. Gyvastingumo šis augalas semiasi iš savo auka (at)kuriančio žmoni-
ją ir kosmosą Jėzaus kryžiaus. Jėzus – naujasis adomas, per savo kančios, mir-
ties ir prisikėlimo slėpinį leidžiantis iš naujo pražysti žmonijai, sutaikindamas ją 
su tėvu.

Kenčiantį Kristų supa dvylika baltų balandžių, išreiškiančių dvylika apaštalų. 
Kryžiaus papėdėje stovi marija ir mylimasis mokinys Jonas:

„Pamatęs stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai: „mote-
rie, štai tavo sūnus!“ Paskui tarė mokiniui: „Štai tavo motina!“ ir nuo tos valan-
dos mokinys pasiėmė ją pas save“ (Jn 19, 26–27). 

Viršuje pasirodo tėvo ranka, tiesianti šlovės vainiką sūnui, per savo Velykų 
slėpinį nugalėjusiam mirtį.

žemiau augalo elniukas grumiasi su blogio gyvate.
iš atpirkimo medį vaizduojančio augalo trykšta vandens šaltinis, duodantis 

pradžią keturias evangelijas simbolizuojantiems keturiems upeliams, prie kurių 
savo troškulį malšina tikintieji, kaip elniai prie gyvojo vandens šaltinių. Bažny-
čia čia pavaizduota kaip tikrojo Gyvybės medžio – Jėzaus gaivinamas dangiška-
sis sodas.

Kryžius – gyvybės medis. apsidės mozaikos fragmentas. Xii a. Roma (itali-
ja), Šv. Klemenso bazilika (San Clemente). Reprodukuojama airių tėvų domini-
konų leidimu
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apaštalų simbolis

tikiu į Dievą tėvą visagalį, 
dangaus ir žemės sutvėrėją; 

ir į Jėzų Kristų, 
vienatinį jo sūnų, mūsų Viešpatį, 
kuris prasidėjo iš Šventosios 
Dvasios, gimė iš mergelės marijos, 
kentėjo prie Poncijaus Piloto, 
buvo prikaltas prie kryžiaus, 
numiręs ir palaidotas; 
nužengė į pragarus; 
trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių; 
įžengė į dangų, 
sėdi visagalio Dievo tėvo dešinėje, 
iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų 
teisti.

tikiu į Šventąją Dvasią, 
šventąją visuotinę Bažnyčią, 
šventųjų bendravimą, 
nuodėmių atleidimą, 
kūno iš numirusių prisikėlimą 
ir amžinąjį gyvenimą. 

amen.

symbolum apostolicum

Credo in Deum Patrem omnipotén-
tem, Creatórem cæli et terræ, 

et in iesum Christum, 
Fílium eius únicum, Dóminum nos-
trum, qui concéptus est de spíritu 
sancto, natus ex maría Vírgine, 
passus sub Póntio Piláto, 
crucifíxus, 
mórtuus, et sepúltus, 
descéndit ad ínferos, 
tértia die resurréxit a mórtuis, 
ascéndit ad cælos, 
sedet ad déxteram Dei Patris 
omnipoténtis, inde ventúrus est 
iudicáre vivos et mórtuos.

et in spíritum sanctum, 
sanctam ecclésiam cathólicam, 
sanctórum communiónem, 
remissiónem peccatórum, 
carnis resurrectiónem, 
vitam ætérnam.

amen.
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nikėjos–Konstantinopolio 
simbolis

tikiu į vieną Dievą, visagalį tėvą, 
dangaus ir žemės, regimosios ir ne-
regimosios visatos Kūrėją.
tikiu į vieną Viešpatį Jėzų Kristų, 
vienatinį Dievo sūnų, 
prieš visus amžius gimusį iš tėvo: 
Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą 
Dievą iš tikro Dievo; gimusį, bet ne 
sukurtą, esantį vienos prigimties su 
tėvu. Per jį visa yra padaryta. 
Jis dėl mūsų, žmonių, dėl mūsų išga-
nymo nužengė iš dangaus. Švento-
sios Dvasios veikimu priėmė kūną iš 
mergelės marijos ir tapo žmogumi.
Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų 
buvo prikaltas prie kryžiaus, nukan-
kintas ir palaidotas. Kaip Šventaja-
me Rašte išpranašauta, trečiąją dieną 
prisikėlė iš numirusių. Įžengė į dan-
gų ir sėdi Dievo tėvo dešinėje. Jis vėl 
garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų 
teisti ir viešpataus per amžius.
tikiu į Šventąją Dvasią, Viešpatį Gai-
vintoją, kylančią iš tėvo ir sūnaus, 
su tėvu ir sūnumi garbinamą ir šlo-
vinamą, kalbėjusią per pranašus.

tikiu vieną, šventą, visuotinę, apaš-
talinę Bažnyčią.
Pripažįstu vieną Krikštą nuodėmėms 
atleisti.
laukiu mirusiųjų prisikėlimo 
ir būsimo amžinojo gyvenimo. 
amen.

symbolum nicænum  
Constantinopolitanum

Credo in unum Deum, Patrem om-
nipoténtem, Factórem cæli et terræ, 
visibílium ómnium et invisibílium.
et in unum Dóminum iesum Chris-
tum, Fílium Dei unigénitum 
et ex Patre natum ante ómnia sæcula:
Deum de Deo, lumen de lúmine, 
Deum verum de Deo vero, génitum, 
non factum, consubstantiálem Patri: 
per quem ómnia facta sunt; 
qui propter nos hómines et propter 
nostram salútem, descéndit de cælis,
et incarnátus est de spíritu sancto 
ex maría Vírgine et homo factus est, 
crucifíxus étiam pro nobis sub Pón-
tio Piláto, passus et sepúltus est, 
et resurréxit tértia die secúndum 
scriptúras, et ascéndit in cælum, se-
det ad déxteram Patris, et íterum 
ventúrus est cum glória, iudicáre vi-
vos et mórtuos, cuius regni non erit 
finis.
Credo in spíritum sanctum, Dómi-
num et vivificántem, qui ex Patre Fi-
lióque procédit, qui cum Patre et Fílio 
simul adorátur et conglorificátur, qui 
locútus est per prophétas.
et unam sanctam cathólicam et 
apostólicam ecclésiam. 
Confíteor unum Baptísma in remis-
siónem peccatórum. 
et exspécto resurrectiónem mortu-
órum, et vitam ventúri sæculi. 
amen.
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pirMas posKyris 

tiKiu Į Dievą tėvą

Tikėjimo simboliai

33. Kas yra tikėjimo simboliai?
tai aiškios formulės, dar vadinamos Tikėjimo išpažinimais, arba 

Credo. Jais Bažnyčia nuo pat pradžių glaustai išreiškė ir perdavė savo 
tikėjimą normatyvia ir visiems tikintiesiems bendra kalba. 

34. Kokie tikėjimo simboliai yra seniausi?
seniausi yra Krikšto simboliai. Kadangi Krikštas teikiamas „var-

dan tėvo ir sūnaus, ir Šventosios Dvasios“ (mt 28, 19), išpažįstamo-
sios tikėjimo tiesos čia išdėstytos pagal jų ryšį su trimis Švenčiausio-
sios trejybės asmenimis. 

35. Kokie tikėjimo simboliai yra svarbiausi?
tai Apaštalų simbolis, kuris yra senovinis Romos Bažnyčios Krikš-

to simbolis, ir Nikėjos–Konstantinopolio simbolis, pirmųjų visuotinių 
susirinkimų nikėjoje (325) ir Konstantinopolyje (381) vaisius, dar ir 
šiandien bendras visoms didžiosioms Rytų ir Vakarų Bažnyčioms. 

„tikiu į Dievą tėvą visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėją“

36. Kodėl tikėjimo išpažinimas prasideda žodžiais: „tikiu į 
Dievą“?
todėl, kad teiginys „tikiu į Dievą“ yra svarbiausias, visų kitų tiesų 

apie žmogų bei pasaulį ir viso į Dievą tikinčiųjų gyvenimo šaltinis. 

37. Kodėl išpažįstame vieną Dievą?
todėl, kad Dievas apsireiškė izraelio tautai kaip vienintelis, sa-

kydamas: „Klausykis, izraeli! Viešpats yra mūsų Dievas, vien tik 
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Viešpats“ (Įst 6, 4); „aš Dievas, ir kito nėra“ (iz 45, 22). Pats Jėzus pa-
tvirtino: Dievas yra „vienintelis Viešpats“ (mk 12, 29). išpažinimas, 
jog Jėzus ir Šventoji Dvasia taip pat yra Dievas ir Viešpats, niekaip 
nesuskaido Vieno Dievo.

38. Kokiu vardu Dievas apsireiškia?
mozei Dievas apsireiškė kaip gyvasis Dievas, „Dievas abraomo, 

Dievas izaoko ir Dievas Jokūbo“ (iš 3, 6). Dievas jam apreiškė savo 
slėpiningąjį vardą: „aš esu, kuris esu“ (JhVh). Jau senojo testa-
mento laikais neišreiškiamasis Dievo vardas buvo pakeistas žodžiu 
Viešpats. naujajame testamente Jėzus, vadinamas Viešpačiu, pasiro-
do kaip tikras Dievas.

39. ar yra tik Dievas? 
Kadangi visi kūriniai iš jo yra gavę tai, kas jie yra ir ką turi, tik 

Dievas pats savaime yra būties ir visokio tobulumo pilnatvė. Jis yra 
„tas, kuris yra“ be pradžios ir be pabaigos. Jėzus apreiškia, jog ir jis 
turi dieviškąjį vardą: „aš esu“ (Jn 8, 28).

40. Kodėl Dievo vardo apreiškimas yra svarbus?
apreikšdamas savo vardą Dievas leidžia pažinti savo neišreiškia-

mame slėpinyje glūdinčius turtus. Jis vienintelis nuo amžių ir per am-
žius yra tas, kuris pranoksta pasaulį ir istoriją. Jis sukūrė dangų ir 
žemę. Jis ištikimas Dievas, visada arti savo tautos, kad galėtų ją išgel-
bėti. Jis šventas aukščiausiu laipsniu, „apstus gailestingumo“ (ef 2, 4), 
visada pasirengęs atleisti. Jis dvasinė, transcendentinė, visagalė, am-
žina, asmeninė, tobula Būtis. Jis yra tiesa ir meilė.

„Dievas yra be galo tobula esybė – Švenčiausioji Trejybė“ 
(šv. turibijus mongrovechietis).
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41. Kokia prasme Dievas yra tiesa?
Dievas yra pati tiesa ir kaip toks negali nei klysti, nei klaidinti. Jis 

„yra šviesa, ir jame nėra jokios tamsybės“ (1 Jn 1, 5). amžinasis Die-
vo sūnus, įsikūnijusioji išmintis, buvo atsiųstas į pasaulį liudyti tie-
są (plg. Jn 18, 37).

42. Kaip Dievas apreiškia, kad jis yra meilė?
Dievas apsireiškė izraeliui kaip tas, kurio meilė stipresnė už tė-

vo ar motinos meilę vaikams, už sužadėtinio meilę sužadėtinei. Jis 
pats „yra meilė“ (1 Jn 4, 8. 16), atsiduodanti visiškai ir neužtarnau-
jamai; jis „taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, […] 
kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas“ (Jn 3, 16–17). atsiųsdamas savo 
sūnų ir Šventąją Dvasią, Dievas apreiškia, kad jis pats yra amžinie-
ji meilės mainai.

43. Ką reiškia tikėti į vieną Dievą?
tikėti į Dievą, kuris yra Vienatinis, reiškia pažinti jo didingumą 

ir didybę, gyventi su dėkingumu, visada juo pasitikėti, net išgyvenant 
nelaimes, pripažinti pagal jo paveikslą sukurtų visų žmonių vienybę 
ir tikrąjį kilnumą, teisingai naudotis jo kūrinija.

44. Koks yra pagrindinis krikščionių tikėjimo ir gyvenimo slėpinys?
Pagrindinis krikščionių tikėjimo ir gyvenimo slėpinys yra Šven-

čiausiosios trejybės slėpinys. Krikščionys yra pakrikštyti vardan tė-
vo ir sūnaus, ir Šventosios Dvasios.

45. ar įmanoma Švenčiausiosios trejybės slėpinį pažinti vien 
žmogaus protu?
Dievas paliko savo trejybiškosios Būties pėdsakų kūrinijoje ir se-

najame testamente; tačiau jo Būties gelmė – Šventoji trejybė yra slė-
pinys, nepasiekiamas žmogaus protui, taip pat izraelio tikėjimui iki 
pat Dievo sūnaus įsikūnijimo ir Šventosios Dvasios atsiuntimo. Šis 
slėpinys apreikštas per Jėzų Kristų ir yra visų kitų slėpinių šaltinis. 
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46. Ką Jėzus Kristus apreiškė apie tėvo slėpinį? 
Jėzus Kristus apreiškė, kad Dievas mums yra Tėvas ne tik dėl to, 

kad jis visatos ir žmogaus Kūrėjas, bet pirmiausia dėl to, kad jis am-
žinai savyje gimdo sūnų, kuris yra jo žodis, „Dievo šlovės atšvaitas ir 
jo esybės paveikslas“ (žyd 1, 3).

47. Kas yra Jėzaus Kristaus apreikštoji Šventoji Dvasia? 
tai trečiasis Švenčiausiosios trejybės asmuo. tai Dievas, vienas 

su tėvu ir sūnumi ir lygus jiems. Jis kyla „iš tėvo“ (Jn 15, 26), kuris, 
būdamas pradžia be pradžios, yra viso trejybiškojo gyvenimo pra-
das. Jis kyla ir iš sūnaus (Filioque) kaip tėvo duodama amžinoji do-
vana sūnui. Šventoji Dvasia, atsiųsta tėvo ir įsikūnijusio sūnaus, ve-
da Bažnyčią į „tiesos pilnatvės“ (Jn 16, 13) pažinimą.

48. Kaip Bažnyčia išreiškia savo trejybiškąjį tikėjimą? 
Bažnyčia išreiškia savo trejybiškąjį tikėjimą išpažindama vieną 

Dievą trijuose asmenyse: tėvą, sūnų ir Šventąją Dvasią. trys die-
viškieji asmenys yra vienas Dievas, kadangi kiekvienas iš jų tapa-
tus vienintelei ir nedaliai dieviškosios prigimties pilnatvei. Šie asme-
nys realiai skiriasi santykiais vienas kito atžvilgiu: tėvas gimdo sūnų, 
sūnus gimsta iš tėvo, Šventoji Dvasia kyla iš tėvo ir sūnaus.

49. Kaip veikia trys dieviškieji asmenys? 
neatskiriami kaip vienatinės prigimties dieviškieji asmenys yra 

neatskiriami ir veikimo požiūriu. trejybės veikimas yra vienas ir tas 
pats, tačiau vieningame dieviškajame veikime kiekvienas asmuo da-
lyvauja tokiu būdu, koks jam būdingas trejybėje. 

„O mano Dieve, mano garbinamoji Trejybe […]. Nuramink 
mano sielą. Padaryk ją savo dangumi, mėgstama buveine ir 
atilsio vieta. Tenepaliksiu tavęs niekada vieno, bet tebūsiu čia 
visà, pažadinta tikėjimo, apimta garbinimo, atsidavusi tavo kū-
rybingam veikimui“ (pal. Švč. trejybės elzbieta).
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50. Ką reiškia, kad Dievas yra visagalis?
Dievas apsireiškė kaip „stiprus ir narsus“ (Ps 24, 8), kuriam „nėra 

negalimų dalykų“ (lk 1, 37). Jo visagalybė visuotinė ir slėpininga. Ji 
pasireiškia pasaulio sukūrimu iš nieko ir žmogaus – iš meilės, o ypač 
jo sūnaus Įsikūnijimu, Prisikėlimu, įsūnystės ir nuodėmių atleidimo 
dovana. todėl Bažnyčia malda kreipiasi į „visagalį ir amžinąjį Dievą“ 
(Omnipotens sempiterne Deus…). 

51. Kodėl svarbu teigti: „pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę“ 
(pr 1, 1)?
todėl, kad kūrimas yra visų dieviškųjų išganymo sumanymų pa-

matas; jis parodo Dievo visagalę ir išmintingą meilę; jis yra pirmas 
žingsnis į vienatinio Dievo sandorą su savo tauta; tai viršūnę Kristuje 
pasiekiančios išganymo istorijos pradžia; tai pirmas atsakas į pamati-
nius žmogaus kilmės ir paskirties klausimus. 

52. Kas sukūrė pasaulį? 
tėvas, sūnus ir Šventoji Dvasia yra vienintelis ir nedalus pasau-

lio pradas, nors pasaulio kūrimo darbas ypač priskiriamas Dievui 
tėvui.

53. Kodėl Dievas sukūrė pasaulį? 
Pasaulis sukurtas savo gerumą, tiesą ir grožį panorusio apreikš-

ti ir perteikti Dievo garbei. Galutinis kūrimo tikslas – kad Kristu-
je Dievas galėtų būti „viskas visame kame“ (1 Kor 15, 28) savo gar-
bei ir mūsų laimei. 

„Dievo garbė yra gyvasis žmogus, o žmogaus gyvenimas yra 
Dievo regėjimas“ (šv. ireniejus).
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54. Kaip Dievas sukūrė visatą? 
Dievas sukūrė visatą laisva valia, su išmintimi ir meile. Pasaulis 

nėra būtinybės, aklos lemties ar atsitiktinumo padarinys. Dievas „iš 
nieko“ (ex nihilo) (2 mak 7, 28) sukūrė sutvarkytą ir gerą pasaulį, ku-
rį pats be galo pranoksta. Dievas išlaiko savo kūriniją būtyje ir ją pa-
laiko, suteikdamas jai gebėjimą veikti ir vesdamas ją į atbaigimą per 
savo sūnų ir Šventąją Dvasią. 

55. Kokia yra dieviškosios apvaizdos esmė? 
Jos esmė yra Dievo rūpinimasis, vedantis jo kūrinius į galutinį to-

bulumą, kuriam jis juos pašaukė. Dievas yra suverenus savo plano 
autorius. tačiau jį įgyvendindamas jis bendradarbiauja su savo kū-
riniais. Drauge jis suteikia kūriniams kilnumo veikti patiems ir būti 
vieniems kitų priežastimis.

56. Kaip žmogus bendradarbiauja su dieviškąja apvaizda? 
Gerbdamas žmogaus laisvę, Dievas leidžia ir kviečia jį bendradar-

biauti savo veiksmais, maldomis, taip pat kančioms, skatindamas „ir 
trokšti, ir veikti“ (Fil 2, 13) pagal jo geranoriškus sumanymus.

57. Jei Dievas visagalis ir rūpestingas, tai kodėl egzistuoja blogis? 
atsakyti į šį skausmingą ir slėpiningą klausimą gali tik krikščio-

nių tikėjimo visuma. Dievas jokiu būdu, nei tiesiogiai, nei netiesio-
giai, nėra blogio priežastis. Jis nušviečia blogio slėpinį per savo sūnų 
Jėzų Kristų, mirusį ir prisikėlusį, kad būtų nugalėtas didelis moralinis 
blogis, kuris yra žmonių nuodėmė ir kitų blogybių šaknis. 

58. Kodėl Dievas leidžia egzistuoti blogiui? 
tikėjimas mums teikia tikrumo, kad Dievas neleistų egzistuoti 

blogiui, jei iš blogio negalėtų kilti gėris. Dievas tai nuostabiai įgyven-
dino Kristaus mirtimi ir prisikėlimu; iš didžiausio moralinio blogio – 
sūnaus nužudymo Dievas iš tiesų išgavo didžiausias gėrybes – Kris-
taus pašlovinimą ir mūsų atpirkimą. 
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Dangus ir žemė

59. Ką Dievas sukūrė? 
Šventajame Rašte parašyta: „Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir že-

mę“ (Pr 1, 1). savo tikėjimo išpažinime Bažnyčia skelbia, kad Dievas 
yra visų regimųjų ir neregimųjų dalykų, visų dvasinių ir medžiaginių 
būtybių, t. y. angelų bei regimojo pasaulio ir ypač žmogaus, Kūrėjas. 

60. Kas yra angelai? 
angelai yra grynai dvasiniai, bekūniai, nematomi ir nemirtingi 

kūriniai, asmeninės būtybės, apdovanotos protu ir valia. Be paliovos 
veidu į veidą kontempliuodami Dievą, angelai jį šlovina, jam tarnau-
ja, yra jo pasiuntiniai, vykdant visų žmonių išganymo misiją.

61. Kaip angelai dalyvauja Bažnyčios gyvenime? 
Bažnyčia vienijasi su angelais garbindama Dievą, šaukiasi jų pa-

galbos ir kai kuriuos jų mini savo liturgijoje. 

„Kiekvienas tikintysis šalia savęs turi angelą – globėją ir gany-
toją, vedantį jį į gyvenimą“ (šv. Bazilijus Didysis).

62. Ko Šventasis raštas moko apie regimojo pasaulio kūrimą? 
Šešių dienų pasakojimu apie kūrimą Šventasis Raštas supažindina 

su kūrinijos vertingumu ir tikslu, kuris yra Dievo garbinimas ir tar-
navimas žmogui. Visi dalykai savo būtį turi iš Dievo, iš jo gauna savo 
gerumą ir tobulumą, savo dėsnius ir vietą visatoje. 

63. Kokia yra žmogaus vieta kūrinijoje? 
žmogus yra regimosios kūrinijos viršūnė, nes jis sukurtas pagal 

Dievo paveikslą ir panašumą. 
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64. Koks ryšys sieja sukurtuosius dalykus? 
Kūrinius sieja Dievo panorėta tarpusavio priklausomybė ir hie-

rarchija. sykiu kūrinius sieja vienybė ir bendrumas, nes visų jų Kū-
rėjas tas pats, visi yra jo mylimi ir skirti jo garbei. Pagarba kūrinijo-
je įrašytiems dėsniams ir iš dalykų prigimties kylantiems santykiams 
yra išminties pagrindas ir moralės pamatas. 

65. Koks yra santykis tarp kūrimo ir atpirkimo? 
Kūrimo darbo viršūnė yra dar didingesnis atpirkimo darbas. Šis 

iš tiesų duoda pradžią naujajai kūrinijai, kurioje viskas atras savo pil-
natvišką prasmę ir atbaigą. 

Žmogus

66. Kokia prasme žmogus yra sukurtas pagal „Dievo paveikslą“?
žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ta prasme, kad jis pa-

jėgus laisvai pažinti ir mylėti savo Kūrėją. tai vienintelis žemėje kū-
rinys, kurio Dievas norėjo dėl jo paties ir kurį pašaukė pažinimu ir 
meile dalyvauti savo dieviškajame gyvenime. Kadangi žmogus yra 
sukurtas pagal Dievo paveikslą, jam būdingas asmens kilnumas: jis 
ne daiktas, bet asmuo, gebantis save pažinti, laisvai atiduoti save ir 
užmegzti bendrystę su Dievu ir su kitais asmenimis. 

67. Kam Dievas sukūrė žmogų? 
Dievas viską sukūrė žmogui, o žmogus buvo sukurtas, kad pažin-

tų Dievą, tarnautų jam ir mylėtų jį, šiame pasaulyje su dėkingumu 
aukotų Dievui kūriniją ir būtų išaukštintas gyvenimui su juo dangu-
je. tik įsikūnijusio žodžio slėpinyje tikrai paaiškėja žmogaus slėpi-
nys. žmogui skirta atkartoti žmogumi tapusio Dievo sūnaus, kuris 
yra tobulas „neregimojo Dievo atvaizdas“ (Kol 1, 15), paveikslą. 
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68. Kodėl žmonija yra vieninga? 
Visi žmonės sudaro vieningą žmonių giminę dėl bendros iš Die-

vo gautos kilmės. Be to, Dievas „iš vienos šaknies išvedė visą žmonių 
giminę“ (apd 17, 26). Visi turi vienintelį išganytoją. Visi pašaukti da-
lytis amžinąja Dievo laime. 

69. Kaip žmoguje siela ir kūnas sudaro vienybę? 
žmogaus asmuo yra kūninė ir kartu dvasinė būtybė. Dvasia ir 

medžiaga žmoguje sudaro vieną prigimtį. Ši vienybė tokia glaudi, 
kad dėl dvasinio prado, kuris yra siela, kūnas, kuris yra medžiaga, 
tampa gyvu žmogaus kūnu ir įgauna Dievo paveikslo kilnumo. 

70. Kas žmogui duoda sielą? 
Dvasinė siela ne kyla iš tėvų, bet tiesiogiai sukuriama Dievo ir yra 

nemirtinga. mirties metu atsiskirdama nuo kūno, ji nežūva; ji iš nau-
jo susivienys su kūnu galutinio prisikėlimo metu.

71. Kokį santykį tarp vyro ir moters nustatė Dievas? 
Vyras ir moteris Dievo sukurti kaip vienodo kilnumo žmogiš-

kieji asmenys ir kartu vienas kitą papildantys kaip vyras ir moteris. 
Dievas panoro, kad jie būtų vienas kitam asmenų bendrystės labui. 
Jie pašaukti kartu perduoti žmogiškąją gyvybę, santuokoje sudary-
dami „vieną kūną“ (Pr 2, 24), ir valdyti žemę kaip Dievo paskirtie-
ji „valdytojai“. 

72. Koks buvo pirminis žmogaus būvis pagal Dievo sumanymą? 
sukurdamas vyrą ir moterį, Dievas apdovanojo juos leisdamas 

ypatingu būdu dalyvauti savo dieviškajame gyvenime, šventume ir 
teisume. Pagal Dievo sumanymą žmogus neturėjo nei kentėti, nei 
mirti. Be to, tobula darna viešpatavo pačiame žmoguje, tarp kūrinio 
ir Kūrėjo, vyro ir moters, taip pat tarp pirmosios žmonių poros ir vi-
sos kūrinijos. 

360–361360–361

362–365 
382 
362–365 
382 

366–368 
382 
366–368 
382 

369–373 
383 
369–373 
383 

374–379 
384 
374–379 
384 

Tikiu į Dievą Tėvą



38

Nuopuolis

73. Kaip suvoktina nuodėmės tikrovė? 
žmogaus istorijoje egzistuoja nuodėmė. Šią tikrovę pilnatviškai 

nušviečia tik dieviškasis apreiškimas ir pirmiausia visų išganytojas 
Kristus, kurio dėka malonė tapo dar apstesnė ten, kur buvo apstu 
nuodėmės. 

74. Kas yra angelų nuopuolis? 
Šiuo pasakymu parodoma, kad šėtonas ir kiti demonai, apie ku-

riuos kalbama Šventajame Rašte ir Bažnyčios tradicijoje, Dievo su-
kurti kaip gerieji angelai, pavirto blogaisiais, savo laisvu ir neatšaukia-
mu pasirinkimu atmetę Dievą bei jo karalystę ir šitaip davę pradžią 
pragarui. Jie gundo žmogų prisidėti prie jų maišto prieš Dievą; tačiau 
Dievas Kristuje patvirtina savo neabejotiną pergalę prieš piktąjį.

75. Kokia yra žmogaus pirmosios nuodėmės esmė? 
Velnio gundomas žmogus leido nuslopinti savo širdyje pasitikė-

jimą Kūrėju ir, nepaklusdamas Jam, panoro tapti „kaip Dievas“, ta-
čiau be Dievo ir ne pagal Dievą (Pr 3, 5). taip adomas ir ieva bei vi-
si jų palikuonys tučtuojau prarado pirmapradę šventumo ir teisumo 
malonę. 

76. Kas yra gimtoji nuodėmė? 
Gimtoji nuodėmė, su kuria gimsta visi žmonės, yra pirmapradžio 

šventumo ir teisumo stoka. tai įgytoji, o ne padarytoji nuodėmė, gi-
mimo sąlygotas būvis, o ne asmeninis aktas. Dėl bendros visų žmo-
nių kilmės ši nuodėmė adomo palikuonims perduodama drauge su 
žmogiškąja prigimtimi „ne pakartojant, bet pratęsiant giminę“. toks 
perdavimas tebėra slėpinys, kurio iki galo suvokti mes neįstengiame. 
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77. Kokie yra kiti gimtosios nuodėmės padariniai? 
Po gimtosios nuodėmės žmogiškoji prigimtis nebuvo visiškai su-

gadinta, tačiau buvo pažeistos jos prigimtinės galios, ji tapo pavaldi 
neišmanymui, kančiai, mirties galiai ir linksta į nuodėmę. toks po-
linkis vadinamas geismingumu.

78. Ką Dievas darė po pirmosios nuodėmės? 
Po pirmosios nuodėmės pasaulį užtvindė nuodėmės, tačiau Die-

vas nepaliko žmogaus mirties valdžioje. Priešingai, Protoevangelijo-
je (plg. Pr 3, 15) jis slėpiningai paskelbė, kad blogis bus nugalėtas, 
o žmogus pakeltas iš nuopuolio. taip pirmąkart paskelbta apie at-
pirkėją mesiją. Štai kodėl nuopuolį drįstama vadinti laimingąja kal-
te (felix culpa), nes ji „susilaukė tokio didžio atpirkėjo“ (Velyknak-
čio liturgija).

antras posKyris 

tiKiu Į Jėzų Kristų, vienatinĮ Dievo sūnų

79. Kokia yra geroji naujiena žmogui? 
tai mirusio ir prisikėlusio Jėzaus Kristaus, „gyvojo Dievo sū-

naus“ (mt 16, 16), skelbimas. Karaliaus erodo ir imperatoriaus au-
gusto laikais Dievas įvykdė abraomui ir jo palikuonims duotą pa-
žadą, atsiųsdamas „savo sūnų, gimusį iš moters, pavaldų įstatymui, 
kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume įsūnys-
tę“ (Gal 4, 4–5). 

80. Kaip sklinda geroji naujiena? 
nuo pat pradžios pirmieji mokiniai degte degė troškimu skelb-

ti Jėzų Kristų, kad visi žmonės jį įtikėtų. ir šiandien meilės kupinas 
Kristaus pažinimas žadina troškimą evangelizuoti ir katechizuoti, 
t. y. jo asmenyje atskleisti visą Dievo planą ir vesti žmoniją į bendrys-
tę su juo. 
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„ir į Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų, mūsų Viešpatį“

81. Ką reiškia vardas jėzus? 
apreiškimo metu angelo duotas vardas Jėzus reiškia „Dievas iš-

gelbsti“. taip išreiškiama tapatybė ir misija, nes „jis išgelbės savo tau-
tą iš nuodėmių“ (mt 1, 21). Petro tvirtinimu, „neduota žmonėms po 
dangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti“ (apd 4, 12).

82. Kodėl Jėzus vadinamas Kristumi? 
Graikiškai Kristus, hebrajiškai Mesijas, reiškia „pateptasis“. Jėzus 

yra Kristus, nes buvo pašvęstas Dievo, pateptas Šventosios Dvasios 
savo atperkamajai misijai vykdyti. Jis yra izraelio lauktasis mesijas, 
tėvo atsiųstas į pasaulį. Jėzus priėmė mesijo titulą ir patikslino jo 
prasmę: jis „nužengė iš dangaus“ (Jn 3, 13), buvo nukryžiuotas, po 
to prisikėlė, jis yra kenčiantis Viešpaties tarnas, atėjęs „savo gyvybės 
atiduoti kaip išpirkos už daugelį“ (mt 20, 28). iš vardo Kristus kilęs 
mūsų vardas krikščionys. 

83. Kokia prasme Jėzus yra vienatinis Dievo sūnus? 
toks jis yra nepakartojama ir tobula prasme. Krikšto ir atsimai-

nymo metu tėvo balsas apibūdina Jėzų kaip „mylimąjį sūnų“. Pats 
prisistatydamas kaip sūnus, kuris „pažįsta tėvą“ (mt 11, 27), Jėzus 
patvirtina savo nepakartojamą ir amžiną santykį su Dievu – savo tė-
vu. Jis yra „viengimis Dievo sūnus“ (plg. 1 Jn 4, 9), antrasis trejybės 
asmuo. Jis yra apaštalų skelbimo šerdis: apaštalai regėjo „jo šlovę – 
šlovę tėvo viengimio sūnaus“ (Jn 1, 14). 

84. Ką reiškia titulas Viešpats? 
Biblijoje šis titulas paprastai reiškia Dievą kaip Valdovą. Jėzus šį 

titulą priskiria sau ir savo galia gamtai, demonams, nuodėmei bei 
mirčiai, ypač Prisikėlimu, parodo savo dieviškąją valdžią. Pirmie-
ji krikščionių išpažinimai skelbia, kad Dievui tėvui prideranti val-
džia, pagarba bei šlovė tinka ir Jėzui, kuriam Dievas „padovanojo 
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vardą, kilniausią iš visų vardų“ (Fil 2, 9). Jis pasaulio ir istorijos Vieš-
pats, jam vieninteliam žmogus privalo visiškai palenkti savo asmeni-
nę laisvę. 

Jėzus Kristus „prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš 
mergelės marijos“

85. Kodėl Dievo sūnus tapo žmogumi? 
Dievo sūnus įsikūnijo mergelės marijos įsčiose Šventosios Dva-

sios veikimu dėl mūsų, žmonių, ir dėl mūsų išganymo, t. y. kad mus, 
nusidėjėlius, sutaikintų su Dievu, kad supažindintų mus su jo bega-
line meile, kad būtų mums šventumo pavyzdys, kad „padarytų mus 
dieviškosios prigimties dalininkais“ (2 Pt 1, 4). 

86. Ką reiškia žodis Įsikūnijimas? 
Įsikūnijimu Bažnyčia vadina dieviškosios prigimties įstabios vie-

nybės su žmogiškąja prigimtimi vienatiniame dieviškajame žodžio 
asmenyje slėpinį. Dievo sūnus tapo „kūnu“ (Jn 1, 14), tapdamas ti-
kru žmogumi, kad įgyvendintų mūsų išganymą. tikėjimas Įsikūniji-
mu yra skiriamasis krikščionių tikėjimo ženklas. 

87. Kaip Jėzus Kristus yra tikras Dievas ir tikras žmogus? 
Jėzus Kristus neatskiriamu būdu yra tikras Dievas ir tikras žmo-

gus savo dieviškojo asmens vienybėje. Jis, Dievo sūnus, „gimęs, 
bet ne sukurtas, esantis tos pačios prigimties su tėvu“, iš tiesų ta-
po žmogumi, mūsų broliu, kartu nepaliaudamas būti Dievas, mūsų 
Viešpats. 

88. Ko apie tai moko Chalkedono susirinkimas (451 m.)? 
Chalkedono susirinkimas moko „išpažinti, kad Viešpats Jėzus 

Kristus yra vienas ir tas pats sūnus, tobulas ir savo dievyste, ir savo 
žmogyste, tikras Dievas ir tikras žmogus, su protinga siela ir su kū-
nu, dieviškąja prigimtimi vienesmis su tėvu, žmogiškąja prigimtimi 
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vienesmis su mumis, panašus į mus viskuo, išskyrus nuodėmę (plg. 
žyd 4, 15); gimęs prieš visus amžius iš tėvo kaip Dievas, o pastarai-
siais laikais dėl mūsų ir dėl mūsų išganymo – kaip žmogus iš merge-
lės marijos, Dievo Gimdytojos“. 

89. Kaip Bažnyčia perteikia Įsikūnijimo slėpinį? 
Bažnyčia perteikia jį tvirtindama, kad Jėzus Kristus yra tikras Die-

vas ir tikras žmogus, turintis dvi prigimtis – dieviškąją ir žmogiškąją, 
kurios nesumišusios, bet suvienytos žodžio asmenyje. Jėzaus žmo-
gystėje viskas – stebuklai, kančia ir mirtis – turi būti priskirta jo die-
viškajam asmeniui, veikiančiam per prisiimtą žmogiškąją prigimtį. 

„Viengimi Sūnau ir Dievo Žodi, būdamas nemirtingas, tu dėl mū-
sų išganymo teikeisi įsikūnyti Šventosios Dievo Motinos ir visa-
da Mergelės Marijos įsčiose. […] Tu, kuris esi vienas iš Švenčiau-
siosios Trejybės, šlovinamas su Tėvu ir Šventąja Dvasia, išgelbėk 
mus!“ (Bizantijos apeigų šv. Jono auksaburnio liturgija). 

90. ar žmogumi tapęs Dievo sūnus turėjo sielą, kuriai būdingas 
žmogiškasis pažinimas? 
Dievo sūnus prisiėmė kūną su protinga žmogiškąja siela. savo 

žmogiškuoju protu Jėzus daug išmoko per patirtį. tačiau ir kaip žmo-
gus Dievo sūnus artimai ir tiesiogiai pažino Dievą tėvą. Jis taip pat 
įžvelgdavo slaptas žmonių mintis ir pilnatviškai pažino amžinuosius 
sumanymus, kurių apreikšti buvo atėjęs.

91. Kaip įsikūnijusiame žodyje dera dvi valios?
Jėzus turi dieviškąją ir žmogiškąją valią. savo žemiškajame gyve-

nime Dievo sūnus žmogiškai norėjo to, ką kaip Dievas buvo nutaręs 
dėl mūsų išganymo su tėvu ir Šventąja Dvasia. Kristaus žmogiško-
ji valia seka jo dieviškąja valia nesipriešindama ir neprieštaraudama, 
arba veikiau yra jai palenkta.
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92. ar Kristus turėjo tikrą žmogaus kūną? 
Kristus prisiėmė tikrą žmogaus kūną, per kurį neregimasis Die-

vas tapo regimas. todėl Kristus gali būti vaizduojamas ir gerbiamas 
šventuosiuose paveiksluose.

93. Ką vaizduoja Jėzaus Širdis? 
Jėzus mus pažino ir pamilo žmogiškąja širdimi. Perverta dėl mū-

sų išganymo Jėzaus Širdis simbolizuoja begalinę meilę, kuria jis myli 
savo tėvą ir kiekvieną žmogų.

94. „prasidėjo iš Šventosios Dvasios…“ Ką reiškia šis pasakymas? 
Jis reiškia, kad amžinąjį sūnų mergelė marija pradėjo savo įsčiose 

Šventosios Dvasios veikimu, nedalyvaujant vyrui. apreiškimo metu 
angelas jai tarė: „Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs“ (lk 1, 35).

95. „gimė iš Mergelės Marijos…“ Kodėl Marija tikrai yra Dievo 
Motina? 
marija tikrai yra Dievo Motina, nes ji Jėzaus motina (Jn 2, 1; 19, 

25). iš tiesų tas, kuris buvo pradėtas Šventosios Dvasios veikimu ir ti-
krai tapo jos sūnumi, yra amžinasis Dievo tėvo sūnus. Jis pats yra 
Dievas. 

96. Ką reiškia Nekaltasis prasidėjimas? 
Dievas nuo amžių dovanai išrinko mariją savo sūnaus motina. 

Kad galėtų atlikti šią misiją, ji buvo nekaltai pradėta. tai reiškia, kad 
iš Dievo malonės ir dėl būsimų Jėzaus Kristaus nuopelnų marija bu-
vo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės nuo pat savo prasidėjimo. 

97. Kaip Marija bendradarbiauja dieviškajame išganymo plane?
iš Dievo malonės marija buvo apsaugota nuo bet kokios asmeni-

nės nuodėmės per visą savo gyvenimą. Ji yra „malonėmis apdovanoto-
ji“ (lk 1, 28), „visiškai šventa“. angelui paskelbus, kad ji pagimdysianti 
„aukščiausiojo sūnų“ (lk 1, 32), marija tam laisvai pritaria „tikėjimo 
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klusnumu“ (Rom 1, 5). Ji visiškai atsiduoda savo sūnaus Jėzaus asme-
niui bei veiklai ir visa savo siela priima dieviškąją išganymo valią.

98. Ką reiškia mergeliškasis Jėzaus pradėjimas? 
Jis reiškia, kad Jėzus buvo pradėtas mergelės įsčiose vien Švento-

sios Dvasios galia, nedalyvaujant vyrui. savo dieviškąja prigimtimi 
jis yra dangiškojo tėvo sūnus, o savo žmogiškąja prigimtimi – mari-
jos sūnus, tačiau iš tiesų jis yra Dievo sūnus abiem savo prigimtimis 
kaip vienas dieviškasis asmuo. 

99. Kokia prasme Marija yra visada Mergelė? 
ta prasme, kad ji „liko mergelė pradėdama savo sūnų, mergelė 

gimdydama, mergelė nešiodama, mergelė žindydama, mergelė mo-
tina, visada mergelė“ (šv. augustinas). todėl, kaip priimta Šventaja-
me Rašte, evangelijose „Jėzaus broliais ir seserimis“ vadinami artimi 
Jėzaus giminaičiai. 

100. Kokiu būdu dvasinė Marijos motinystė yra visuotinė? 
marija turi vienintelį sūnų Jėzų, bet jos dvasinė motinystė jame 

apima visus žmones, kurių išganyti jis atėjo. Klusniai stovėdama ša-
lia naujojo adomo – Jėzaus Kristaus, mergelė yra naujoji Ieva, tikroji 
gyvųjų motina, savo motiniškąja meile prisidedanti prie jų gimimo ir 
ugdymo malonės plotmėje. mergelė ir motina marija yra Bažnyčios 
įvaizdis, tobuliausias jos įgyvendinimas. 

101. Kokia prasme visas Kristaus gyvenimas yra slėpinys? 
 Visas Kristaus gyvenimas yra apreiškimas. tai, kas žemiškajame 

Kristaus gyvenime regima, veda į jo neregimąjį slėpinį, ypač į jo die-
viškosios Sūnystės slėpinį: „Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą“ (Jn 
14, 9). Kita vertus, nors išganymas pilnatviškai kyla iš Kryžiaus ir Pri-
sikėlimo, visas Kristaus gyvenimas yra išganymo slėpinys, nes viso to, 
ką Jėzus darė, sakė ir kentėjo, tikslas buvo išgelbėti nupuolusį žmogų 
ir atkurti jo kaip Dievo vaiko pašaukimą.
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102. Kaip pasaulis buvo rengiamas Jėzaus slėpiniams? 
Pirmiausia daugelį amžių gyvavo ilgalaikė viltis, kurią iš naujo iš-

gyvename švęsdami advento laiko liturgiją. nesitenkindamas miglo-
tu lūkesčiu, įdėtu į pagonių širdis, Dievas rengė savo sūnaus atėjimą 
per visą senąją sandorą iki pat Jono Krikštytojo – paskutinio ir di-
džiausio iš pranašų. 

103. Ko apie Jėzaus gimimo ir vaikystės slėpinius mokoma 
evangelijoje? 

Per Kalėdas dangaus šlovė pasireiškia kūdikio silpnumu. Jėzaus 
apipjaustymas yra jo priklausomybės žydų tautai ženklas ir mūsų 
Krikšto pirmavaizdis. Epifanija yra izraelio Karaliaus mesijo apsi-
reiškimas visoms tautoms. Per Jėzaus paaukojimą šventykloje sime-
ono ir onos asmenyse savo išganytoją pasitinka visas lūkesčiu gy-
venantis izraelis. Bėgimas į Egiptą ir nekaltųjų vaikelių išžudymas 
skelbia, kad visas Kristaus gyvenimas bus paženklintas persekiojimo. 
Jo grįžimas iš Egipto primena išėjimą ir parodo Jėzų kaip naująjį mo-
zę: jis yra tikrasis ir galutinis išlaisvintojas. 

104. Ko moko paslėptasis Jėzaus gyvenimas nazarete? 
Per paslėptąjį gyvenimą nazarete Jėzus pasilieka paprastos gy-

vensenos tyloje. tai mums leidžia būti bendrystėje su juo kasdie-
nio gyvenimo, supinto iš maldos, paprastumo, darbo ir šeimos mei-
lės, šventume. Paklusimas marijai ir įtėviui Juozapui yra jo sūniškojo 
klusnumo savo tėvui įvaizdis. marija ir Juozapas Jėzaus slėpinį pri-
ima tikėjimu, nors ir ne visada jį suprasdami.

105. Kodėl Jėzus iš Jono priima „atsivertimo krikštą nuodėmėms 
atleisti“ (Lk 3, 3)? 

Pradėdamas savo viešąjį gyvenimą ir užbėgdamas už akių savo 
mirties „krikštui“, nors ir būdamas be nuodėmės, jis, „Dievo avinėlis, 
kuris naikina pasaulio nuodėmę“ (Jn 1, 29), šitaip leidžiasi įskaitomas 
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tarp nusidėjėlių. tėvas jį skelbia savo „mylimuoju sūnumi“ (plg. mt 
3, 17), o Dvasia nusileidžia ant jo. Jėzaus krikštas yra mūsų Krikšto 
pirmavaizdis. 

106. Ką atskleidžia Jėzaus gundymai dykumoje? 
Jėzaus gundymai dykumoje atkartoja adomo gundymą rojuje ir 

izraelio gundymus dykumoje. Šėtonas gundo Jėzų, išmėgindamas jo 
klusnumą tėvo patikėtai misijai. Kristus, naujasis adomas, atsilai-
ko, ir ši pergalė skelbia jo kančios, aukščiausio jo sūniškosios mei-
lės klusnumo, pergalę. Bažnyčia vienijasi su šiuo slėpiniu ypač gavė-
nios liturginiu laiku. 

107. Kas kviečiamas įžengti į Jėzaus skelbtąją ir įgyvendintąją 
Dievo karalystę? 

Įžengti į Dievo karalystę Jėzus kviečia visus žmones. net blogiau-
sias nusidėjėlis raginamas atsiversti ir priimti begalinį tėvo gailestin-
gumą. Jau čia, žemėje, karalystė priklauso tiems, kurie ją priima nuo-
lankia širdimi. Jiems apreiškiami jos slėpiniai. 

108. Kodėl Karalystę Kristus atskleidžia ženklais ir stebuklais? 
Jėzaus žodį lydi ženklai ir stebuklai, patvirtinantys, jog Karalystė 

yra jame, mesijuje. Jis išgydo kai kuriuos žmones, tačiau yra atėjęs ne 
panaikinti visų blogybių šioje žemėje, bet pirmiausia išlaisvinti mus 
iš nuodėmės vergijos. Demonų išvarymas skelbia, kad jo Kryžius nu-
galės „šio pasaulio kunigaikštį“ (Jn 12, 31). 

109. Kokią valdžią savo Karalystėje Kristus patiki apaštalams? 
Jėzus pasirenka Dvylika, būsimuosius Prisikėlimo liudytojus. Jis 

padaro juos savo misijos ir valdžios dalininkais, idant jie mokytų, at-
leistų nuodėmes, statydintų ir valdytų Bažnyčią. Šioje kolegijoje Pe-
tras gauna „karalystės raktus“ (mt 16, 19) ir užima pirmąją vietą, gau-
damas misiją – saugoti tikėjimo visumą ir stiprinti savo brolius. 
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110. Ką reiškia atsimainymas? 
Per atsimainymą pirmiausia pasirodo trejybė: „tėvas – savo bal-

su, sūnus – savo žmogyste, Dvasia – spindinčiu debesiu“ (šv. tomas 
akvinietis). su moze ir eliju kalbėdamasis apie savo „išėjimą“ (lk 9, 
31), Jėzus parodo, jog jo šlovė eina per Kryžių, ir iš anksto skelbia sa-
vo Prisikėlimą bei šlovingą grįžimą, kuris „pakeis mūsų vargingą kū-
ną ir padarys jį panašų į [jo] garbingąjį kūną“ (Fil 3, 21). 

„Tu atsimainei ant kalno, ir tavo mokiniai kiek pajėgdami žvel-
gė į tavo šlovę, Kristau Dieve, idant, išvydę tave nukryžiuotą, 
suprastų, jog tavo kančia buvo savanoriška, ir paskelbtų pasau-
liui, jog tu tikrai esi Tėvo spindesys“ (Bizantijos liturgija).

111. Kaip vyksta mesijinis įžengimas į Jeruzalę? 
atėjus laikui, Jėzus nusprendžia keliauti į Jeruzalę, pasirengęs 

kentėti savo kančią, mirti ir prisikelti. Kaip Karalius mesijas, apreiš-
kiantis Karalystės atėjimą, jis įžengia į miestą raitas ant asilaičio. Jį 
pasitinka vaikai, kurių šūksniai atkartojami mišių Sanctus maldo-
je: „Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu! Osana (išgelbėk mus)“ 
(mt 21, 9). Šio įžengimo į Jeruzalę šventimu Bažnyčios liturgijoje 
prasideda Didžioji savaitė. 

Jėzus Kristus „kentėjo prie Poncijaus Piloto,  
buvo prikaltas prie kryžiaus,  

numiręs ir palaidotas“

112. Kuo svarbus yra Jėzaus velykų slėpinys? 
Jėzaus Velykų slėpinys, apimantis jo kančią, mirtį, prisikėlimą ir 

pašlovinimą, sudaro krikščionių tikėjimo branduolį, nes išganomasis 
Dievo planas buvo vieną kartą visiems laikams įgyvendintas jo sū-
naus Jėzaus Kristaus atperkamąja mirtimi. 
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113. Dėl kokių kaltinimų Jėzus buvo pasmerktas? 
Kai kurie izraelio vadovai kaltino Jėzų veikiant prieš Įstatymą, 

prieš Jeruzalės šventyklą ir pirmiausia prieš tikėjimą į vienintelį Die-
vą, nes jis skelbėsi esąs Dievo sūnus. todėl jie išdavė jį Pilotui, kad šis 
pasmerktų jį mirti.

114. Kokia buvo Jėzaus laikysena izraelio Įstatymo atžvilgiu? 
Jėzus nepanaikino mozei ant sinajaus kalno Dievo duoto Įstaty-

mo, bet įvykdė, galutinai jį paaiškindamas. Jis yra dieviškasis Įsta-
tymo leidėjas, visiškai įvykdantis šį Įstatymą. Be to, savo kaip išti-
kimojo tarno permaldaujamąja mirtimi jis aukoja vienintelę auką, 
galinčią atpirkti visus „pirmojoje sandoroje padarytus nusižengi-
mus“ (žyd 9, 15). 

115. Kokia buvo Jėzaus laikysena Jeruzalės šventyklos atžvilgiu? 
Jėzus kaltintas priešiškumu šventyklai. tačiau jis gerbė ją kaip sa-

vo „tėvo namus“ (Jn 2, 16) ir joje išdėstė svarbią savo mokymo dalį. 
Bet kartu jis išpranašavo jos sugriovimą, susiedamas jį su savo mirti-
mi. Jėzus sakė pats esąs galutinė Dievo buveinė tarp žmonių. 

116. ar Jėzus prieštaravo izraelio tikėjimui į vienatinį ir 
gelbstintį Dievą?

Jėzus niekada neprieštaravo tikėjimui į vienatinį Dievą, net atlik-
damas aukščiausią dieviškąjį darbą, išpildantį mesijinius pažadus ir 
atskleidžiantį jo lygybę su Dievu, būtent atleisdamas nuodėmes. Jė-
zaus reikalavimas įtikėti jį ir atsiversti leidžia suvokti, kokia tragiškai 
nesupratinga buvo teismo taryba, nusprendusi, jog jis nusipelno mir-
ties dėl piktžodžiavimo. 

117. Kas yra atsakingas už Jėzaus mirtį? 
Dėl Jėzaus kančios ir mirties negalima pakaltinti nei anuo me-

tu, nei vėliau ir kitur gyvenusių žydų. atpirkėjo kančių priežastis ir 
įrankis iš tiesų yra kiekvienas konkretus nusidėjėlis, t. y. kiekvienas 
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žmogus. sunkiausia kaltė tų, kurie, ypač būdami krikščionys, dažnai 
įpuola į nuodėmę ir mėgaujasi nedorybėmis. 

118. Kodėl Kristaus mirtis yra Dievo plano dalis? 
siekdamas sutaikinti su savimi visus dėl nuodėmės pasmerktus 

mirti žmones, Dievas iš meilės ryžosi atsiųsti savo sūnų, kad šis ati-
duotų save mirčiai už nusidėjėlius. Paskelbta senajame testamente, 
pirmiausia kaip kenčiančio tarno auka, Kristaus mirtis įvyko, „kaip 
skelbė Raštai“. 

119. Kaip Kristus paaukojo save tėvui?
Visas Kristaus gyvenimas yra laisva auka tėvui, vykdant jo išga-

nymo planą. Jis atidavė savo gyvybę „kaip išpirką už daugelį“ (mk 10, 
45). Šitaip jis sutaikino su Dievu visą žmoniją. Jo kančia ir mirtis pa-
rodo, kad jo žmogystė buvo dieviškosios meilės, trokštančios išgany-
ti visus žmones, laisvas ir tobulas įrankis. 

120. Kaip reiškiasi Jėzaus auka per paskutinę vakarienę? 
savo kančios išvakarėse per Paskutinę vakarienę su apaštalais Jė-

zus užbėga už akių savo savanoriškam pasiaukojimui, t. y. iš anksto 
išreiškia jį ženklais ir įgyvendina: „tai yra mano kūnas, kuris už jus 
atiduodamas“ (lk 22, 19), „tai yra mano kraujas […], kuris už dau-
gelį išliejamas“ (mt 26, 28). taip jis įsteigia eucharistiją kaip savo au-
kos „atminimą“ (1 Kor 11, 25) ir kartu paskiria savo apaštalus nau-
josios sandoros kunigais. 

121. Kas vyksta agonijos getsemanėje metu? 
nepaisant pasibaisėjimo, kurį Dievo sūnaus, „Gyvybės kūrėjo“ 

(apd 3, 15), visiškai šventai žmogystei kelia mirtis, Dievo sūnaus 
žmogiškoji valia susilieja su tėvo valia: norėdamas mus išgelbėti, Jė-
zus imasi nešti mūsų nuodėmes savo kūnu, „tapdamas klusnus iki 
mirties“ (Fil 2, 8). 
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122. Kokie yra Kristaus aukos ant kryžiaus padariniai? 
Jėzus laisvai paaukojo savo gyvybę kaip permaldavimo auką, t. y. 

atlygino už mūsų kaltes visišku savo meilės klusnumu iki pat mirties. 
Ši Dievo sūnaus „meilė iki galo“ (Jn 13, 1) sutaikina visą žmoniją su 
tėvu. tad Kristaus Velykų auka nepakartojamai, tobulai ir galutinai 
atperka visus žmones ir atveria jiems bendrystę su Dievu. 

123. Kodėl Jėzus kviečia savo mokinius imti kryžių? 
Kviesdamas savo mokinius imti savo kryžių ir sekti juo, Jėzus no-

ri į savo atperkamąją auką įtraukti tuos, kurie pirmi naudojasi jos 
gėrybėmis. 

124. Kokia buvo kape gulinčio Jėzaus kūno būklė? 
Kristus tikrai mirė ir tikrai buvo palaidotas. tačiau dieviškoji ga-

lia išsaugojo jo kūną nuo gedimo. 

Jėzus Kristus „nužengė į pragarus, trečiąją dieną kėlėsi iš 
numirusių“

125. Kas yra pragarai, į kuriuos nužengė Jėzus? 
Pragarai, skirtingi nuo pasmerktųjų pragaro, buvo visų iki Kris-

taus mirusių, teisių ar nedorų žmonių būvis. su savo dieviškuoju as-
meniu suvienyta siela Jėzus pragaruose pasiekė atpirkėjo laukusius 
teisiuosius, kad jie pagaliau išvystų Dievą. savo mirtimi nugalėjęs 
mirtį ir velnią, turintį „mirties valdžią“ (žyd 2, 14), jis išlaisvino at-
pirkėjo laukusius teisiuosius ir atvėrė jiems dangaus vartus. 

126. Kokią vietą mūsų tikėjime užima Kristaus prisikėlimas? 
Jėzaus prisikėlimas yra mūsų tikėjimą į Kristų vainikuojanti tiesa 

ir drauge su Kryžiumi esminė Velykų slėpinio dalis. 

127. Kokie ženklai liudija Jėzaus prisikėlimą? 
Be esminio ženklo – tuščio kapo, Jėzaus prisikėlimą paliudijo 

moterys, pirmos susitikusios su Kristumi ir apie tai paskelbusios 
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apaštalams. Po to Jėzus „pasirodė Kefui“ (Petrui), paskui – Dvylikai. 
„Vėliau jis pasirodė iš karto daugiau negu penkiems šimtams brolių“ 
(1 Kor 15, 5–6) ir kitiems. apaštalai nebūtų galėję prasimanyti prisi-
kėlimo, nes jis atrodė jiems neįmanomas; iš tiesų Jėzus net priekaiš-
tavo jiems dėl netikėjimo. 

128. Kodėl prisikėlimas kartu yra ir transcendentinis įvykis? 
Būdamas istorinis įvykis, kurį galima nustatyti ir paliudyti žen-

klais bei liudijimais, Prisikėlimas kaip tikėjimo slėpinys peržengia ir 
pranoksta istoriją, nes jis yra Kristaus žmogystės įžengimas į Dievo 
šlovę. Dėl šios priežasties prisikėlęs Kristus pasirodo ne pasauliui, bet 
savo mokiniams, padarydamas juos savo liudytojais žmonėms. 

129. Kokia yra prisikėlusio Jėzaus kūno būklė? 
Kristaus prisikėlimas nebuvo grįžimas į žemiškąjį gyvenimą. Jo 

prisikėlęs kūnas yra tas, kuris buvo nukryžiuotas ir turi kančios žy-
mes, tačiau nuo šiol dalyvauja dieviškajame gyvenime, pasižymė-
damas pašlovintojo kūno savybėmis. todėl prisikėlęs Kristus ga-
li visiškai laisvai pasirodyti savo mokiniams įvairiais aspektais, kaip 
norėdamas ir kur norėdamas.

130. Kokiu būdu prisikėlimas yra Švenčiausiosios trejybės 
veiksmas?

Kristaus prisikėlimas yra transcendentinis Dievo veiksmas. trys 
asmenys taip veikia drauge, kaip jiems būdinga: tėvas parodo savo 
galią, sūnus „vėl pasiima“ (Jn 10, 17) laisvai paaukotą gyvybę, iš nau-
jo suvienydamas savo sielą su kūnu, o Šventoji Dvasia jam teikia gy-
vybę ir jį pašlovina. 

131. Kokia yra prisikėlimo prasmė ir išganomoji reikšmė? 
Prisikėlimas yra Įsikūnijimo viršūnė. Juo patvirtinama Kristaus 

dievystė, taip pat visa, ką jis darė ir ko mokė. Juo įgyvendinami vi-
si mums duoti dieviškieji pažadai. Be to, Prisikėlusysis nuodėmės ir 
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mirties nugalėtojas yra mūsų nuteisinimo ir mūsų prisikėlimo pa-
grindas. nuo tada Prisikėlimas laiduoja mums įsūnystės malonę – ti-
krą dalyvavimą viengimio sūnaus gyvenime; laikų pabaigoje jis pri-
kels mūsų kūną.

Jėzus „įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo tėvo dešinėje“

132. Ką išreiškia žengimas į dangų? 
Po keturiasdešimt dienų, per kurias Kristus pasirodydavo savo 

apaštalams paprastais žmogiškaisiais bruožais, dengusiais  Prisikėlu-
siojo šlovę, jis užžengė į dangų ir atsisėdo tėvo dešinėje. Jis yra Vieš-
pats, su savo žmogyste nuo tol karaliaujantis amžinojoje Dievo sū-
naus šlovėje ir nepaliaujamai mus užtariantis tėvui. Jis siunčia mums 
savo Dvasią ir teikia mums vilties vieną dieną susitikti su juo ten, kur 
jis yra parengęs mums vietą.

„iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti“

133. Kaip viešpats Jėzus karaliauja šiandien? 
Pašlovintasis Kristus, pasaulio ir istorijos Viešpats, Bažnyčios 

Galva, slėpiningai lieka žemėje, kur jo karalystė kaip ūglis ir pradžia 
jau egzistuoja Bažnyčioje. Vieną dieną jis šlovingai ateis, bet mes ne-
žinome kada. Štai kodėl gyvename budėdami ir melsdamiesi: „ateik, 
Viešpatie“ (apr 22, 20). 

134. Kaip vyks šlovingasis viešpaties atėjimas? 
Šlovingąjį Kristaus atėjimą po paskutinio šio praeinančio pasau-

lio kosminio sukrėtimo lydės Dievo triumfas paruzijoje ir Paskutinis 
teismas. taip bus įgyvendinta Dievo karalystė. 

135. Kaip Kristus teis gyvuosius ir mirusiuosius? 
Kristus teis galia, kurią gavo kaip žmonių išganyti atėjęs pasaulio 

atpirkėjas. Bus atskleistos širdžių paslaptys, taip pat kiekvieno elgse-
na Dievo ir artimo atžvilgiu. Kiekvienas žmogus pagal savo darbus 
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gaus gyvenimo pilnatvę arba bus amžinai pasmerktas. taip tikrove 
taps „Kristaus pilnatvė“ (ef 4, 13), kurioje „Dievas bus viskas visame 
kame“ (1 Kor 15, 28). 

trečias posKyris

tiKiu Į ŠventąJą Dvasią

„tikiu į Šventąją Dvasią“

136. Ką Bažnyčia nori pasakyti, išpažindama: „tikiu į Šventąją 
Dvasią“?

tikėti į Šventąją Dvasią reiškia išpažinti trečiąjį Švenčiausiosios 
trejybės asmenį, kylantį iš tėvo ir sūnaus, „su tėvu ir sūnumi gar-
binamą ir šlovinamą“. Dvasia atsiųsta „į mūsų širdis“ (Gal 4, 6), kad 
gautume naują Dievo vaikų gyvenimą.

137. Kodėl sūnaus ir Dvasios misija neatskiriama? 
nedalioje trejybėje sūnus ir Dvasia yra skirtingi, bet neatski-

riami. iš tiesų nuo laikų pradžios iki pabaigos tėvas, siųsdamas sū-
nų, siunčia ir savo Dvasią, vienijančią mus su Kristumi per tikėjimą, 
idant mes kaip įsūniai galėtume kreiptis į Dievą „tėve“ (Rom 8, 15). 
Dvasia yra neregima, bet ją pažįstame iš jos veikimo, kai ji mums ap-
reiškia žodį ir veikia Bažnyčioje. 

138. Kaip vadinama Šventoji Dvasia? 
Šventoji Dvasia yra tikrasis trečiojo Švenčiausiosios trejybės as-

mens vardas. Jėzus vadina ją taip pat Parakletu (Guodėju, Užtarėju) ir 
tiesos Dvasia. naujajame testamente ji dar vadinama Kristaus Dvasia, 
Viešpaties Dvasia, Dievo Dvasia, garbės Dvasia, pažadėtąja Dvasia.

139. Kokiais simboliais vaizduojama Šventoji Dvasia? 
Jų daug: iš pervertos Kristaus širdies trykštantis ir pakrikštytų-

jų troškulį malšinantis gyvasis vanduo; patepimas aliejumi kaip sa-
kramentinis sutvirtinimo ženklas; ugnis, perkeičianti tai, ką paliečia; 
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tamsus ar švytintis debesis, kuriame apsireiškia dieviškoji šlovė; ran-
kų uždėjimas, kuriuo suteikiama Šventoji Dvasia; per Kristaus krikš-
tą ant jo nusileidžiantis ir pasiliekantis balandis. 

140. Ką reiškia tai, kad Dvasia „kalbėjusi per pranašus“? 
sąvoka pranašai čia žymi tuos, kuriuos Šventoji Dvasia įkvėpė 

kalbėti Dievo vardu. senojo testamento pranašystes Dvasia visiškai 
įgyvendina Kristuje, kurio slėpinį atskleidžia naujajame testamente. 

141. Kaip Dvasia veikia Jone Krikštytojuje? 
Dvasia pripildo paskutinį senojo testamento pranašą Joną Krikš-

tytoją, jos veikimu jis siunčiamas „prirengti Viešpačiui tobulą tautą“ 
(lk 1, 17) ir skelbti Dievo sūnaus Kristaus, ant kurio jis matė nužen-
giant bei pasiliekant Dvasią ir „kuris krikštys Šventąja Dvasia“ (Jn 1, 
33), atėjimą.

142. Kaip Dvasia veikia Marijoje? 
marijoje Šventoji Dvasia įgyvendina Kristaus atėjimo lūkesčius ir 

pasirengimą tam senajame testamente. Dvasia ypatingu būdu pripil-
do ją malonės ir padaro jos mergeliškumą vaisingą, kad į pasaulį ga-
lėtų ateiti įsikūnijęs Dievo sūnus. Dvasia padaro mariją „viso Kris-
taus“, t. y. Kristaus kaip Galvos ir Bažnyčios kaip jo Kūno, motina. 
sekminių dieną Bažnyčios pasirodymu Dvasiai pradedant „paskuti-
nius laikus“, marija yra kartu su Dvylika. 

143. Koks yra santykis tarp Dvasios ir Kristaus Jėzaus jo 
žemiškojoje misijoje? 

Dievo sūnus savo žmogystėje Dvasios patepimu pašvenčiamas 
mesiju nuo pat Įsikūnijimo. mokydamas jis apreiškia Dvasią, išpildy-
damas tėvams duotąjį pažadą, ir, kvėpdamas į apaštalus po Prisikėli-
mo, perduoda ją gimstančiai Bažnyčiai. 
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144. Kas įvyksta per sekmines? 
Per sekmines, praėjus penkiasdešimt dienų po Prisikėlimo, pa-

šlovintas Jėzus Kristus gausiai išlieja Dvasią ir apreiškia ją kaip die-
viškąjį asmenį. taip iki galo apreiškiama Švenčiausioji trejybė. Kris-
taus ir Dvasios misija tampa Bažnyčios misija; ji siunčiama skelbti ir 
skleisti trejybiškosios bendrystės slėpinį. 

„Regėjome tikrąją Šviesą, gavome dangiškąją Dvasią, radome 
tikrąjį tikėjimą; garbiname nedaliąją Trejybę, nes ji mus išgel-
bėjo“ (Bizantijos liturgija, sekminių troparas).

145. Ką Bažnyčioje veikia Dvasia? 
Dvasia ugdo, gaivina ir šventina Bažnyčią. meilės Dvasia grąži-

na pakrikštytiesiems dėl nuodėmės prarastą panašumą į Dievą ir lei-
džia jiems gyventi Kristuje patį Švenčiausiosios trejybės gyvenimą. 
Ji siunčia juos liudyti Kristaus tiesą ir nustato jų tarpusavio pareigas, 
kad visi neštų „Dvasios vaisių“ (Gal 5, 22). 

146. Kaip Kristus ir jo Dvasia veikia tikinčiųjų širdyse? 
Kristus per sakramentus savo Kūno nariams perduoda Dvasią 

ir Dievo malonę, duodančią naujojo gyvenimo pagal Dvasią vaisių. 
Šventoji Dvasia taip pat yra maldos mokytoja.

tikiu „šventąją visuotinę Bažnyčią“

Bažnyčia Dievo plane

147. Ką reiškia žodis Bažnyčia? 
Juo žymima tauta, Dievo sušaukta ir suburta iš visų žemės pa-

kraščių, kad sudarytų susirinkimą tų, kurie tikėjimu ir Krikštu tampa 
Dievo vaikais, Kristaus nariais ir Šventosios Dvasios šventove.
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148. Kokiais kitais vardais ir įvaizdžiais Biblijoje apibūdinama 
Bažnyčia? 

Šventajame Rašte randame daugybę įvaizdžių, atskleidžiančių 
vienas kitą papildančius Bažnyčios slėpinio aspektus. senajame tes-
tamente pirmenybė teikiama su Dievo tauta susijusiems įvaizdžiams; 
naujajame testamente daugiau įvaizdžių, siejamų su Kristumi – šios 
tautos, kuri yra jo Kūnas, Galva; taip pat pasitaiko įvaizdžių iš pieme-
nų (avidė, kaimenė, avys) ir žemdirbių (laukas, alyvmedis, vynmedis) 
gyvenimo, statinių (buveinė, akmuo, šventykla) ir šeimos (sužadėti-
nė, motina, šeima) srities. 

149. Kokia yra Bažnyčios pradžia ir atbaiga? 
amžinajame Dievo plane Bažnyčia turi pradžią ir atbaigą. seno-

joje sandoroje ji buvo rengiama izraelio išrinkimu, tapusio būsimo 
visų tautų subūrimo ženklu. Įsteigta Jėzaus Kristaus žodžiais ir veiks-
mais, Bažnyčia buvo įgyvendinta pirmiausia per jo atperkamąją mir-
tį ir prisikėlimą. Po to Šventosios Dvasios išliejimu per sekmines ji 
buvo apreikšta kaip išganymo slėpinys. laikų pabaigoje ji bus atbaig-
ta kaip visų atpirktųjų dangiškasis susirinkimas. 

150. Kokia yra Bažnyčios misija? 
Bažnyčios misija yra skelbti ir visose tautose steigti Jėzaus Kris-

taus pradėtąją Dievo karalystę. Bažnyčia žemėje yra šios išganomo-
sios karalystės ūglis ir pradžia.

151. Kokia prasme Bažnyčia yra slėpinys? 
Bažnyčia yra slėpinys, nes jos regimojoje tikrovėje yra ir veikia 

dvasinė dieviškoji tikrovė, įžiūrima vien tikėjimo akimis. 

152. Ką reiškia, kad Bažnyčia yra visuotinis išganymo 
sakramentas?

tai reiškia, kad ji yra visos žmonijos sutaikinimo ir bendrystės su 
Dievu, taip pat visos žmonių giminės vienybės ženklas ir priemonė.
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Bažnyčia – Dievo tauta, Kristaus Kūnas, Šventosios Dvasios 
šventovė

153. Kodėl Bažnyčia yra Dievo tauta? 
Bažnyčia yra Dievo tauta, nes jis panoro pašventinti ir išganyti 

žmones ne pavieniui, bet sudaręs iš jų vieną tautą, suvienytą tėvo, 
sūnaus ir Šventosios Dvasios vienybėje.

154. Kokios yra Dievo tautos ypatybės?
Šios tautos, kurios nariu tampama per tikėjimą į Kristų ir per 

Krikštą, pradas yra Dievas tėvas, galva – Jėzus Kristus, būvis – Die-
vo vaikų orumas ir laisvė, įstatymas – naujasis meilės įsakymas, misi-
ja – būti žemės druska ir pasaulio šviesa, tikslas – jau prasidėjusi že-
mėje Dievo karalystė.

155. Kokia prasme Dievo tauta dalyvauja trejopoje Kristaus 
veikloje: kunigiškojoje, pranašiškojoje ir karališkojoje? 

Dievo tauta dalyvauja Kristaus kunigiškojoje veikloje, nes pakrikš-
tytieji Šventosios Dvasios pašvenčiami aukoti dvasines aukas; ji da-
lyvauja jo pranašiškojoje veikloje, nes, remdamasi antgamtiniu tikėji-
mo jausmu, nepriekaištingai prisiriša prie tikėjimo, gilina ir liudija jį; 
ji dalyvauja jo karališkojoje veikloje tarnaudama ir tai darydama se-
ka Jėzumi Kristumi, kuris, būdamas visatos Valdovas, tapo visų, pir-
miausia vargdienių ir kenčiančiųjų, tarnu. 

156. Kokiu būdu Bažnyčia yra Kristaus kūnas? 
miręs ir prisikėlęs Kristus per Šventąją Dvasią artimai suvienija 

tikinčiuosius su savimi. tikintieji į Kristų, suvienyti su juo pirmiau-
sia eucharistijoje, per tai būna tarpusavyje suvienyti meilėje ir suda-
ro vieną kūną – Bažnyčią, kurios vienybė įgyvendinama jos narių ir 
pareigų įvairove.
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157. Kas yra šio Kūno galva? 
Kristus „yra Kūno – Bažnyčios galva“ (Kol 1, 18). Bažnyčia gyve-

na iš jo, jame ir jam. Kristus ir Bažnyčia sudaro „visą Kristų“ (šv. au-
gustinas). „Galva ir nariai yra tarsi vienas mistinis asmuo“ (šv. to-
mas akvinietis). 

158. Kodėl sakoma, kad Bažnyčia yra Kristaus sužadėtinė? 
todėl, kad Viešpats pats save pavadino „Jaunikiu“ (mk 2, 19), pa-

milusiu Bažnyčią ir susisaisčiusiu su ja amžinąja sandora. Jis atidavė 
save jai, kad galėtų nuplauti ją savo krauju bei „pašventinti“ (ef 5, 26) 
ir padaryti vaisinga visų Dievo vaikų motina. sąvoka kūnas atsklei-
džia galvos ir narių vienybę, o sąvoka sužadėtinė pabrėžia jųdviejų 
skirtingumą asmeniniame santykyje. 

159. Kodėl sakoma, kad Bažnyčia yra Šventosios Dvasios šventovė?
todėl, kad Šventoji Dvasia gyvena Kūne, kuris yra Bažnyčia, jos 

Galvoje ir nariuose; be to, Dievo žodžiu, sakramentais, dorybėmis ir 
charizmomis ji statydina Bažnyčią meilėje. 

„Kas mūsų dvasia ar, kitaip tariant, siela yra mūsų kūno na-
riams, tas Šventoji Dvasia yra Kristaus nariams, Kristaus kū-
nui, t. y. Bažnyčiai“ (šv. augustinas). 

160. Kas yra charizmos? 
Charizmos yra ypatingos Šventosios Dvasios dovanos, pavie-

niams asmenims dalijamos žmonių labui, pasaulio poreikiams ir pir-
miausia Bažnyčios statydinimui. Jas tirti turi magisteriumas. 

Bažnyčia yra viena, šventa, visuotinė ir apaštališka

161. Kodėl Bažnyčia yra viena? 
Bažnyčia yra viena, nes jos pradas ir pavyzdys yra vieno Dievo vie-

nybė asmenų trejybėje; Bažnyčios steigėjas ir Galva – Jėzus Kristus, 

792–795 
807 

792–795 
807 

796  
808 
796  
808 

797–798 
809–810 
797–798 
809–810 

799–801 799–801 

813–815 
866 

813–815 
866 

Pirma dalis. Antras skyrius. Trečias poskyris



59

vėl suburiantis visas tautas į vieną kūną; jos siela – Šventoji Dvasia, 
suvienijanti visus tikinčiuosius į bendrystę Kristuje. Ji turi vieną ti-
kėjimą, vieną sakramentinį gyvenimą, vieną apaštališkąją įpėdinystę, 
vieną bendrą viltį, vieną ir tą pačią meilę.

162. Kur laikosi vienatinė Kristaus Bažnyčia? 
Kaip pasaulyje įsteigta ir sutvarkyta bendrija, vienintelė Kristaus 

Bažnyčia laikosi (subsistit in) Katalikų Bažnyčioje, valdomoje Petro 
įpėdinio ir bendrystėje su juo esančių vyskupų. tik per ją galima pa-
siekti išganymo priemonių pilnatvę, nes visas naujosios sandoros 
gėrybes Viešpats patikėjo vienai apaštalų kolegijai, kurios galva yra 
Petras.

163. Kaip traktuotini krikščionys nekatalikai? 
Bažnyčiose ir bažnytinėse bendruomenėse, atsiskyrusiose nuo vi-

siškos bendrystės su Katalikų Bažnyčia, galima aptikti daug pašventi-
nimo ir tiesos elementų. Visos šios gėrybės kyla iš Kristaus ir kreipia į 
visuotinę vienybę. Šių Bažnyčių ir bendrijų nariai Krikštu yra įtraukti 
į Kristų; todėl mes pripažįstame juos broliais.

164. Kaip įsipareigoti krikščionių vienybės labui? 
troškimas atkurti visų krikščionių vienybę yra Kristaus dovana 

ir Šventosios Dvasios raginimas. Jis saisto visą Bažnyčią ir reiškia-
si per širdies atsivertimą, maldą, tarpusavio brolišką pažinimą, teo-
loginį dialogą.

165. Kokia prasme Bažnyčia yra šventa? 
Bažnyčia yra šventa, nes jos steigėjas – Švenčiausiasis Dievas. Kris-

tus atidavė save dėl jos, norėdamas ją pašventinti ir ją pačią padary-
ti šventinančią. Šventoji Dvasia gaivina ją meile. Joje glūdi išganymo 
priemonių pilnatvė. Šventumas yra kiekvieno jos nario pašaukimas 
ir visų jos narių veiklos tikslas. Bažnyčiai priklauso mergelė marija 
ir nesuskaitomi šventieji kaip jos pavyzdžiai ir užtarėjai. iš Bažnyčios 
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šventumo gauna pašventinimą jos vaikai, čia, žemėje, pripažįstantys 
esą nusidėjėliai, visada reikalingi atsivertimo ir išskaistinimo. 

166. Kodėl Bažnyčia vadinama visuotine? 
Bažnyčia yra visuotinė, t. y. katalikiška, nes joje yra Kristus. „Kur 

Jėzus Kristus, ten ir visuotinė Bažnyčia“ (šv. ignotas antiochietis). Ji 
skelbia tikėjimo visumą ir vientisumą. Ji turi ir tvarko išganymo prie-
monių pilnatvę. Ji pasiųsta su užduotimi į visas tautas, visus laikus ir 
kiekvieną jiems priklausančią kultūrą.

167. ar katalikiška yra dalinė Bažnyčia? 
Katalikiška yra kiekviena dalinė Bažnyčia (t. y. vyskupija arba 

eparchija), kurią sudaro krikščionių bendruomenė, esanti tikėjimo 
ir sakramentų bendrystėje su vyskupu, įšventintu pagal apaštališkąją 
įpėdinystę, ir su Romos Bažnyčia, „pirmaujančia meilėje“ (šv. igno-
tas antiochietis).

168. Kas priklauso visuotinei Bažnyčiai? 
Visuotinei Dievo tautos vienybei įvairiais būdais priklauso arba 

priskirti visi žmonės. Katalikų Bažnyčiai pilnatviškai priklauso tas, 
kas yra susivienijęs su ja tikėjimo išpažinimo, sakramentų, bažnyti-
nio valdymo ir bendrystės ryšiais, turėdamas Kristaus Dvasią. Pa-
krikštytieji, pilnatviškai neįgyvendinantys šios katalikiškos vienybės, 
palaiko tam tikrą, nors ir netobulą, bendrystę su Katalikų Bažnyčia. 

169. Kaip visuotinė Bažnyčia susijusi su žydų tauta? 
Katalikų Bažnyčia pripažįsta esanti susijusi su žydų tauta, nes 

Dievas pasirinko šią tautą pirma kitų priimti jo žodį. žydų tauta turi 
„įvaikystę, garbę, sandoras, įstatymų leidybą, Dievo garbinimą ir pa-
žadus; jiems priklauso protėviai, ir iš jų kūno atžvilgiu yra kilęs Kris-
tus“ (Rom 9, 4–5). skirtingai negu kitos nekrikščionių religijos, žydų 
tikėjimas jau yra atsakas į Dievo apreiškimą senojoje sandoroje. 
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170. Koks ryšys yra tarp visuotinės Bažnyčios ir nekrikščionių 
religijų?

tas ryšys pirmiausia kyla iš visos žmonių giminės kilmės ir tiks-
lo bendrumo. Katalikų Bažnyčia pripažįsta, jog visa, ką gero ir teisingo 
turi kitos religijos, ateina iš Dievo, yra jo tiesos spindulys, gali parengti 
priimti evangeliją ir patraukti į žmonijos vienybę Kristaus Bažnyčioje. 

171. Ką reiškia teiginys: „už Bažnyčios nėra išganymo“? 
tai reiškia, kad visas išganymas kyla iš Kristaus kaip Galvos per 

Bažnyčią kaip jo Kūną. todėl negali būti išganyti žinantys, kad Baž-
nyčia įsteigta Kristaus ir būtina išganymui, bet nenorintys į ją įsijung-
ti ir joje pasilikti. Kita vertus, Kristaus ir jo Bažnyčios dėka amžinąjį 
išganymą gali pasiekti be savo kaltės nepažįstantys Kristaus evangeli-
jos ir jo Bažnyčios, tačiau nuoširdžiai ieškantys Dievo ir, malonės vei-
kiami, besistengiantys vykdyti per sąžinės balsą atpažįstamą jo valią. 

172. Kodėl Bažnyčia privalo skelbti evangeliją visam pasauliui? 
todėl, kad Kristus liepė: „eikite ir padarykite mano mokiniais vi-

sų tautų žmones, krikštydami juos vardan tėvo ir sūnaus, ir Šven-
tosios Dvasios“ (mt 28, 19). Šio misijinio Viešpaties įsakymo šalti-
nis yra amžinoji Dievo meilė; jis atsiuntė savo sūnų ir savo Dvasią, 
nes „trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažini-
mą“ (1 tim 2, 4). 

173. Kokiu būdu Bažnyčia yra misijinė? 
Šventosios Dvasios vadovaujama Bažnyčia tęsia paties Kristaus 

misiją istorijoje. todėl krikščionys privalo visiems skelbti Kristaus 
atneštą Gerąją naujieną, sekdami jo keliu ir pasirengę aukotis net iki 
kankinystės.

174. Kodėl Bažnyčia yra apaštališka? 
Bažnyčia yra apaštališka dėl savo kilmės, būdama pastatydinta 

„ant apaštalų pamato“ (ef 2, 20), dėl savo mokymo, kuris yra apaštalų  
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mokymas, dėl savo sandaros, nes iki Kristaus grįžimo ji mokoma, 
šventinama ir vadovaujama apaštalų per jų įpėdinius vyskupus ben-
drystėje su Petro įpėdiniu. 

175. Kokia yra apaštalų misijos esmė? 
žodis apaštalas reiškia pasiuntinį. tėvo Pasiuntinys Jėzus pasi-

šaukė dvylika mokinių ir paskyrė apaštalais, padarydamas juos rink-
tiniais savo prisikėlimo liudytojais ir savo Bažnyčios pamatu. Jis pave-
dė jiems tęsti jo misiją, tardamas: „Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš 
jus siunčiu“ (Jn 20, 21), ir pažadėjo būti su jais iki pasaulio pabaigos. 

176. Kas yra apaštališkoji įpėdinystė? 
apaštališkoji įpėdinystė yra apaštalų misijos ir valdžios perdavi-

mas jų įpėdiniams vyskupams per Šventimų sakramentą. Dėl tokio 
perdavimo Bažnyčia išlaiko tikėjimo ir gyvenimo bendrystę su sa-
vo ištakomis, visą savo apaštalavimą per ilgus šimtmečius skirdama 
skleisti Kristaus karalystę žemėje. 

Tikintieji: hierarchija, pasauliečiai, pašvęstasis gyvenimas

177. Kas yra tikintieji? 
tikintieji yra tie, kurie, per Krikštą įtraukti į Kristų, yra tapę Die-

vo tautos nariais. Jie pašaukti vykdyti Dievo patikėtą Bažnyčiai misi-
ją, kiekvienas pagal savo padėtį dalyvaudami Kristaus kunigiškojoje, 
pranašiškojoje ir karališkojoje veikloje. Jie visiškai lygūs tarpusavyje 
pagal Dievo vaikų kilnumą. 

178. iš ko sudaryta Dievo tauta? 
Dieviškuoju įsteigimu Bažnyčioje yra įšventintųjų tarnautojų, ga-

vusių Šventimų sakramentą ir sudarančių Bažnyčios hierarchiją. Kiti 
tikintieji vadinami pasauliečiais. ir tarp vienų, ir tarp kitų yra tikin-
čiųjų, pašvęstųjų Dievui ypatingu būdu – išpažįstančių evangelinius 
patarimus: celibato skaistumą, neturtą ir klusnumą. 
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179. Kodėl Kristus įsteigė bažnytinę hierarchiją? 
Kristus įsteigė bažnytinę hierarchiją, idant ši jo vardu ganytų Die-

vo tautą, ir dėl to suteikė jai valdžią. Ją sudaro įšventintieji tarnauto-
jai: vyskupai, kunigai ir diakonai. Dėl Šventimų sakramento vyskupai 
ir kunigai tarnaudami veikia Kristaus kaip Galvos vardu ir atstovau-
dami jo asmeniui; diakonai tarnauja Dievo tautai žodžio, liturgijos ir 
meilės diakonija (tarnystė).

180. Kaip įgyvendinamas bažnytinės tarnybos kolegialumas? 
Kristaus išrinktų ir pasiųstų dvylikos apaštalų pavyzdžiu bažnyti-

nės hierarchijos narių vienybė skirta visų tikinčiųjų bendrystei. Kie-
kvienas vyskupas tarnauja kaip vyskupų kolegijos narys bendrystėje 
su popiežiumi, kartu su juo rūpindamasis visuotine Bažnyčia. Kuni-
gai tarnauja kaip dalinės Bažnyčios kunigijos nariai bendrystėje su 
savo vyskupu ir jo vadovaujami.

181. Kodėl bažnytinė tarnyba yra ir asmeninio pobūdžio? 
Bažnytinė tarnyba yra ir asmeninio pobūdžio dėl to, kad Šventi-

mų sakramento galia kiekvienas yra atsakingas asmeniškai jį pašau-
kusiam ir misiją jam patikėjusiam Kristui. 

182. Kokia yra popiežiaus misija? 
Popiežius, Romos vyskupas ir šventojo Petro įpėdinis, yra nuola-

tinis ir regimasis Bažnyčios vienybės pradas ir pamatas. Jis yra Kris-
taus vikaras, vyskupų kolegijos galva ir visos Bažnyčios ganytojas, 
dieviškuoju įsteigimu turintis joje pilnatvišką, aukščiausią, tiesiogi-
nę ir visuotinę valdžią. 

183. Kokia yra vyskupų kolegijos užduotis? 
Bendrystėje su popiežiumi ir visada su juo vyskupų kolegija taip 

pat vykdo aukščiausią ir pilnatvišką valdžią Bažnyčioje. 
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184. Kaip vyskupai įgyvendina mokymo misiją? 
Bendrystėje su popiežiumi vyskupai kaip Kristaus autoritetu įga-

lioti tikri apaštalų tikėjimo liudytojai privalo visiems ištikimai ir au-
toritetingai skelbti evangeliją. Dievo tauta tvirtai laikosi tikėjimo, 
remdamasi antgamtiniu tikėjimo jausmu ir vadovaujama gyvojo 
Bažnyčios magisteriumo. 

185. Kada pasireiškia Magisteriumo neklystamumas? 
neklystamumas pasireiškia tada, kai Romos popiežius, kaip aukš-

čiausiasis Bažnyčios ganytojas, savo valdžios galia arba vyskupų ko-
legija bendrystėje su popiežiumi, ypač susirinkusi į visuotinį susirin-
kimą, galutiniu aktu skelbia mokymą tikėjimo ar moralės klausimais 
ir kai popiežius ir vyskupai paprastajame magisteriume sutartinai pa-
teikia kokį nors mokymą kaip galutinį. Šio mokymo privalo laikytis 
kiekvienas tikintysis su tikėjimo klusnumu.

186. Kaip vyskupai atlieka šventinimo tarnybą? 
Vyskupai šventina Bažnyčią, dalydami Kristaus malonę per žo-

džio ir sakramentų tarnybą, ypač per eucharistiją, taip pat savo mal-
da, pavyzdžiu ir darbu.

187. Kaip vyskupai vykdo valdymo pareigą? 
Kiekvienas vyskupas kaip vyskupų kolegijos narys drauge su ki-

tais vyskupais, esančiais vienybėje su popiežiumi, kolegialiai rūpinasi 
visomis dalinėmis Bažnyčiomis ir visa Bažnyčia. Jam patikėtajai dali-
nei Bažnyčiai vyskupas vadovauja jam būdingos, paprastos ir tiesio-
ginės šventosios valdžios galia Gerojo Ganytojo Kristaus vardu ben-
drystėje su visa Bažnyčia ir vadovaujamas Petro įpėdinio. 

188. Koks yra tikinčiųjų pasauliečių pašaukimas? 
tikintys pasauliečiai pašaukti ieškoti Dievo karalystės, pagal Die-

vo valią aiškindami ir tvarkydami laikinuosius dalykus. taip jie įgy-
vendina visų pakrikštytųjų pašaukimą šventumui ir apaštalavimui.
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189. Kaip tikintieji pasauliečiai dalyvauja Kristaus kunigiškojoje 
tarnyboje? 

Jie dalyvauja joje, kaip dvasinę auką, „priimtiną Dievui per Jėzų 
Kristų“ (1 Pt 2, 5), aukodami, pirmiausia eucharistijoje, visą savo gy-
venimą – veiklą, maldas, apaštalavimo užmojus, šeimos gyvenimą, 
kasdienį darbą, kantriai pakeliamus gyvenimo sunkumus ir kūno bei 
dvasios atgaivą. taip Kristui atsidavę ir Šventosios Dvasios pašvęsti 
pasauliečiai aukoja Dievui patį pasaulį. 

190. Kaip jie dalyvauja jo pranašiškojoje tarnyboje? 
Jie dalyvauja joje tikėjimu vis labiau priimdami Kristaus žodį ir 

skelbdami jį pasauliui gyvenimo liudijimu, žodžiu, evangelizacijos ir 
katechezės veikla. evangelizacijos veikla ypač veiksminga dėl to, kad 
vykdoma pasauliui būdingomis sąlygomis.

191. Kaip jie dalyvauja jo karališkojoje tarnyboje? 
Pasauliečiai dalyvauja Kristaus karališkojoje veikloje, gavę iš jo 

galios savęs atsižadėjimu ir savo gyvenimo šventumu įveikti nuodė-
mę savyje ir pasaulyje. eidami įvairias pareigas jie tarnauja bendruo-
menei ir suteikia moralinės vertės laikinajai žmonių veiklai bei visuo-
menės institucijoms. 

192. Kas yra pašvęstasis gyvenimas? 
tai vienas iš Bažnyčios pripažintų gyvenimo luomų. tai laisvas 

atsakas į ypatingą Kristaus kvietimą, kuriuo pašvęstieji asmenys vi-
siškai atsiduoda Dievui ir, Šventosios Dvasios skatinami, siekia mei-
lės tobulumo. tokiam pašvęstumui būdingas evangelinių patarimų 
laikymasis.

193. Kaip pašvęstasis gyvenimas prisideda prie Bažnyčios misijos?
Pašvęstuoju gyvenimu dalyvaujama Bažnyčios misijoje per visiš-

ką atsidavimą Kristui ir broliams, liudijant dangaus karalystės viltį.
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Tikiu „šventųjų bendravimą“ 

194. Ką reiškia pasakymas šventųjų bendravimas [šventųjų 
bendrystė]? 

toks pasakymas pirmiausia reiškia bendrą visų Bažnyčios narių 
dalijimąsi šventaisiais dalykais (sancta): tikėjimu, sakramentais, ypač 
eucharistija, charizmomis ir kitomis dvasinėmis dovanomis. Ben-
drystės šaltinis yra meilė, kuri „neieško sau naudos“ (1 Kor 13, 5), bet 
skatina tikinčiuosius turėti „visa bendra“ (apd 4, 32), net savo me-
džiaginėmis gėrybėmis tarnauti didžiausių vargšų labui. 

195. Ką dar reiškia pasakymas šventųjų bendravimas [šventųjų 
bendrystė]? 

toks pasakymas taip pat reiškia šventųjų (sancti), t. y. per malo-
nę susivienijusių su mirusiu ir prisikėlusiu Kristumi asmenų, tarpu-
savio bendrystę. Vieni keliauja žemėje; kiti, išėję iš šio gyvenimo, iš-
skaistinami padedami ir mūsų maldų; treti jau džiaugiasi Dievo šlove 
ir užtaria mus. Visi drauge Kristuje jie sudaro vieną šeimą – Bažnyčią 
trejybės šlovei ir garbei. 

Marija – Kristaus Motina ir Bažnyčios Motina

196. Kokia prasme palaimintoji Mergelė Marija yra Bažnyčios 
Motina? 

Palaimintoji mergelė marija yra Bažnyčios motina malonės plo-
tmėje, nes ji pagimdė Dievo sūnų Jėzų – Kūno, kuris yra Bažnyčia, 
Galvą. mirdamas ant kryžiaus, Jėzus ją kaip motiną parodė mokiniui, 
sakydamas: „Štai tavo motina“ (Jn 19, 27). 

197. Kaip Mergelė Marija padeda Bažnyčiai? 
Po savo sūnaus žengimo į dangų marija palaiko Bažnyčios pir-

mienas savo maldomis. net paimta į dangų, ji ir toliau užtaria savo 
vaikus, visiems būdama tikėjimo bei meilės pavyzdys ir visiems da-
rydama išganingą įtaką, trykštančią iš Kristaus nuopelnų gausybės.  
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tikintieji joje įžvelgia laukiamo prisikėlimo įvaizdį bei išankstinį įgy-
vendinimą ir šaukiasi jos kaip užtarėjos, pagalbininkės, padėjėjos ir 
tarpininkės.

198. Kokio pobūdžio kultas teikiamas Švenčiausiajai Mergelei? 
Šis kultas, nors ir ypatingas, iš esmės skiriasi nuo vien Švenčiau-

siajai trejybei teikiamo garbinimo. Šio savito pagarbumo kulto ap-
raiškos yra Dievo motinai skirtosios liturginės šventės ir tokios mari-
jiškosios maldos, kaip rožinis – visos evangelijos santrauka.

199. Kokiu būdu palaimintoji Mergelė Marija yra eschatologinė 
Bažnyčios ikona?

žvelgdama į visiškai šventą, kūnu ir siela jau pašlovintą mariją, 
Bažnyčia regi joje tai, kuo ji pati pašaukta būti žemėje ir kas ji bus 
dangiškojoje tėvynėje.

tikiu „nuodėmių atleidimą“

200. Kaip atleidžiamos nuodėmės? 
Pirmas ir pagrindinis nuodėmių atleidimo sakramentas yra 

Krikštas. Po Krikšto padarytoms nuodėmėms atleisti Kristus įsteigė 
sutaikinimo, arba atgailos, sakramentą, per kurį pakrikštytasis sutai-
kinamas su Dievu ir Bažnyčia.

201. Kodėl Bažnyčia turi galią atleisti nuodėmes? 
Bažnyčia turi misiją ir galią atleisti nuodėmes, nes tai jai suteikė 

pats Kristus: „imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems 
jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos“ (Jn 20, 22–23).

tikiu „kūno iš numirusių prisikėlimą“

202. Ką reiškia sąvoka kūnas ir kuo ji svarbi? 
sąvoka kūnas nusakoma žmogaus silpnumo ir mirtingumo būklė. 

„Kūnas yra išganymo ašis“ (tertulijonas). iš tiesų mes tikime į Dievą, 
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kūno Kūrėją; tikime į žodį, tapusį kūnu, kad atpirktų kūną; tikime 
kūno prisikėlimą, atbaigiantį jo sukūrimą ir atpirkimą. 

203. Ką reiškia kūno prisikėlimas? 
tai reiškia, kad galutinis žmogaus būvis nebus vien nuo kūno at-

skirta dvasinė siela, mūsų mirtingieji kūnai vieną dieną vėl atgis. 

204. Koks sąryšis tarp Kristaus prisikėlimo ir mūsų prisikėlimo?
Kaip Kristus tikrai prisikėlė iš numirusių ir yra amžinai gyvas, 

taip paskutinę dieną jis ir visus prikels su negendančiu kūnu: „Ku-
rie darė gera, prisikels gyventi, kurie darė bloga, prisikels stoti į teis-
mą“ (Jn 5, 29).

205. Kas mirštant nutinka mūsų sielai ir kūnui? 
mirštant siela ir kūnas atsiskiria, kūnas sudūla, o siela, būdama 

nemirtinga, eina į Dievo teismą ir laukia, kol vėl bus suvienyta su kū-
nu, kuris, Viešpačiui grįžus, prisikels perkeistas. to, kaip toks prisikė-
limas įvyks, supratimas pranoksta mūsų vaizduotę ir protą. 

206. Ką reiškia mirti Kristuje Jėzuje? 
tai reiškia mirti Dievo malonėje be mirtinosios nuodėmės. Kas 

tiki į Jėzų Kristų ir seka jo pavyzdžiu, tas gali paversti savo mirtį klus-
numo ir meilės tėvui aktu. „Štai tikras žodis: jei mes su juo numirė-
me, su juo ir gyvensime“ (2 tim 2, 11).

tikiu „amžinąjį gyvenimą“

207. Kas yra amžinasis gyvenimas? 
amžinasis gyvenimas yra gyvenimas, prasidedantis tuoj po mir-

ties. Jis neturės pabaigos. Pirma jo kiekvienas bus individualiai teisia-
mas Kristaus, gyvųjų ir mirusiųjų teisėjo. to teismo nuosprendis bus 
patvirtintas Paskutiniajame teisme. 
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208. Kas yra individualusis teismas? 
tai teismas, kuriame kiekvieno žmogaus nemirtingai sielai po 

mirties Dievas priteisia tiesioginį atlygį pagal jo tikėjimą ir darbus. 
Šio atlygio esmė – priėmimas į dangaus palaimą iškart ar po atitinka-
mo išskaistinimo arba amžinas pasmerkimas pragare. 

209. Kaip suprantamas dangus? 
Dangus suprantamas kaip aukščiausios ir galutinės laimės būvis. 

mirštantys Dievo malonėje ir nereikalingi tolesnio išskaistinimo su-
renkami aplink Jėzų ir mariją, angelus ir šventuosius. Šitaip jie suda-
ro dangaus Bažnyčią, joje regi Dievą „akis į akį“ (1 Kor 13, 12), gyve-
na meilės bendrystėje su Švenčiausiąja trejybe ir užtaria mus. 

„Esmiškasis ir tikrasis gyvenimas yra Tėvas, visiems mums per 
savo Sūnų Šventojoje Dvasioje tartum iš versmės liejantis dan-
giškųjų dovanų. Dėl jo palankumo mums, žmonėms, tvirtai pa-
žadėtos amžinojo gyvenimo dieviškosios gėrybės“ (šv. Kirilas 
Jeruzalietis). 

210. Kas yra skaistykla? 
skaistykla yra būvis tų, kurie miršta draugystėje su Dievu, tačiau, 

nors ir būdami tikri dėl savo amžinojo išganymo, dar turi būti iš-
skaistinti, kad galėtų įžengti į dangiškąją palaimą. 

211. Kaip galima padėti sieloms skaistykloje? 
Dėl šventųjų bendrystės žemėje tebekeliaujantys tikintieji gali pa-

dėti skaistyklos sieloms, pagelbėdami joms malda, ypač eucharistijos 
auka, taip pat išmalda, atlaidais ir atgailos darbais. 

212. Kokia yra pragaro esmė? 
Jo esmė – amžinasis pasmerkimas tų, kurie miršta, laisvu pasi-

rinkimu mirtinai nusidėję. Pagrindinė pragaro bausmė yra amžinas 
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atskyrimas nuo Dievo, nes tik jame žmogus gali rasti gyvenimą ir 
laimę, kuriems sukurtas ir kurių ilgisi. Šią tikrovę Kristus išreiškia 
žodžiais: „eikite šalin nuo manęs, prakeiktieji, į amžinąją ugnį!“ (mt 
25, 41). 

213. Kaip suderinti pragaro egzistavimą su begaliniu Dievo 
gerumu?

Dievas nori, „kad visi atsiverstų“ (2 Pt 3, 9), tačiau, sukūręs žmo-
gų laisvą ir atsakingą, jis gerbia jo apsisprendimą. tad žmogus, būda-
mas visiškai savarankiškas, pats savanoriškai atsisako bendrystės su 
Dievu, jei iki mirties išlieka mirtinojoje nuodėmėje, atmesdamas gai-
lestingąją Dievo meilę. 

214. Kokia bus paskutinio teismo esmė? 
Paskutinio (visuotinio) teismo esmė bus palaimingojo gyvenimo 

arba amžinojo pasmerkimo nuosprendis, kurį Viešpats Kristus, su-
grįžęs kaip gyvųjų ir mirusiųjų teisėjas, paskelbs aplink jį susibur-
siantiems visiems „teisiesiems ir neteisiesiems“ (plg. apd 24, 15). Po 
Paskutinio teismo prisikėlęs kūnas gaus tokį atlygį, kokio siela sulau-
kė individualiajame teisme. 

215. Kada vyks šis teismas? 
Šis teismas vyks pasaulio pabaigoje, o jo dieną ir valandą žino tik 

Dievas.

216. Kas yra naujojo dangaus ir naujosios žemės viltis? 
Po Paskutinio teismo visa visata, išlaisvinta iš gendamybės vergi-

jos, prasidėjus „naujam dangui ir naujai žemei“ (2 Pt 3, 13), bus Kris-
taus šlovės dalininkė. taip bus pasiekta Dievo karalystės pilnatvė, t. y. 
iki galo įgyvendintas Dievo išganymo planas „visa, kas yra danguje 
ir žemėje, iš naujo suvienyti Kristuje tartum galvoje“ (ef 1, 10). ta-
da Dievas amžinajame gyvenime bus „viskas visame kame“ (1 Kor 
15, 28). 
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„amen“

217. Ką reiškia mūsų tikėjimo išpažinimą užbaigiantis amen?
hebrajiškas žodis Amen, kuriuo taip pat užbaigiama paskutinė 

Šventojo Rašto knyga, kai kurios naujojo testamento maldos ir Baž-
nyčios liturginės maldos, reiškia mūsų kupiną pasitikėjimo ir besąly-
gišką „taip“ tam, ką išpažinome tikį, visiškai pasitikėdami Viešpačiu 
Kristumi, kuris yra galutinis „Amen“ (apr 3, 14). 
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Šiame tapybos kūrinyje Jėzus artinasi prie apaštalų užstalėje ir vienam po ki-
to dalija Komuniją. tokio žanro tapyba rodo, koks didelis buvo Bažnyčios eucha-
ristinis maldingumas per ilgus amžius.

Sine dominico non possumus, – pasakė kankinys emeritas iV a. pradžioje, 
304 m. Dioklecianui surengus vienus žiauriausių krikščionių persekiojimų. ap-
kaltintas kartu su savo bendruomene dalyvavęs eucharistijoje, jis be užuolan-
kų pripažino: „Be eucharistijos negalime gyventi.“ o viena iš kankinių pridūrė: 
„taip, vaikščiodavau į susirinkimus ir švęsdavau Viešpaties vakarienę su broliais, 
nes esu krikščionė“ (Abitenės kankinių aktai, sk. 11 ir 7, 16). Dėl ištikimybės eu-
charistijai keturiasdešimt devyni Šiaurės afrikos kankiniai buvo pasmerkti mir-
ti. saturninui ir jo bendražygiams, abitenės kankiniams, prokonsulo valdomoje 
afrikoje tikrasis gyvenimas buvo eucharistinis Jėzus. Jie veikiau buvo linkę mirti, 
negu atsisakyti eucharistinio valgio, amžinojo gyvenimo duonos.

Šv. tomas akvinietis buvo pratęs vidurdienį įžengti į bažnyčią ir, priglaudęs 
kaktą prie tabernakulio, kupinas pasitikėjimo bei visa pamiršęs, akis į akį kalbėtis 
su Jėzumi kaip eucharistija. Didysis Viduramžių teologas taip pat žinomas kaip 
sukūręs Viešpaties Kūno iškilmės Valandų liturgiją, išreiškiančią visą jo eucharis-
tinio pamaldumo gelmę. 

Rytmetinės himnas (Verbum supernum prodiens) yra katalikų eucharistinio 
pamaldumo apibendrinimas:

Klastingo mokinio mirtin
Išduotas priešams pavydiems,
Save kaip valgį tikrąjį 
Pirmiau Jis duoda mokiniams.
Mums tapo gimdamas draugu,
Paliko Kūną mums valgiu,
Atpirko mirdamas – Krauju,
Danguj – save duos atlygiu. 
eucharistiją vadinęs „viso dvasinio gyvenimo viršūne ir tobulybe“ akvinietis 

tiesiog išreiškė Bažnyčios tikėjimo supratimą, nes Bažnyčia tiki eucharistiją kaip 
gyvą Jėzaus buvimą tarp mūsų ir būtiną dvasinio gyvenimo maistą. eucharisti-
ja it aukso gija driekiasi nuo Paskutinės vakarienės per visus Bažnyčios istorijos 
amžius iki pat mūsų šiandienybės. Konsekracijos žodžiai: „tai yra mano Kūnas“ 
ir „tai yra mano Kraujas“ buvo ir yra tariami visada ir visur, net gulaguose, kon-
centracijos stovyklose, tūkstančiuose dar ir šiandien egzistuojančių kalėjimų. ir 
būtent šiuo eucharistiniu horizontu Bažnyčia grindžia savo gyvenimą, bendrys-
tę ir misiją.

Joos van Wassenhoven. Jėzus dalija Komuniją apaštalams. Urbino (italija), 
marche’s nacionalinė galerija (Galleria Nazionale delle Marche)
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PiRmas sKyRiUs

saKRamentinĖ eKonomiJa



Kryžiaus auka yra Bažnyčios sakramentų ekonomijos šaltinis. Paveiksle Baž-
nyčią simbolizuojanti marija kaire ranka renka iš Jėzaus perdurto šono tekantį 
kraują ir vandenį, simbolizuojančius Bažnyčios sakramentus:

„Priėję prie Jėzaus ir pamatę, kad jis jau miręs, jie nebelaužė jam blauzdų, tik 
vienas kareivis ietimi perdūrė jam šoną, ir tuojau ištekėjo kraujo ir vandens“ (Jn 
19, 33–34).

Šv. augustinas komentuoja:
„Kristus, mūsų Viešpats, kuris kentėdamas paaukojo už mus tai, ką buvo ga-

vęs iš mūsų gimdamas, ir amžinybėje tapo didžiausiu iš kunigų, liepė aukoti au-
ką, kurią matote, – savo kūną ir savo kraują. Juk iš ietimi perverto jo kūno ištekė-
jo kraujo ir vandens, kuriais jis atleido mūsų nuodėmes. atmindami šią malonę 
ir veikdami dėl savo išganymo (t. y. jumyse veikiančio Dievo), su baime ir virpu-
liu artinkitės prie šio altoriaus. Įžvelkite duonoje tą [kūną], kuris kabėjo ant kry-
žiaus, o taurėje tą [kraują], kuris tryško iš jo šono. Šios vienintelės būsimosios au-
kos pirmavaizdis glūdi jau daugybėje įvairiausių senovinių Dievo tautos aukų. 
Dėl savo tyros sielos nekaltumo Kristus yra avinėlis ir kartu dėl savo kūno, pana-
šaus į nuodėmės kūną, ožys. ir visi daugeriopi ir įvairiopi pirmavaizdžiai, išreikš-
ti senojo testamento aukomis, remiasi tik šia [auka], kuri buvo apreikšta nauja-
jame testamente. 

tad imkite ir valgykite Kristaus kūną, dabar tapę Kristaus nariais Kristaus 
kūne; imkite ir gerkite Kristaus kraują. idant neatitrūktumėte vienas nuo kito, 
valgykite tai, kas jus vienija; idant nelaikytumėte savęs menkaverčiais, gerkite tai, 
kas yra jūsų kaina. Kaip tai, ką valgote ir geriate, jumyse persikeičia, taip ir jūs 
persikeičiate Kristaus kūne, jei tik gyvenate klusniai ir maldingai. Juk jis, artėjant 
kančiai, švęsdamas Velykas–Paschą su savo mokiniais, paėmė duoną ir laimino 
ją, tardamas: Tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. lygiai taip palaimi-
nęs, jis davė taurę, tardamas: Tai yra mano kraujas, Naujosios Sandoros kraujas, 
kuris už daugelį išliejamas nuodėmėms atleisti. esate jau apie tai skaitę ir girdėję iš 
evangelijos, tačiau nežinojote, kad ši eucharistija yra pats sūnus; bet dabar apva-
lyta širdimi bei nesutepta sąžine ir tyru vandeniu numazgotu kūnu artinkitės prie 
jo ir būsite apšviesti, o jūsų veidai neraus“ (Pamokslas 228B).

Įsikūnijimo sienos mozaika. Vatikano miestas-valstybė, atpirkėjo motinos 
koplyčia (Redemptoris Mater)



218. Kas yra liturgija? 
liturgija yra Kristaus slėpinio, ypač Velykų slėpinio, šventimas. 

Joje, atliekant Jėzaus Kristaus kunigiškąją tarnybą, ženklais išreiškia-
mas bei įgyvendinamas žmonių pašventinimas, ir mistinis Kristaus 
Kūnas, t. y. jo galva ir nariai, teikia Dievui prideramą viešąjį kultą. 

219. Kokia yra liturgijos vieta Bažnyčios gyvenime? 
liturgija kaip aukščiausio laipsnio šventoji veikla yra viršūnė, į 

kurią krypsta Bažnyčios veikla, ir kartu šaltinis, iš kurio plaukia vi-
sa jos stiprybė. Per liturgiją Kristus savo Bažnyčioje, su ja ir per ją tę-
sia mūsų atpirkimą. 

220. Kokia yra sakramentų ekonomijos esmė? 
sakramentų ekonomijos esmė – Kristaus atpirkimo vaisių per-

teikimas švenčiant Bažnyčios sakramentus, pirmiausia eucharistiją, 
„kol jis ateis“ (1 Kor 11, 26). 

pirMas posKyris 

veLyKų sLėpinys Bažnyčios LaiKe

liturgija – Švenčiausiosios trejybės veikalas

221. Kokiu būdu tėvas yra liturgijos šaltinis ir tikslas? 
liturgijoje tėvas apipila mus savo palaiminimais dėl mūsų įsikū-

nijusiame, mirusiame ir prisikėlusiame sūnuje ir išlieja mūsų širdy-
se Šventąją Dvasią. Kartu Bažnyčia šlovina tėvą garbinimu, gyriumi, 
dėkojimu ir maldauja jo sūnaus bei Šventosios Dvasios dovanos. 
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222. Kaip liturgijoje veikia Kristus? 
Bažnyčios liturgijoje Kristus pirmiausia žymi ir įgyvendina sa-

vo Velykų slėpinį. apaštalams duodamas Šventąją Dvasią, jiems ir jų 
įpėdiniams jis suteikė galią vykdyti išganymo darbą per eucharistijos 
auką ir sakramentus, kuriuose jis pats veikia, perduodamas savo ma-
lonę visų laikų ir viso pasaulio tikintiesiems. 

223. Kaip Bažnyčios liturgijoje veikia Šventoji Dvasia? 
liturgijoje Šventoji Dvasia ir Bažnyčia kuo glaudžiausiai bendra-

darbiauja. Šventoji Dvasia parengia Bažnyčią Viešpaties sutikimui, 
primena ir parodo Kristų susirinkusiųjų tikėjimui, padaro esamą ir 
įgyvendina Kristaus slėpinį, suvienija Bažnyčią su Kristaus gyvenimu 
bei misija ir padaro vaisingą jai dovanotąją bendrystę. 

Velykų slėpinys Bažnyčios sakramentuose

224. Kas yra sakramentai ir kokie jie yra? 
sakramentai yra Kristaus įsteigti ir Bažnyčiai patikėti apčiuopia-

mi ir veiksmingi malonės ženklai, per kuriuos mums gausiai dovano-
jamas dieviškasis gyvenimas. Jų yra septyni: Krikštas, sutvirtinimas, 
eucharistija, atgaila, ligonių patepimas, Šventimai ir santuoka. 

225. Koks yra sakramentų sąryšis su Kristumi? 
Kristaus gyvenimo slėpiniai yra to, ką dabar per Bažnyčios tar-

nystei įšventintuosius sakramentais teikia Kristus, pamatas. 

„Tai, kas buvo regima mūsų Išganytojuje, perėjo į jo sakramen-
tus“ (šv. leonas Didysis).

226. Koks yra sakramentų ryšys su Bažnyčia? 
Kristus patikėjo sakramentus savo Bažnyčiai. Jie yra Bažnyčios 

dvejopai – per ją kaip Bažnyčios, kuri pati yra Kristaus veikimo sa-
kramentas, veiksmai ir jai ta prasme, kad statydina Bažnyčią.
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227. Kas yra sakramentinė žymė? 
tai dvasinis antspaudas, suteikiamas Krikšto, sutvirtinimo ir 

Šventimų sakramentais. tai dieviškosios globos pažadas ir laidas. 
Šiuo antspaudu krikščionis padaromas panašus į Kristų, įvairiais bū-
dais dalyvauja jo kunigystėje ir dalijasi Bažnyčioje įvairiais luomais 
ir pareigomis. Jis taip pat pašvenčiamas dieviškajam kultui ir tarna-
vimui Bažnyčiai. Dėl šios žymės neišdildomumo ją įspaudžiantys sa-
kramentai gaunami tik kartą per gyvenimą.

228. Koks yra sakramentų santykis su tikėjimu? 
sakramentai ne tik suponuoja tikėjimą, bet ir maitina, stiprina 

bei išreiškia jį žodžiais ir apeigų elementais. Švęsdama sakramen-
tus, Bažnyčia išpažįsta savo apaštališkąjį tikėjimą. iš čia kilęs seno-
vinis posakis: Lex orandi, lex credendi, t. y. Bažnyčia tiki taip, kaip 
meldžiasi. 

229. Kodėl sakramentai yra veiksmingi? 
sakramentai yra veiksmingi ex opere operato („pačiu sakramenti-

nio veiksmo atlikimo faktu“), nes nepriklausomai nuo tarnautojo as-
meninio šventumo juose veikia ir jų žymimą malonę perteikia pats 
Kristus. Vis dėlto sakramentų vaisiai priklauso ir nuo juos priiman-
čiųjų nuostatų.

230. Kodėl sakramentai būtini išganymui? 
nors ne visi sakramentai teikiami kiekvienam tikinčiajam, jie yra 

būtini tikinčiųjų į Kristų išganymui, nes jais suteikiamos sakramen-
tinės malonės, nuodėmių atleidimas, dieviškoji įsūnystė, panašumas 
į Viešpatį Kristų ir priklausomybė Bažnyčiai. Šventoji Dvasia gydo ir 
perkeičia tuos, kurie juos priima. 

231. Kas yra sakramentinė malonė? 
sakramentinė malonė yra Šventosios Dvasios malonė, kurią 

dovanoja Kristus. Ji būdinga kiekvienam sakramentui. Ši malonė 
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padeda tikinčiajam žengti šventumo keliu, o Bažnyčiai – augti mei-
le ir liudijimu. 

232. Koks yra santykis tarp sakramentų ir amžinojo gyvenimo? 
Per sakramentus Bažnyčia jau dabar ragauja amžinojo gyvenimo, 

laukdama „palaimintosios vilties ir mūsų didžiojo Dievo bei gelbėto-
jo Jėzaus Kristaus šlovės apsireiškimo“ (tit 2, 13). 

antras posKyris 

veLyKų sLėpinio saKraMentinis 
ŠventiMas

Bažnyčios liturgijos šventimas

Kas ją švenčia?

233. Kas veikia liturgijoje? 
liturgijoje veikia „visas Kristus“ (Christus Totus), Galva ir Kūnas. 

Kaip Vyriausiasis Kunigas, jis švenčia su savo Kūnu – dangaus ir že-
mės Bažnyčia.

234. Kas švenčia dangiškąją liturgiją? 
Dangiškąją liturgiją švenčia angelai, senosios ir naujosios sando-

ros šventieji, pirmiausia Dievo motina, apaštalai, kankiniai ir „mil-
žiniška minia“, kurios niekas negali „suskaičiuoti, iš visų giminių, 
genčių, tautų ir kalbų“ (apr 7, 9). Švęsdami išganymo slėpinio sakra-
mentus, mes irgi dalyvaujame šioje amžinojoje liturgijoje. 

235. Kaip Bažnyčia žemėje švenčia liturgiją? 
liturgiją žemėje Bažnyčia švenčia kaip kunigiškoji tauta, kurioje 

kiekvienas atlieka jam būdingą pareigą Šventosios Dvasios vienybėje: 
pakrikštytieji aukoja save kaip dvasinę auką; įšventintieji tarnautojai 
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švenčia pagal Šventimus, gautus tarnauti visiems Bažnyčios nariams; 
vyskupai ir kunigai veikia atstovaudami Kristui kaip Galvai. 

Kaip ją švęsti?

236. Kaip švenčiama liturgija? 
liturgijos šventimas nuaustas iš ženklų ir simbolių, kurių reikš-

mė, įsišaknijusi kūrinijoje ir žmogiškosiose kultūrose, ryškėja per se-
nosios sandoros įvykius ir pilnatviškai atsiskleidžia Kristaus asme-
nyje bei veikloje.

237. iš kur kyla sakramentiniai ženklai? 
Kai kurie jų kyla iš kūrinijos (šviesa, vanduo, liepsna, duona, vy-

nas, aliejus), kiti – iš visuomenės gyvenimo (mazgojimas, patepimas, 
duonos laužymas), treti – iš senosios sandoros išganymo istorijos 
(Velykų apeigos, aukos, rankų uždėjimas, pašventinimai). Šie žen-
klai, kai kurie iš jų normatyvūs ir nekintami, buvo perimti Kristaus ir 
tapo išganomojo bei pašventinamojo veikimo priemonėmis. 

238. Koks yra ryšys tarp veiksmų ir žodžių sakramentų šventime? 
sakramentų šventime veiksmai ir žodžiai glaudžiai susiję. net jei 

simboliniai veiksmai jau patys savaime yra kalba, vis dėlto būtina, 
kad tuos veiksmus lydėtų ir darytų gyvus apeigų žodžiai. neatski-
riami kaip ženklai ir mokymas, liturgijos žodžiai ir veiksmai taip pat 
įgyvendina tai, ką išreiškia. 

239. Kokiais kriterijais vadovaujantis į liturgijos šventimą 
įtraukiamas giedojimas ir muzika? 

Giedojimas ir muzika artimai susiję su liturgijos vyksmu, todėl 
privalu atsižvelgti į šiuos kriterijus: tekstų, pirmiausia imamų iš Šven-
tojo Rašto bei liturgijos šaltinių, ir katalikų mokymo atitikimą; išraiš-
kingą maldos grožį; muzikos kokybiškumą; susirinkimo narių daly-
vavimą; Dievo tautos kultūros turtingumą ir šventimo šventumą bei 
iškilmingumą. „Kas gieda, tas dvigubai meldžiasi“ (šv. augustinas).
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240. Kokia yra šventųjų paveikslų paskirtis? 
tobuliausia liturginė ikona yra Kristaus paveikslas. Kiti paveiks-

lai, vaizduojantys mergelę ir šventuosius, žymi juose šlovinamą Kris-
tų. Jie skelbia tą pačią evangelinę žinią, kurią Šventasis Raštas pertei-
kia žodžiais, ir padeda budinti bei maitinti tikinčiųjų tikėjimą.

Kada ją švęsti?

241. Kas yra liturginio laiko ašis? 
liturginio laiko ašis yra sekmadienis – visų liturginių metų pa-

matas ir šerdis, o liturginių metų viršūnė yra kasmetinės Velykos – 
švenčių šventė. 

242. Kokia yra liturginių metų paskirtis? 
Per liturginius metus Bažnyčia švenčia visą Kristaus slėpinį nuo 

Įsikūnijimo iki šlovingojo sugrįžimo. nustatytomis dienomis Bažny-
čia su ypatinga meile pagerbia palaimintąją mergelę mariją, Dievo 
motiną, taip pat atmena dėl Kristaus gyvenusius, su juo kentėjusius 
ir su juo pašlovintus šventuosius. 

243. Kas yra valandų liturgija? 
Valandų liturgija kaip viešoji ir bendroji Bažnyčios malda yra 

Kristaus malda su savo Kūnu – Bažnyčia. eucharistijoje švenčiamas 
Kristaus slėpinys per ją pašventina ir perkeičia kiekvienos dienos lai-
ką. Ją sudaro daugiausia psalmės, kiti Biblijos tekstai, taip pat tėvų ar 
dvasios mokytojų skaitiniai.

Kur ją švęsti?

244. ar Bažnyčiai reikalingos liturgijos šventimo vietos? 
naujosios sandoros kultas „dvasia ir tiesa“ (Jn 4, 24) nesusijęs su 

jokia ypatinga vieta, nes Kristus yra tikroji Dievo šventykla ir jo dėka 
krikščionys bei visa Bažnyčia Šventosios Dvasios veikimu tampa gy-
vojo Dievo šventovėmis. Vis dėlto šios žemės sąlygomis Dievo tautai 
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reikalingos vietos, kuriose susibūrusi bendruomenė galėtų švęsti 
liturgiją. 

245. Kas yra šventieji pastatai? 
tai Dievo namai, simbolizuojantys konkrečioje vietoje gyvuojan-

čią Bažnyčią ir kartu dangiškąją buveinę. tai maldos vietos, kurio-
se Bažnyčia švenčia, ypač eucharistiją, ir garbina tabernakulyje ti-
krai esantį Kristų. 

246. Kokios vietos šventųjų pastatų viduje yra ypač svarbios? 
tai altorius, tabernakulis, šventõsios krizmos ir kitų šventųjų alie-

jų laikymo vieta, vyskupo sostas (katedra) ar kunigo krėslas, sakykla, 
krikštykla, klausykla. 

liturgijos įvairovė ir slėpinio vienybė

247. Kodėl vieną Kristaus slėpinį Bažnyčia švenčia pagal įvairias 
liturgijos tradicijas? 

todėl, kad neišmatuojamas Kristaus slėpinio turtingumas neiš-
semiamas viena liturgijos tradicija. tad nuo pat pradžių šis turtingu-
mas įvairiose tautose ir kultūrose buvo išreiškiamas nuostabiai įvai-
riomis ir viena kitą papildančiomis raiškos formomis.

248. Kas laiduoja šios formų daugybės vienybę? 
ištikimybė apaštalų tradicijai, t. y. iš apaštalų gautoji, apaštališko-

sios įpėdinystės paženklintoji bei laiduojamoji tikėjimo ir sakramen-
tų bendrystė. Bažnyčia yra katalikiška, t. y. visuotinė; į savo vienybę ji 
gali įimti visus tikruosius kultūrų turtus. 

249. ar liturgijoje viskas nekintama? 
liturgijoje, ypač sakramentų liturgijoje, yra Dievo įsteigtų nekin-

tamų elementų, ištikimai saugomų Bažnyčios. taip pat yra kisti ga-
linčių elementų, kuriuos ji gali ir kartais net privalo pritaikyti prie 
įvairių tautų kultūrų. 
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antRas sKyRiUs 

sePtyni Bažnyčios saKRamentai

septyni Bažnyčios sakramentai
Krikštas 
sutvirtinimas
eucharistija 
atgaila
ligonių patepimas
Šventimai 
santuoka

septem ecclesiæ sacramenta
Baptísmum
Confirmátio
eucharístia
Pæniténtia
Únctio infirmórum
ordo
matrimónium

Bažnyčios sakramentai yra Jėzaus atperkamosios aukos ant kryžiaus vaisius. 
triptike vaizduojama bažnyčia, kurioje švenčiami septyni sakramentai. Centre 
virš visko vyrauja kryžius. Prie nukryžiuotojo kojų – Jono palaikoma sukrėsta 
marija ir dievobaimingosios moterys. Gilumoje celebruojantis kunigas po konse-
kracijos laiko iškėlęs ostiją, rodydamas, jog kryžiaus auka sudabartinama šven-
čiant eucharistiją duonos ir vyno pavidalais. 



Kairiame stačiakampyje matyti 
šoninė koplyčia, kurioje pavaizduo-
ti Krikšto, vyskupo teikiamo sutvir-
tinimo ir atgailos sakramentai. tuo 
tarpu dešiniame matyti vėlgi vysku-
po teikiamas Šventimų sakramen-
tas, santuokos ir ligonių patepimo 
sakramentai.

Rogier van der Weyden. Sep-
tyni sakramentai. triptikas. antver-
penas (Belgija), Karališkasis dailės 
muziejus (Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten)



250. Kaip skirstomi Bažnyčios sakramentai? 

Jie skirstomi į įkrikščioninimo (Krikštas, sutvirtinimas ir eucha-
ristija), gydymo (atgaila ir ligonių patepimas), tarnavimo bendrystei 
ir misijai (Šventimai ir santuoka) sakramentus. Jie susiję su svarbiais 
krikščioniškojo gyvenimo momentais. Visi sakramentai nukreipti į 
eucharistiją „kaip ypatingą tikslą“ (šv. tomas akvinietis). 

pirMas posKyris 

ĮKriKŠčioniniMo saKraMentai

251. Kaip vyksta įkrikščioninimas? 
Jis vyksta per sakramentus, padedančius krikščioniškojo gyveni-

mo pamatus: per Krikštą atgimę tikintieji sustiprinami sutvirtinimu 
ir maitinami eucharistija.

Krikšto sakramentas

252. Kaip vadinamas pirmas įkrikščioninimo sakramentas? 

Dėl pagrindinės šventimo apeigos jis pirmiausia vadinamas Krikš-
tu: pakrikštyti reiškia panardinti į vandenį. Krikštijamasis panardina-
mas Kristaus mirtyje ir prisikelia su juo kaip „naujas kūrinys“ (2 Kor 
5, 17). taip pat jis vadinamas „Šventosios Dvasios atgimdančiu ir at-
naujinančiu nuplovimu“ (tit 3, 5) ir „apšvietimu“, nes pakrikštytasis 
tampa „šviesos vaiku“ (ef 5, 8).
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253. Koks yra Krikšto pirmavaizdis senojoje sandoroje? 
senojoje sandoroje aptinkama įvairių Krikšto pirmavaizdžių: gy-

vybės ir mirties šaltinis vanduo; vandenyje išgelbėjanti Nojaus arka; 
izraelį iš egipto vergijos išlaisvinantis perėjimas per Raudonąją jūrą; 
izraelį į Pažado žemę – amžinojo gyvenimo įvaizdį – atvedantis per-
ėjimas per Jordaną. 

254. Kas įgyvendina šiuos pirmavaizdžius? 
Jėzus Kristus, savo viešojo gyvenimo pradžioje Jono Krikštytojo 

pakrikštytas Jordane. nuo kryžiaus iš perverto jo šono trykšta krau-
jas ir vanduo – Krikšto ir eucharistijos ženklai, o po Prisikėlimo jis 
patiki apaštalams misiją: „eikite ir padarykite mano mokiniais visų 
tautų žmones, krikštydami juos vardan tėvo ir sūnaus, ir Šventosios 
Dvasios“ (mt 28, 19).

255. nuo kada ir kam Bažnyčia teikia Krikštą? 
nuo sekminių dienos Bažnyčia teikia Krikštą tiems, kurie tiki į 

Jėzų Kristų.

256. Kokia yra esminė Krikšto apeiga? 
esminė šio sakramento apeiga yra krikštijamojo panardinimas į 

vandenį arba vandens išliejimas ant jo galvos, šaukiantis tėvo, sū-
naus ir Šventosios Dvasios vardo. 

257. Kas gali priimti Krikštą? 
Krikštą gali priimti kiekvienas dar nepakrikštytas asmuo. 

258. Kodėl Bažnyčia krikštija kūdikius?
todėl, kad jie gimsta su gimtąja nuodėme ir juos reikia išlaisvinti 

iš piktojo galios bei įvesti į Dievo vaikų laisvės karalystę. 

259. Ko reikalaujama iš krikštijamojo? 
iš kiekvieno krikštijamojo reikalaujama tikėjimo išpažinimo, 

kurį suaugęs atlieka asmeniškai, o už kūdikį – tėvai ir Bažnyčia. 
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atsakomybe už parengimą Krikštui (katechumenatą) ir tikėjimo bei 
Krikšto malonės ugdymą taip pat dalijasi krikšto tėvas ar krikšto mo-
tina ir visa bažnytinė bendruomenė. 

260. Kas gali krikštyti? 
Paprastai Krikštą teikia vyskupas ir kunigas, o lotynų apeigų Baž-

nyčioje – dar ir diakonas. iškilus būtinybei krikštyti gali kiekvienas 
asmuo, turintis intenciją daryti tai, ką daro Bažnyčia. Jis lieja vande-
nį ant kandidato galvos ir taria trejybinę Krikšto formulę: „aš tave 
krikštiju vardan Dievo – tėvo ir sūnaus, ir Šventosios Dvasios.“ 

261. ar Krikštas būtinas išganymui? 
Krikštas būtinas išganymui tų, kuriems buvo paskelbta evangeli-

ja ir kurie turi galimybę prašyti šio sakramento. 

262. ar galima būti išganytam be Krikšto? 
Kadangi Kristus mirė dėl visų žmonių išganymo, be Krikšto taip 

pat gali būti išganyti dėl tikėjimo mirę žmonės (kraujo Krikštas), ka-
techumenai ir tie, kurie malonės veikiami, nepažindami Kristaus nei 
Bažnyčios, nuoširdžiai ieško Dievo ir stengiasi vykdyti jo valią (troš-
kimo Krikštas). Be Krikšto mirusius vaikus Bažnyčia savo liturgijoje 
patiki Dievo gailestingumui. 

263. Kokie yra Krikšto padariniai? 
Krikštu atleidžiama gimtoji nuodėmė, visos asmeninės nuodė-

mės ir bausmės už nuodėmes; jis leidžia dalyvauti Dievo trejybiška-
jame gyvenime per pašvenčiamąją malonę, per nuteisinamąją malo-
nę, įtraukiančią į Kristų ir į jo Bažnyčią; jis leidžia dalyvauti Kristaus 
kunigystėje ir padeda bendrystės su visais krikščionimis pamatą; jis 
leidžia skleistis dieviškosioms dorybėms ir Šventosios Dvasios dova-
noms. Pakrikštytasis visam laikui priklauso Kristui, jis paženklintas 
neišdildomu Kristaus antspaudu (žyme). 
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264. Kokia yra per Krikštą gaunamo krikščioniškojo vardo 
prasmė? 

Vardas yra svarbus, nes Dievas pažįsta kiekvieną vardu, t. y. kaip 
nepakartojamą. Per Krikštą krikščionis Bažnyčioje gauna savo vardą, 
pageidautina – kokio nors šventojo, krikštijamajam teikiančio šven-
tumo pavyzdį ir laiduojančio užtarimą pas Dievą. 

sutvirtinimo sakramentas

265. Kokia yra sutvirtinimo vieta Dievo išganymo plane? 
senojoje sandoroje pranašai skelbė Viešpaties Dvasios dovanos 

išliejimą laukiamajam mesijui ir visai mesijinei tautai. Visas Jėzaus 
gyvenimas ir misija plėtojasi visiškoje bendrystėje su Šventąja Dva-
sia. apaštalai gauna Šventąją Dvasią per sekmines ir skelbia „įstabius 
Dievo darbus“ (apd 2, 11). Uždėdami rankas jie perduoda naujai pa-
krikštytiesiems tos pačios Dvasios dovaną. Per ilgus amžius Bažnyčia 
visada gyveno Dvasia ir perduodavo ją savo vaikams. 

266. Kodėl šis sakramentas vadinamas patepimu krizma arba 
sutvirtinimu? 

Jis vadinamas Patepimu krizma (Rytų Bažnyčiose – Patepimu 
šventuoju myron) dėl to, kad esminė jo apeiga yra patepimas. Jis va-
dinamas Sutvirtinimu, nes juo patvirtinama ir sustiprinama Krikš-
to malonė. 

267. Kokia yra esminė sutvirtinimo apeiga? 
esminė sutvirtinimo apeiga yra patepimas šventąja krizma (vys-

kupo pašventintu aliejaus ir balzamo mišiniu), teikiančiajam tarnau-
tojui uždedant ranką ir tariant šio sakramento apeigoms būdingus 
žodžius. Vakaruose patepama pakrikštytojo kakta, tariant: „Šiuo žen-
klu priimk Šventosios Dvasios dovaną.“ Bizantijos apeigų Rytų Baž-
nyčiose patepamos ir kitos kūno dalys, tariant formulę: „Šventosios 
Dvasios dovanos antspaudas.“
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268. Koks yra sutvirtinimo padarinys? 
sutvirtinimo padarinys yra ypatingas Šventosios Dvasios išlieji-

mas, kaip per sekmines. Šis išliejimas įspaudžia sieloje neišdildomą 
žymę ir paskatina Krikšto malonės augimą: giliau įšaknydina dieviš-
kojoje įsūnystėje; tvirčiau suvienija su Kristumi ir jo Bažnyčia; susti-
prina sieloje Šventosios Dvasios dovanas; suteikia ypatingos galios 
liudyti krikščionių tikėjimą. 

269. Kas gali priimti šį sakramentą? 
Šį sakramentą vienintelį kartą gali ir privalo priimti kiekvienas 

jau pakrikštytas asmuo, o kad tai būtų vaisinga, jis privalo būti ma-
lonės būvyje. 

270. Kas teikia sutvirtinimą? 
Pirminis sutvirtinimo teikėjas yra vyskupas. taip išreiškiamas 

sutvirtinamojo ryšys su Bažnyčia jos apaštališkuoju matmeniu. Kai 
šį sutvirtinimą teikia kunigas, paprastai – Rytuose, o Vakaruose tik 
ypatingomis aplinkybėmis, ryšys su vyskupu ir Bažnyčia išreiškiamas 
per vyskupo bendradarbį kunigą ir per paties vyskupo pašventintą 
šventąją krizmą. 

eucharistijos sakramentas

271. Kas yra eucharistija? 
tai tikroji Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūno ir Kraujo auka, ku-

rią jis įsteigė, kad per amžius iki jo atėjimo tęstųsi Kryžiaus auka, 
taip patikėdamas savo Bažnyčiai savo mirties ir Prisikėlimo atmini-
mą. tai vienybės ženklas, meilės ryšys, Velykų puota, per kurią pri-
imamas Kristus, siela pripildoma malonės ir suteikiamas amžinojo 
gyvenimo laidas. 

272. Kada Kristus įsteigė eucharistiją? 
Jis įsteigė ją Didįjį ketvirtadienį, „tą naktį, kurią buvo išduotas“ 

(1 Kor 11, 23), su savo apaštalais švęsdamas Paskutinę vakarienę. 
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273. Kaip jis ją įsteigė? 
surinkęs apaštalus Paskutinės vakarienės menėje, Jėzus paėmė 

duoną į savo rankas, laužė ir davė jos jiems, tardamas: „imkite ir val-
gykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas.“ 
Paskui jis paėmė į savo rankas taurę vyno ir tarė: „imkite ir gerkite 
iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros, mano 
kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. tai dary-
kite mano atminimui.“ 

274. Ką eucharistija reiškia Bažnyčios gyvenime? 
tai viso krikščioniškojo gyvenimo versmė ir viršūnė. eucharis-

tijoje savo aukščiausią tašką pasiekia Dievo pašventinamasis veiki-
mas mūsų atžvilgiu ir jam teikiamas mūsų kultas. Ji apima visą dva-
sinį Bažnyčios gėrį – patį Kristų, mūsų Velykas. eucharistija išreiškia 
ir sukuria dieviškojo gyvenimo bendrystę ir Dievo tautos vienybę. 
Švęsdami eucharistiją, mes jau dabar vienijamės su dangaus liturgija 
ir iš anksto ragaujame amžinojo gyvenimo.

275. Kaip vadinamas šis sakramentas? 
neišmatuojamas šio sakramento turtingumas išreiškiamas įvai-

riais pavadinimais, perteikiančiais atskirus jo aspektus. labiausiai pa-
plitę šie: eucharistija, šventosios mišios, Viešpaties vakarienė, Duo-
nos laužymas, eucharistijos šventimas, Viešpaties kančios, mirties ir 
prisikėlimo atminimas, Šventoji auka, Šventoji ir dieviškoji liturgi-
ja, Šventieji slėpiniai, Švenčiausiasis altoriaus sakramentas, švento-
ji Komunija. 

276. Kokia yra eucharistijos vieta Dievo išganymo plane?
eucharistijos pirmavaizdis senojoje sandoroje pirmiausia yra Pas-

chos vakarienė, kasmet žydų švenčiama su neraugintąja duona, minint 
skubotą ir išlaisvinantį išvykimą iš egipto. Jėzus paskelbė ją mokyda-
mas ir įsteigė su savo apaštalais švęsdamas Velykų pokylį Paskutinės 
vakarienės metu. ištikimai laikydamasi Viešpaties paliepimo: „tai 
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darykite mano atminimui“ (1 Kor 11, 24), Bažnyčia visada šventė eu-
charistiją, ypač sekmadienį, Jėzaus prisikėlimo dieną.

277. Kaip švenčiama eucharistija? 
yra dvi didelės dalys, sudarančios vieną kulto aktą: žodžio litur-

gija, apimanti Dievo žodžio skelbimą bei klausymąsi, ir eucharistijos 
liturgija, apimanti duonos ir vyno atnašavimą, maldą, arba anaforą, 
su konsekracijos žodžiais ir komuniją. 

278. Kas yra eucharistijos šventimo tarnautojas? 
Vyskupas arba kunigas, kurio įšventinimas galioja ir kuris veikia 

atstovaudamas Kristui kaip Galvai ir Bažnyčios vardu. 

279. Kokie yra esmingi ir būtini eucharistijos elementai? 
tai kvietinė duona ir vynuogių vynas.

280. Kokia prasme eucharistija yra Kristaus aukos atminimas? 
eucharistija yra atminimas ta prasme, kad ji padaro esamą ir rea-

lią auką, kurią Kristus kartą visiems laikams ant kryžiaus paauko-
jo tėvui už visą žmoniją. eucharistijos kaip aukos pobūdis išreiškia-
mas pačiais jos įsteigimo žodžiais: „tai yra mano kūnas, kuris už jus 
atiduodamas“, „Ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje, kuris už 
jus išliejamas“ (lk 22, 19–20). Kryžiaus auka ir eucharistijos auka yra 
viena vienintelė auka. auka ir aukotojas tapatūs, skiriasi tik aukoji-
mosi būdas: kruvinas – ant kryžiaus, nekruvinas – eucharistijoje. 

281. Kokiu būdu Bažnyčia dalyvauja eucharistijos aukoje? 
eucharistijoje Kristaus auka tampa ir jo Kūno narių auka. Joje su 

Kristumi vienijamas tikinčiųjų gyvenimas, garbinimas, kančia, mal-
da, darbas. Kaip auka eucharistija aukojama už visus gyvus ir miru-
sius tikinčiuosius, atlyginant už visų žmonių nuodėmes ir siekiant 
gauti iš Dievo dvasinių ir laikinųjų gėrybių. su Kristaus auka taip pat 
vienijasi dangaus Bažnyčia. 
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282. Kaip Jėzus yra eucharistijoje? 
Jėzus Kristus yra eucharistijoje nepakartojamu ir nepalyginamu 

būdu. Jis iš tiesų yra tikrai, realiai ir substancialiai: su savo Kūnu ir 
Krauju, su savo siela ir Dievyste. todėl visas Kristus – Dievas ir žmo-
gus – joje yra sakramentiniu būdu, t. y. duonos ir vyno eucharisti-
niais pavidalais. 

283. Ką reiškia transsubstanciacija? 
Transsubstanciacija reiškia visos duonos substancijos pavirtimą 

Kristaus Kūno substancija ir visos vyno substancijos pavirtimą jo 
Kraujo substancija. Šis pavirtimas vyksta per eucharistijos maldą dėl 
Kristaus žodžio veiksmingumo ir Šventosios Dvasios veikimo. ta-
čiau duonos ir vyno apčiuopiamos savybės, t. y. eucharistiniai pavi-
dalai, nepakinta. 

284. ar duonos laužymas padalija Kristų? 
Duonos laužymas nepadalija Kristaus. Jis visas yra kiekviename 

eucharistiniame pavidale ir kiekvienoje jo dalelėje. 

285. Kiek ilgai tęsiasi Kristaus buvimas eucharistijoje? 
Jis tęsiasi, kol išlieka eucharistiniai pavidalai.

286. Kokio pobūdžio kultas teiktinas eucharistijos sakramentui? 
tiek švenčiant eucharistiją, tiek už jos ribų jam teiktinas latri-

jos (latria), t. y. garbinimo (adoratio), kultas, skiriamas vien Dievui. 
iš tiesų Bažnyčia kuo rūpestingiausiai saugoja konsekruotas ostijas, 
neša jas ligoniams ir kitiems negalintiems dalyvauti šventosiose mi-
šiose žmonėms, išstato iškilmingam tikinčiųjų garbinimui, neša pro-
cesijose ir ragina dažnai lankyti bei garbinti tabernakulyje laikomą 
Švenčiausiąjį sakramentą. 

287. Kodėl eucharistija yra velykų pokylis? 
eucharistija yra Velykų pokylis, nes Kristus, sakramentiškai įgy-

vendindamas savo Velykas, duoda mums savo Kūną ir Kraują kaip 
valgį ir gėrimą ir savo auka suvienija mus su savimi ir tarpusavyje. 
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288. Ką reiškia altorius? 
Altorius simbolizuoja patį Kristų kaip atnašaujamą auką (alto-

rius – Kryžiaus auka) ir kaip mums duodamą dangiškąjį maistą (al-
torius – eucharistinis stalas). 

289. Kada Bažnyčia įpareigoja dalyvauti šventosiose Mišiose?
Bažnyčia įpareigoja tikinčiuosius dalyvauti šventosiose mišiose 

kiekvieną sekmadienį ir per privalomąsias šventes bei pataria daly-
vauti ir kitomis dienomis.

290. Kada privalu priimti šventąją Komuniją? 
Bažnyčia pataria tikintiesiems su derama nuostata priimti šven-

tąją Komuniją dalyvaujant šventosiose mišiose, o įpareigoja bent per 
Velykas. 

291. Ko reikalaujama, norint priimti šventąją Komuniją? 
norint priimti šventąją Komuniją, reikia visiškai priklausyti Ka-

talikų Bažnyčiai ir būti malonės būvyje, t. y. jaustis nepadarius mir-
tinosios nuodėmės. Kas suvokia padaręs sunkiąją nuodėmę, prieš 
eidamas Komunijos turi priimti sutaikinimo sakramentą. taip pat 
svarbu būti susikaupusiam bei maldingai nusiteikusiam, laikytis Baž-
nyčios nustatyto pasninko ir tinkamai elgtis (judėti, rengtis), šitaip iš-
reiškiant pagarbą Kristui. 

292. Kokie yra šventosios Komunijos vaisiai? 
Šventoji Komunija stiprina mūsų vienybę su Kristumi ir jo Baž-

nyčia, palaiko ir atnaujina per Krikštą ir sutvirtinimą gautąją malonę 
ir ugdo artimo meilę. sustiprindama mus meilėje, ji naikina lengvą-
sias nuodėmes ir sergsti nuo mirtinųjų nuodėmių ateityje.

293. Kada galima teikti šventąją Komuniją kitiems krikščionims? 
Katalikų tarnautojai teisėtai teikia šventąją Komuniją Rytų Bažny-

čių nariams, nesantiems visiškoje bendrystėje su Katalikų Bažnyčia, 
bet prašantiems jos savo noru ir su deramu nusiteikimu. 
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Kitų bažnytinių bendruomenių nariams katalikų tarnautojai tei-
sėtai teikia šventąją Komuniją tada, kai šie dėl svarbių priežasčių jos 
prašo savo noru, yra deramai nusiteikę ir išpažįsta tikį šiuo sakra-
mentu kaip katalikai. 

294. Kodėl eucharistija yra „būsimos garbės laidas“? 
todėl, kad eucharistija mus pripildo visų malonių ir dangaus pa-

laiminimų, stiprina šio gyvenimo kelionėje ir akina trokšti amžino-
jo gyvenimo, jau dabar vienydama mus su tėvo dešinėje sėdinčiu 
Kristumi, dangaus Bažnyčia, Palaimintąja mergele marija ir visais 
šventaisiais. 

Eucharistijoje mes „laužome vieną duoną, kuri yra nemirtingu-
mo vaistas – priešnuodis, kad ne mirtume, bet amžinai gyven-
tume Jėzuje Kristuje“ (šv. ignotas antiochietis).

antras posKyris

gyDyMo saKraMentai

295. Kodėl Kristus įsteigė atgailos ir Ligonių patepimo 
sakramentus? 

sielos ir kūno gydytojas Kristus įsteigė juos dėl to, kad naujasis 
gyvenimas, jo dovanotas mums įkrikščioninimo sakramentais, ga-
li nusilpti ir net būti prarastas dėl nuodėmės. todėl Kristus pano-
ro, kad Bažnyčia tęstų jo gydymo ir išganymo veiklą šiais dviem 
sakramentais.

atgailos ir sutaikinimo sakramentas

296. Kaip vadinamas šis sakramentas? 
Jis vadinamas atgailos, sutaikinimo, atleidimo, išpažinties, atsi-

vertimo sakramentu. 
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297. Kodėl sutaikinimo sakramentas teikiamas po Krikšto? 
Per Krikštą gautasis naujasis malonės gyvenimas nepanaikina 

žmogiškosios prigimties silpnumo nei polinkio į nuodėmę (t. y. geis-
mingumo), todėl Kristus įsteigė šį sakramentą per nuodėmę nuo jo 
nutolusių pakrikštytųjų atsivertimui. 

298. Kada įsteigtas šis sakramentas? 
Prisikėlęs Viešpats įsteigė šį sakramentą, Velykų vakarą pasirody-

damas savo mokiniams ir tardamas: „imkite Šventąją Dvasią. Kam 
atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite – sulai-
kytos“ (Jn 20, 22–23).

299. ar pakrikštytiesiems reikia atsiversti? 
Kristaus raginimas atsiversti nuolat skamba pakrikštytųjų gyve-

nime. atsivertimas yra visõs šventõs, bet savo glėbin ir nusidėjėlius 
priimančios Bažnyčios nuolatinė užduotis. 

300. Kas yra vidinė atgaila? 
tai „sugrudusios širdies“ (Ps 51, 19), dieviškosios malonės pa-

stūmėtos atsiliepti į gailestingąją Dievo meilę, polėkis. atgaila apima 
skausmą dėl padarytų nuodėmių ir pasibjaurėjimą jomis, tvirtą pasi-
ryžimą ateityje nebenusidėti ir pasitikėjimą Dievo pagalba. Ją maiti-
na dieviškojo gailestingumo viltis. 

301. Kokiomis formomis krikščioniškajame gyvenime reiškiasi 
atgaila? 

atgaila reiškiasi labai įvairiomis formomis, ypač pasnin-
ku, malda, išmalda. Šias ir kitas atgailos formas krikščionis ga-
li puoselėti kasdieniame gyvenime, ypač gavėnios laiku ir atgailos 
dienomis – penktadieniais. 
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302. Kokie yra esminiai sutaikinimo sakramento elementai? 
Jų yra du: Šventosios Dvasios veikimu atsiverčiančio žmogaus 

veiksmai ir Kristaus vardu atleidimą suteikiančio bei atsilyginimo 
pobūdį nustatančio kunigo išrišimas. 

303. Kokie yra atgailaujančiojo veiksmai? 
tai rūpestingas sąžinės patikrinimas; tobulas, grindžiamas meile 

Dievui, arba netobulas, besiremiantis kitais motyvais, gailestis (arba 
atgaila), apimantis pasiryžimą daugiau nebenusidėti; išpažintis, per 
kurią nuodėmės išpažįstamos kunigui; atsilyginimas, t. y. nuodėmės 
padarytą žalą atitaisančių atgailos veiksmų, nuodėmklausio paskirtų 
atgailaujančiajam, atlikimas. 

304. Kokias nuodėmes reikia išpažinti?
Reikia išpažinti visas dar neišpažintas sunkiąsias nuodėmes, ku-

rios prisimenamos rūpestingai patikrinus sąžinę. sunkiųjų nuodė-
mių išpažinimas yra vienintelė paprastoji priemonė atleidimui gauti. 

305. Kada privalu išpažinti sunkiąsias nuodėmes? 
Visi tikintieji, sulaukę sąmoningo amžiaus, privalo išpažinti savo 

sunkiąsias nuodėmes bent kartą per metus ir visada prieš priimdami 
šventąją Komuniją.

306. Kodėl į sakramentinę išpažintį gali būti įtraukiamos ir 
lengvosios nuodėmės? 

nors išpažinti lengvąsias nuodėmes griežtąja prasme nebūtina, 
Bažnyčia labai pataria išpažinti ir jas, nes tai padeda ugdyti teisingą 
sąžinę, kovoti su blogais polinkiais, atsiverti Kristaus gydymui ir da-
ryti pažangą Dvasios gyvenime. 

307. Kas yra šio sakramento teikėjas? 
sutaikinimo tarnybą Kristus patikėjo savo apaštalams, jų įpėdi-

niams vyskupams ir šių bendradarbiams kunigams, šitaip tampantiems 
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Dievo gailestingumo ir teisingumo įrankiais. Jie naudojasi galia atleis-
ti nuodėmes vardan Dievo – Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. 

308. Kam rezervuotas kai kurių nuodėmių išrišimas? 
Kai kurių ypač sunkių nuodėmių (baudžiamų ekskomunika) išri-

šimas rezervuotas apaštalų sostui arba vietos vyskupui, arba jų įga-
liotiems kunigams, tačiau mirties pavojuje iš bet kokios nuodėmės ir 
ekskomunikos išrišti gali kiekvienas kunigas.

309. ar nuodėmklausys yra saistomas paslapties? 
Dėl šios tarnybos subtilumo bei didybės ir dėl prideramos pagar-

bos žmonėms visi nuodėmklausiai, saistomi griežčiausių bausmių, 
yra įpareigoti be jokios išimties saugoti sakramentinį antspaudą, t. y. 
laikyti visiškoje paslaptyje per išpažintį sužinotas nuodėmes. 

310. Kokie yra šio sakramento padariniai? 
atgailos sakramento padariniai yra šie: sutaikinimas su Dievu ir iš 

čia kylantis nuodėmių atleidimas; sutaikinimas su Bažnyčia; malonės 
būvio atgavimas, jei šis buvo prarastas; mirtinosiomis nuodėmėmis 
pelnytos amžinõsios bausmės ir bent dalies laikinųjų bausmių, kurias 
užtraukia nuodėmė, atleidimas; sąžinės ramybė ir giedra bei dvasios 
paguoda; krikščionio kovai reikalingų dvasinių jėgų sustiprėjimas. 

311. ar tam tikromis aplinkybėmis galima švęsti šį sakramentą, 
atliekant bendrąją išpažintį ir suteikiant bendrąjį išrišimą? 

ypatingai prireikus (pavyzdžiui, gresiant neišvengiamai mirčiai), 
sutaikinimą galima švęsti bendruomeniškai, atliekant bendrąją išpa-
žintį ir suteikiant bendrąjį išrišimą, laikantis Bažnyčios normų ir pa-
siryžus tinkamu laiku asmeniškai išpažinti sunkiąsias nuodėmes. 

312. Kas yra atlaidai? 
atlaidai yra laikinosios bausmės už nuodėmes, kurių kaltė jau panai-

kinta, atleidimas Dievo akivaizdoje, tam tikromis sąlygomis tikinčiojo 
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gaunamas sau ar mirusiesiems, tarpininkaujant Bažnyčiai, kuri kaip 
atpirkimo teikėja dalija Kristaus ir šventųjų nuopelnų lobį. 

ligonių patepimo sakramentas

313. Kaip liga išgyvenama senajame testamente? 
senajame testamente žmogus per ligą išgyvena savo ribotumą ir 

kartu suvokia, kad liga slėpiningu būdu susijusi su nuodėme. Prana-
šai nujautė, kad ji gali būti vertinga ir atperkant savo bei kitų nuodė-
mes. tad liga būdavo išgyvenama žvelgiant į Dievą ir meldžiant jo 
išgydymo.

314. Kokia yra Jėzaus atjautos ligoniams prasmė? 
Jėzaus atjauta ligoniams ir daugybė išgydymų akivaizdžiai rodo, 

kad su juo atėjo Dievo karalystė, vadinasi, ir pergalė prieš nuodėmę, 
kančią ir mirtį. savo kančia ir mirtimi jis naujai įprasmina kančią, 
kuri, sujungta su jo kančia, gali tapti mūsų ir kitų išskaistinimo bei 
išganymo priemone. 

315. Kokia yra Bažnyčios laikysena ligonių atžvilgiu? 
iš Viešpaties gavusi paliepimą gydyti ligonius, Bažnyčia stengia-

si jį vykdyti, rūpindamasi jais ir lydėdama juos užtarimo malda. Pir-
miausia ji turi ypatingą ligoniams skirtą sakramentą, kurį įsteigė pats 
Kristus ir paliudijo šventasis Jokūbas: „Kas nors pas jus serga? tepa-
sikviečia Bažnyčios vyresniuosius, ir jie tesimeldžia už jį, patepdami 
aliejumi Viešpaties vardu“ (Jok 5, 14–15). 

316. Kas gali priimti Ligonių patepimo sakramentą? 
Jį gali priimti kiekvienas tikintysis, dėl ligos ar senatvės priartėjus 

mirties pavojui. tas pats tikintysis gali vėl jį priimti, jei liga pasunkė-
ja arba jei jis sunkiai suserga iš naujo. Prieš švęsdamas šį sakramentą, 
ligonis, jei tik įmanoma, turi atlikti asmeninę išpažintį. 
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317. Kas teikia šį sakramentą? 
Jį gali teikti tik vyskupai arba kunigai. 

318. Kaip švenčiamas šis sakramentas? 
Šio sakramento šventimą iš esmės sudaro ligonio kaktos bei ran-

kų (Romos apeigose, o kitose apeigose ir kitų kūno dalių) patepimas 
aliejumi, jei tik įmanoma, palaimintu vyskupo, lydimas kunigo mal-
dos, kuria prašoma ypatingos šio sakramento malonės. 

319. Kokie yra šio sakramento padariniai? 
Juo suteikiama ypatinga malonė, artimiau suvienijanti ligonį su 

Kristaus kančia jo paties ir visos Bažnyčios labui, dovanojama paguo-
da, ramybė, drąsa ir nuodėmių atleidimas, jei ligonis negalėjo atlikti 
išpažinties. Kartais, jei Dievas to nori, šis sakramentas grąžina fizinę 
sveikatą. Kiekvienu atveju ligonių patepimas parengia ligonį kelio-
nei į tėvo namus.

320. Kas yra viatikas? 
tai eucharistija, kurią gauna besirengiantys palikti šį žemiškąjį 

gyvenimą ir pereiti į amžinąjį. mirusio ir prisikėlusio Kristaus Kū-
no ir Kraujo Komunija, priimta žengiant iš šio pasaulio pas tėvą, yra 
amžinojo gyvenimo sėkla ir prisikėlimo galybė. 

trečias posKyris 

tarnaviMo BenDrystei ir MisiJai 
saKraMentai

321. Kokie yra tarnavimo bendrystei ir misijai sakramentai? 
Dviem sakramentais – Šventimais ir santuoka – suteikiama iš-

skirtinė malonė ypatingai Dievo tautos statydinimo misijai Bažny-
čioje vykdyti. Jie ypač prisideda prie Bažnyčios bendrystės ir prie ki-
tų išganymo. 
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Šventimų sakramentas

322. Kas yra Šventimų sakramentas? 
tai sakramentas, per kurį Kristaus apaštalams patikėtoji misija 

toliau vykdoma Bažnyčioje iki laikų pabaigos. 

323. Kodėl jis vadinamas Šventimų sakramentu? 
sąvoka Šventimai [Ordo] nusakomas bažnytinis luomas, į ku-

rį įjungiama išskirtiniu įšventinimu [ordinatio], dėl ypatingos Šven-
tosios Dvasios dovanos leidžiančiu naudotis šventąja galia, Kristaus 
vardu ir autoritetu tarnaujant Dievo tautai. 

324. Kokia yra Šventimų sakramento vieta Dievo išganymo 
plane? 

Šio sakramento pirmavaizdžiai senojoje sandoroje yra levitų tar-
nyba, taip pat aarono kunigystė ir septyniasdešimties seniūnų insti-
tucija (plg. sk 11, 25). Šie pirmavaizdžiai sulaukia savo išsipildymo 
Jėzuje Kristuje, kuris dėl savo Kryžiaus aukos yra „vienas Dievo ir 
žmonių tarpininkas“ (1 tim 2, 5), „Vyriausiasis kunigas melchizede-
ko būdu“ (žyd 5, 10). Vienatinė Kristaus kunigystė padaroma esama 
tarnaujamojoje kunigystėje.

„Kristus yra vienintelis tikras Kunigas, kiti yra tik jo tarnai“  
(šv. tomas akvinietis).

325. Kokie yra Šventimų sakramento laipsniai? 
Jį sudaro trys laipsniai, nepakeičiami Bažnyčios vidinėje sandaro-

je: vyskupystė, kunigystė ir diakonystė.

326. Koks yra įšventinimo į vyskupus padarinys? 
Įšventinimas į vyskupus suteikia Šventimų sakramento pilnatvę, 

padaro vyskupą teisėtu apaštalų įpėdiniu, įtraukia jį į apaštalų kolegiją, 
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kurioje jis su popiežiumi ir kitais vyskupais dalijasi rūpesčiu dėl visų 
Bažnyčių, ir paveda jam mokymo, šventinimo ir valdymo pareigas.

327. Kokios yra vyskupo pareigos jam patikėtoje dalinėje 
Bažnyčioje? 

Vyskupas, kuriam patikėta dalinė Bažnyčia, yra šios Bažnyčios 
vienybės regimasis pradas bei pamatas ir, padedamas kunigų bei dia-
konų, kaip Kristaus vikaras atlieka joje ganytojo pareigas. 

328. Koks yra įšventinimo į kunigus padarinys? 
Šventosios Dvasios patepimu kunigas paženklinamas neišdildo-

ma dvasine žyme, padarančia jį panašų į Kristų Kunigą ir įgalinančia 
veikti Kristaus kaip Galvos vardu. Būdamas vyskupų  bendradarbis, 
jis yra pašvęstas skelbti evangeliją, švęsti dieviškąjį kultą, pirmiausia 
eucharistiją, iš kurios semiasi jėgų savo tarnavimui, ir būti tikinčių-
jų ganytoju.

329. Kaip kunigas atlieka savo tarnybą? 
nors ir įšventinamas visuotinei misijai, jis vykdo ją dalinėje Baž-

nyčioje, sakramentinės brolybės vienijamas su kitais kunigais, suda-
rančiais kunigiją ir bendrystėje su vyskupu bei priklausomybėje nuo 
jo atsakingais už dalinę Bažnyčią. 

330. Koks yra įšventinimo į diakonus padarinys? 
Diakonas, būdamas panašus į visų tarną Kristų, įšventinamas tar-

nauti Bažnyčiai ir, savo vyskupo vadovaujamas, tarnauja žodžio tar-
nybos, dieviškojo kulto, pastoracijos ir artimo meilės srityse. 

331. Kaip švenčiamas Šventimų sakramentas? 
Visų trijų laipsnių Šventimų sakramentą vyskupas teikia, uždėda-

mas rankas ant įšventinamojo galvos ir kalbėdamas iškilmingą konse-
kracijos maldą. Ja vyskupas prašo Dievą ypatingo Šventosios Dvasios 
išliejimo ir įšventinamojo tarnavimui reikalingų jos dovanų. 
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332. Kas gali teikti šį sakramentą? 
trijų laipsnių Šventimų sakramentą kaip apaštalų įpėdiniai teikia 

galiojančiai įšventinti vyskupai. 

333. Kas gali priimti Šventimų sakramentą? 
Kad šis sakramentas galiotų, jį priimti gali tik pakrikštytas vyriš-

kosios lyties asmuo; Bažnyčia žino esanti saistoma paties Viešpaties 
šitokio pasirinkimo. niekas neturi teisės reikalauti Šventimų sakra-
mento, o tinkamumą tarnybai privalo įvertinti Bažnyčios vadovybė. 

334. ar priimančiam Šventimų sakramentą būtinas celibatas? 
Vyskupystei celibatas visada būtinas. Kunigystei lotynų apeigų 

Bažnyčioje paprastai parenkami tikintys vyrai, gyvenantys celibate ir 
siekiantys jį išlaikyti „dėl dangaus karalystės“ (mt 19, 12). Rytų Baž-
nyčiose neleidžiama tuoktis po įšventinimo. nuolatiniais diakonais 
gali tapti ir vedę vyrai. 

335. Kokie yra Šventimų sakramento padariniai? 
Šis sakramentas dovanoja ypatingą Šventosios Dvasios išliejimą, 

kuris padaro įšventinamąjį panašų į Kristų trejopoje jo kaip Kunigo, 
Pranašo ir Karaliaus tarnyboje pagal atitinkamus sakramento laips-
nius. Šventimai suteikia neišdildomą dvasinę žymę, todėl negali būti 
kartojami nei suteikiami ribotam laikui. 

336. Kokia galia vykdoma tarnaujamoji kunigystė? 
Vykdydami šventąją tarnybą įšventintieji kunigai kalba ir veikia 

ne savo valdžios galia, ne bendruomenės įgalioti ar pasiųsti, bet ats-
tovaudami Kristui kaip Galvai ir Bažnyčios vardu. todėl tarnaujamo-
ji kunigystė iš esmės, o ne tik laipsniu skiriasi nuo tikinčiųjų bendro-
sios kunigystės, kuriai tarnauti Kristus ją ir įsteigė. 
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santuokos sakramentas

337. Kas Dievo plane numatyta vyrui ir moteriai? 
Dievas, kuris yra meilė ir sukūrė žmogų iš meilės, pašaukė jį my-

lėti. sukūręs vyrą ir moterį, Dievas pašaukė juos į artimą gyvenimo 
ir tarpusavio meilės bendrystę santuokoje, „taigi jie – jau nebe du, 
o vienas kūnas“ (mt 19, 6). laimindamas juos, Dievas sakė: „Būkite 
vaisingi ir dauginkitės“ (Pr 1, 28). 

338. Ko siekdamas Dievas įsteigė santuoką? 
Kūrėjo įsteigta ir jo įstatymais grindžiama vyro ir moters santuo-

kinė sąjunga pagal savo prigimtį skirta sutuoktinių bendrystei ir ge-
rovei, taip pat vaikų gimdymui ir auklėjimui. Pagal pirminį Dievo 
planą santuokinė sąjunga yra neišardoma, kaip patvirtino Jėzus Kris-
tus: „Ką Dievas sujungė, žmogus teneperskiria“ (mk 10, 9). 

339. Kaip nuodėmė gresia santuokai? 
Dėl pirmosios nuodėmės, suardžiusios ir Kūrėjo dovanotąją vyro 

ir moters bendrystę, santuokinei sąjungai labai dažnai gresia nesan-
tarvė ir neištikimybė. Vis dėlto, būdamas be galo gailestingas, Dievas 
suteikia vyrui ir moteriai malonę įgyvendinti gyvenimo sąjungą pa-
gal pirmapradį dieviškąjį planą. 

340. Ko apie santuoką moko senasis testamentas? 
Dievas, pirmiausia per Įstatymo ir Pranašų pedagogiją, padeda 

savo tautai laipsniškai brandinti santuokos vienatinumo ir neišardo-
mumo suvokimą. Dievo santuokinė sandora su izraeliu yra naujo-
sios sandoros, Dievo sūnaus Jėzaus Kristaus sudarytos su savo nuo-
taka Bažnyčia, parengimas ir pirmavaizdis.

341. Kokio naujumo santuokai suteikė Kristus? 
Jėzus Kristus ne vien atkūrė pradinę Dievo norėtąją tvarką, bet ir 

suteikė malonę išgyventi santuoką kaip apdovanotą nauju kilnumu, 
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būdingu sakramentui, kuris yra Kristaus santuokinės meilės Bažny-
čiai ženklas: „Jūs, vyrai, mylėkite žmonas, kaip ir Kristus mylėjo Baž-
nyčią“ (ef 5, 25).

342. ar visi įpareigoti tuoktis? 
tuoktis įpareigoti ne visi. Kai kuriuos žmones Dievas ypatingai pa-

šaukia sekti Viešpačiu Jėzumi mergeliškumu arba celibatu dėl dangaus 
karalystės, atsižadant didžiojo santuokos gėrio, idant jie galėtų rūpin-
tis Viešpaties dalykais ir stengtis jam patikti, tapdami Kristaus meilės 
visiškos pirmenybės ir šlovingojo jo atėjimo karšto laukimo ženklu.

343. Kaip švenčiamas santuokos sakramentas? 
Kadangi santuoka įvesdina sutuoktinius į tam tikrą viešąją gy-

venimo būklę Bažnyčioje, jos liturgijos šventimas yra viešas, daly-
vaujant kunigui (arba Bažnyčios įgaliotam liudytojui) ir kitiems 
liudytojams. 

344. Kas yra sutikimas tuoktis? 
sutikimas tuoktis yra vyro ir moters pareikšta valia abipusiškai ir 

galutinai dovanoti save, siekiant gyventi ištikimos ir vaisingos meilės 
sandoroje. Kadangi sutikimas paverčia santuoką tikrove, jis būtinas 
ir nepakeičiamas. Kad santuoka galiotų, sutikimo objektas turi būti 
tikra santuoka; tai turi būti sąmoningas ir laisvas žmogiškasis aktas, 
nenulemtas prievartos ar spaudimo. 

345. Ko reikalaujama, kai vienas iš sutuoktinių yra nekatalikas? 
Kad būtų teisėta mišri (kataliko ir pakrikštyto nekataliko) santuo-

ka, reikia bažnytinės vadovybės leidimo. Kad ji galiotų esant skirtin-
gam kultui (kataliko ir nekrikštyto asmens), būtina dispensa. Visais 
atvejais esmingai svarbu, kad sutuoktiniai neatmestų esminių san-
tuokos tikslų bei ypatybių ir kad sutuoktinis katalikas, žinant ir kitam 
sutuoktiniui, įsipareigotų išlaikyti tikėjimą ir laiduoti vaikams Krikš-
tą bei katalikišką auklėjimą. 
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346. Kokie yra santuokos sakramento padariniai? 
santuokos sakramentas užmezga nuolatinį ir išskirtinį sutuokti-

nių tarpusavio ryšį. sutuoktinių sutikimą patvirtina pats Dievas. to-
dėl pakrikštytųjų sudaryta ir įvykdyta santuoka niekada negali bū-
ti nutraukta. Kita vertus, šiuo sakramentu sutuoktiniams suteikiama 
malonė, būtina norint pasiekti santuokinio gyvenimo šventumą, at-
sakingai priimti ir auklėti vaikus. 

347. Kokios nuodėmės iš pagrindų kertasi su santuokos 
sakramentu? 

tokios kaip svetimavimas, vienodam vyro ir moters orumui, san-
tuokinės meilės vienybei ir išskirtinumui prieštaraujanti daugpatys-
tė, iš santuokinio gyvenimo vaikų dovaną atimantis vaisingumo atsi-
sakymas, santuokos neišardomumui prieštaraujanti ištuoka. 

348. Kada Bažnyčioje leistinas sutuoktinių fizinis atsiskyrimas? 
sutuoktinių fizinis atsiskyrimas Bažnyčioje leistinas, kai dėl sva-

rių priežasčių jų gyvenimas drauge praktiškai nebeįmanomas, nors 
sutuoktiniai visada skatinami susitaikinti. Kol kitas sutuoktinis gy-
vas, nevalia sudaryti naujos sąjungos, nebent jų santuoka būtų buvu-
si niekinė ir tokia pripažinta bažnytinės vadovybės. 

349. Koks Bažnyčios požiūris į naują sąjungą sudariusius 
išsituokusiuosius? 

Viešpačiui ištikima Bažnyčia negali pripažinti santuoka naujos iš-
situokusiųjų civilinės sąjungos. „Kas atleidžia savo žmoną ir veda ki-
tą, tas nusikalsta pirmajai svetimavimu. ir jei moteris palieka savo 
vyrą ir išteka už kito, ji svetimauja“ (mk 10, 11–12). Bažnyčia dėme-
singai rūpinasi jais, ragindama gyventi tikėjimu, melstis, daryti gai-
lestingumo darbus ir krikščioniškai auklėti vaikus. tačiau kol tokia 
objektyviai priešinga Dievo įstatymui padėtis tęsiasi, jie negali gauti 
sakramentinio išrišimo, priimti eucharistinės Komunijos ir eiti tam 
tikrų pareigų Bažnyčioje.
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350. Kodėl krikščioniškoji šeima dar vadinama namų Bažnyčia? 
todėl, kad šeima parodo ir įgyvendina Bažnyčios kaip Dievo šei-

mos bendruomeninę ir šeiminę prigimtį. Kiekvienas jos narys pa-
gal jam būdingą vaidmenį vykdo pakrikštytųjų kunigystę, padėda-
mas šeimai tapti malonės ir maldos bendruomene, žmogiškųjų ir 
krikščioniškųjų dorybių mokykla, tikėjimo pirminio skelbimo vai-
kams vieta. 

Ketvirtas posKyris

Kitos LiturgiJos ŠventiMo rūŠys

sakramentalijos

351. Kas yra sakramentalijos? 
tai Bažnyčios įsteigti šventieji ženklai tam tikroms gyvenimo 

aplinkybėms pašventinti. Jas sudaro malda, lydima kryžiaus ženklo 
ir kitų ženklų. tarp sakramentalijų svarbią vietą užima palaiminimai, 
kuriais šlovinamas Dievas ir meldžiama jo dovanų, taip pat asmenų 
bei Dievo kultui skirtų daiktų pašventinimai. 

352. Kas yra egzorcizmas? 
egzorcizmas yra Bažnyčios autoritetingas prašymas Jėzaus vardu, 

kad asmuo ar daiktas būtų apsaugotas nuo piktojo poveikio ir išva-
duotas iš jo valdžios. Paprastasis egzorcizmas atliekamas per Krikšto 
apeigas. iškilmingąjį, vadinamąjį didįjį egzorcizmą gali atlikti tik vys-
kupo įgaliotas kunigas. 

353. Kokios liaudiškojo pamaldumo formos lydi Bažnyčios 
sakramentinį gyvenimą? 

Krikščioniškosios liaudies religinis jausmas visada reikšdavosi 
tokiomis įvairiomis Bažnyčios sakramentinį gyvenimą lydinčiomis 
maldingumo formomis, kaip relikvijų gerbimas, šventovių lankymas, 

1655–1658 
1666 

1667–1672 
1677–1678 

1673 

1674–1676 
1679 

Antra dalis. Antras skyrius. Ketvirtas poskyris



111

maldininkų kelionės, procesijos, Kryžiaus kelias, rožinis. Bažnyčia 
apšviečia tikėjimo šviesa ir skatina tikras liaudiškojo maldingumo 
formas. 

Krikščioniškosios laidotuvės

354. Koks yra ryšys tarp sakramentų ir krikščionio mirties? 
Kristuje mirštantis krikščionis savo žemiškosios egzistenci-

jos pabaigoje pasiekia Krikštu prasidėjusio, sutvirtinimu sustiprin-
to ir eucharistijos kaip išankstinio dalyvavimo dangiškajame poky-
lyje maitinto naujojo gyvenimo pilnatvę. Krikščionio mirties prasmė 
atsiskleidžia mūsų vienintelės vilties – Jėzaus mirties ir Prisikėlimo 
šviesoje. Kristuje Jėzuje mirštantis krikščionis išeina „įsikurti pas 
Viešpatį“ (2 Kor 5, 8). 

355. Ką išreiškia laidotuvės? 
Pagal įvairias apeigas, atitinkančias kiekvieno krašto aplinkybes 

ir tradicijas, švenčiamos laidotuvės išreiškia prisikėlimo viltyje glū-
dintį krikščioniškosios mirties velykinį pobūdį ir bendrystės su mi-
rusiuoju jausmą, ypač meldžiantis dėl jo sielos išskaistinimo. 

356. Kokie yra pagrindiniai laidotuvių momentai? 
Paprastai laidotuves sudaro keturi pagrindiniai momentai: miru-

siojo palaikų priėmimas bendruomenėje paguodos ir vilties žodžiais, 
žodžio liturgija, eucharistinė auka ir atsisveikinimas, per kurį miru-
siojo siela patikima Dievui, amžinojo gyvenimo šaltiniui, o kūnas, 
laukiant prisikėlimo, palaidojamas. 
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iliustracijoje vaizduojama Paskutinė vakarienė ir eucharistijos įsteigimas di-
delės, kilimu išklotos menės viršutiniame aukšte (plg. mk 14, 15):

„Vakarieniaujant Jėzus paėmė duoną, palaimino, laužė ir davė mokiniams, 
tardamas: „imkite ir valgykite: tai yra mano kūnas“. Paskui, paėmęs taurę, padė-
kojo ir davė jiems, tardamas: „Gerkite iš jos visi, nes tai yra mano kraujas, sando-
ros kraujas, kuris už daugelį išliejamas nuodėmėms atleisti“ (mt 26, 26–28). 

Paveiksle Jėzus su apaštalais susibūrę aplink taurės formos stalą. ant stalo 
matyti eucharistiniai pavidalai – duona ir vynas. Įmantrios architektūros fone iš-
siskirianti menė su statiniais ir apskritu tabernakuliu su septyniomis kolonomis 
simbolizuoja Bažnyčią, eucharistinio Jėzaus buveinę. Reikšminga detalė yra apaš-
talas Jonas, galvą priglaudęs prie Jėzaus krūtinės (plg. Jn 13, 25). Jis žymi meilės 
bendrystę, kurią tikinčiajame įgyvendina eucharistija. tai mokinio atsakas į mo-
kytojo kvietimą:

„aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda 
daug vaisių […]. Pasilikite mano meilėje! Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite 
mano meilėje“ (Jn 15, 5. 9–10).

eucharistija yra bendrystė su Jėzumi ir dvasinis maistas, įsakymų laikytis pa-
šauktą tikintįjį pastiprinantis geroje kasdienėje kovoje: 

„Gelbėtojas […] visada ir visiškai yra tuose, kurie jame gyvena; jis rūpina-
si visais jų poreikiais, yra jiems viskas ir neleidžia nusukti žvilgsnio į ką nors ki-
tą ar trokšti ko nors kito, o ne jo. iš tiesų šventiesiems nereikia nieko, išskyrus jį; 
jis gimdo juos, augina ir maitina, yra jų šviesa ir alsavimas, pats ugdo jų žvilgs-
nį, pats apšviečia juos ir galiausiai pats pasirodo jų akims. Jis maitina ir kartu pats 
yra maistas; tai jis duoda gyvybės duonos ir duoda save patį; gyvųjų gyvybė, kvė-
puojančiojo kvapsnis, norinčiojo juo apsivilkti drabužis. Be to, jis duoda jėgų ei-
ti ir yra kelias, taip pat poilsio vieta ir pabaiga. mes – nariai, o jis – galva; ar bū-
tina kovoti? Jis kovoja kartu ir atiduoda pergalę tam, kam suteikiama garbė. mes 
nugalėtojai? Vainikas yra jis. taip jis visur kreipia mūsų mintis į save ir neleidžia 
mums nusigręžti į ką nors kita nei susižavėti kuo nors kitu […]. iš to, kas pasaky-
ta, turėtų būti aišku, kad gyvenimas Kristuje ne vien sietinas su ateitimi, bet jau 
dabar yra jame gyvenančių ir veikiančių šventųjų dėka“ (mikalojus Kabasilas. Gy-
venimas Kristuje, 1. 13–15).

Jokūbas Perrašinėtojas. Keturių evangelijų iliustracija. Viena (austrija), 
mechitarų kongregacijos biblioteka (Bibliothek der Mechitharisten-Congregation)
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PiRmas sKyRiUs

žmoGaUs PaŠaUKimas – GyVenimas 
ŠVentoJoJe DVasioJe



marija kaip Panagia (visa šventa) yra Šventosios Dvasios kaip Panagion še-
devras. Visas jos gyvenimas nuo nekaltojo prasidėjimo iki pat šlovingojo paėmi-
mo į dangų ištisai remiasi dieviškąja meile. tėvo ir sūnaus meilės Dvasia padarė 
mariją nauju kūriniu, naująja ieva, kuri širdimi ir protu linksta garbinti dangišką-
jį tėvą ir paklusti jam, būdama jo mylima duktė; priimti sūnų ir tarnauti jam, bū-
dama jo motina, mokinė ir bendradarbė; bendrauti ir bendradarbiauti su Šventą-
ja Dvasia, būdama brangi jos šventovė. 

Šiame paveiksle marija apsupta grojančių ir džiūgaujančių angelų, jos galvą 
vainikuoja Šventosios Dvasios, kurią simbolizuoja balandis, dieviškosios meilės 
spindėjimas. marija – Bažnyčios motina ir globėja (po jos kojomis matyti bažny-
čios pastatas). Veiksmingai motiniškai užtardama Jėzui, ji apipila Bažnyčią gau-
siomis dangiškosiomis malonėmis (jas žymi žydinčių rožių krūmai).

Kairėje apačioje nekaltąją mergelę kontempliuojantis apaštalas Jonas simbo-
lizuoja visus tikinčiuosius, laikančius Palaimintąją mergelę tobulu pavyzdžiu ir 
kartu gyvenimo Dvasioje mokytoja bei vadove. 

Cistersų abatas Kristijonas (Xii a.) apmąstė, kaip savo dvasine patirtimi apaš-
talai dalijosi su marija. lygindamas juos su dvylika Palaimintąją mergelę vaini-
kuojančių žvaigždžių, jis rašė: 

„Jie dažnai susiburdavo aplink protingiausiąją mergelę kaip mokiniai aplink 
mokytoją, norėdami sužinoti daugiau tiesos apie tai, ką ji darė; tinkamu metu jie 
turėjo paskelbti šią tiesą kitiems. Dievo pašvęsta ir pamokyta, ji buvo tapusi tikra 
dangiškosios išminties biblioteka, per ilgą bendrą gyvenimą kaip ypatinga ben-
dražygė suartėjusi su ta išmintimi, kuri buvo jos sūnus, dėdamasi į širdį ir sąži-
ningai išlaikydama tai, ką matė ir girdėjo“ (Pamokslas apie Palaimintosios Mari-
jos paėmimą į dangų).

el Greco. Šv. Jonas kontempliuoja Švč. Mergelės Marijos Nekaltąjį Prasidėji-
mą. toledas (ispanija), Šv. Kryžiaus muziejus (Museo Santa Cruz)



357. Kaip krikščionio moralinis gyvenimas susijęs su tikėjimu ir 
sakramentais? 

tai, kas išpažįstama tikėjimo simboliu, perteikiama sakramen-
tais. Jais tikintieji iš tiesų gauna Kristaus malonę ir Šventosios Dva-
sios dovanų, suteikiančių gebėjimą gyventi naująjį Dievo vaikų gyve-
nimą Kristuje, priimtame tikėjimu. 

„Krikščioni, pažink savo kilnumą“ (šv. leonas Didysis).

pirMas posKyris

žMogaus asMens KiLnuMas

žmogus – Dievo paveikslas

358. iš ko kyla žmogaus kilnumas? 
žmogaus asmens kilnumas kyla iš jo sukūrimo pagal Dievo pa-

veikslą ir panašumą. apdovanotas dvasine ir nemirtinga siela, protu 
ir laisva valia žmogus yra skirtas Dievui ir su savo siela bei kūnu pa-
šauktas amžinajai palaimai. 

mūsų pašaukimas palaimai

359. Kaip žmogus pasiekia palaimą? 
žmogus pasiekia palaimą per Kristaus malonę, leidžiančią jam 

dalyvauti dieviškajame gyvenime. evangelijoje Kristus saviesiems pa-
rodo į begalinę laimę vedantį kelią – palaiminimus. Kristaus malonė 
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veikia ir kiekviename žmoguje, kuris, vadovaudamasis savo teisinga 
sąžine, ieško tiesos ir gėrio bei myli juos ir vengia blogio. 

360. Kodėl mums svarbūs palaiminimai? 
Palaiminimai yra Jėzaus skelbimo šerdis, jais pakartojami ir iš-

pildomi nuo abraomo laikų Dievo duoti pažadai. Jie parodo paties 
Jėzaus veidą, apibūdina tikrą krikščioniškąjį gyvenimą ir atskleidžia 
žmogui galutinį jo veiklos tikslą – amžinąją palaimą. 

361. Kaip palaiminimai siejasi su žmogaus laimės troškimu? 
Jie atitinka įgimtą laimės troškimą, kurį Dievas įdėjo į žmogaus 

širdį, kad patrauktų jį prie savęs, ir kurį gali patenkinti tik Jis pats. 

362. Kas yra amžinoji palaima? 
tai Dievo regėjimas amžinajame gyvenime, kuriame mes būsi-

me pilnatviški „dieviškosios prigimties“ (2 Pt 1, 4), Kristaus šlovės 
ir trejybiškojo gyvenimo džiaugsmo dalininkai. Palaima pranoksta 
žmogiškuosius gebėjimus; tai antgamtinė ir neužsitarnaujama Die-
vo dovana, kaip ir į ją vedanti malonė. Pažadėtoji palaima verčia mus 
priimti lemiamus moralinius sprendimus žemiškųjų gėrybių atžvil-
giu, skatindama labiau už viską mylėti Dievą. 

žmogaus laisvė

363. Kas yra laisvė? 
tai Dievo dovanota žmogui galia veikti arba neveikti, daryti viena 

ar kita ir šitaip pačiam imtis sąmoningų veiksmų. laisvė būdinga ti-
krai žmogiškiesiems veiksmams. Juo daugiau daroma gėrio, juo lais-
vesniu tampama. laisvė pasiekia savo tobulumą, būdama nukreipta 
į Dievą, aukščiausią gėrį ir mūsų palaimą. laisvė taip pat apima ga-
limybę rinktis gera ar bloga. Blogio pasirinkimas yra piktnaudžiavi-
mas laisve, vedantis į nuodėmės vergiją. 
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364. Koks yra santykis tarp laisvės ir atsakomybės? 
laisvė daro žmogų atsakingą už savo veiksmus tiek, kiek jie valin-

gi, nors pakaltinamumą dėl kokio nors veiksmo bei atsakomybę už jį 
ir gali sumažinti ar net visai panaikinti nežinojimas, neatidumas, pa-
tirta prievarta, baimė, nesuvaldomas jausmingumas, įpročiai. 

365. Kodėl visi žmonės turi teisę naudotis laisve? 
Kiekvienas žmogus turi teisę naudotis laisve, nes ji neatskiriama 

nuo jo kaip žmogaus asmens orumo. todėl ši teisė visada gerbtina, 
pirmiausia moralės bei religijos srityse, pilietiškai pripažintina ir sau-
gotina, neperžengiant bendrojo gėrio ir teisingos viešosios tvarkos 
ribų. 

366. Kokia yra žmogaus laisvės vieta išganymo tvarkoje? 
mūsų laisvė susilpninta pirmosios nuodėmės. Dar labiau ją sil-

pnina vėlesnės nuodėmės. tačiau Kristus „mus išvadavo, kad būtu-
me laisvi“ (Gal 5, 1). Šventoji Dvasia savo malone veda mus į dvasi-
nę laisvę, kad padarytų savo laisvaisiais bendradarbiais Bažnyčioje ir 
pasaulyje. 

žmogaus veiksmų moralumas 

367. Kokie yra žmogaus veiksmų moralumo šaltiniai? 
žmogaus veiksmų moralumas priklauso nuo trijų šaltinių: pasi-

rinktojo objekto, t. y. tikrojo arba tariamojo gėrio; veikiančiojo su-
bjekto intencijos, t. y. veiksmą motyvuojančio tikslo; veiksmo aplin-
kybių, įskaitant ir padarinius. 

368. Kada veiksmas yra morališkai geras? 
Veiksmas morališkai geras, kai kartu geras ir jo objektas, ir tikslas, 

ir aplinkybės. Pasirinktasis objektas gali vienas sugadinti visą veiks-
mą, net jei intencija ir būtų gera. neleistina daryti blogio, siekiant, 
kad iš to kiltų gėris. Blogas tikslas gali sugadinti veiksmą, net jei jo 
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objektas savaime ir geras. ir priešingai, geras tikslas nedaro gero to-
kio elgesio, kuris blogas dėl savo objekto, nes tikslas nepateisina prie-
monių. aplinkybės gali sumažinti ar padidinti veikėjo atsakomybę, 
bet negali pakeisti pačių veiksmų moralinės kokybės ir savaime blo-
go veiksmo niekada nepadaro gero. 

369. ar yra niekada neleistinų veiksmų? 
Kai kurie veiksmai niekada neleistini dėl jų objekto (pavyzdžiui, 

piktžodžiavimas, žmogžudystė, svetimavimas). Jų pasirinkimą lemia 
valios netvarka, t. y. moralinis blogis, kurio negalima pateisinti iš jo 
galinčiu kilti gėriu. 

aistrų moralumas

370. Kas yra aistros? 
aistros yra jausmai, emocijos arba juslingumo jauduliai – natūra-

lūs žmogaus psichikos dėmenys, skatinantys veikti arba neveikti pa-
gal tai, kas suvokiama kaip gera arba kaip bloga. Pagrindinės aistros 
yra meilė ir neapykanta, troškimas ir baimė, džiaugsmas, liūdesys, 
pyktis. svarbiausia aistra yra meilė, kylanti iš potraukio į gėrį. myli-
ma tik tai, kas tikrai ar tariamai gera. 

371. ar aistros yra morališkai geros ar blogos? 
aistros kaip juslingumo jauduliai pačios savaime nei geros, nei 

blogos; jos geros, kai prisideda prie gero veiksmo, o blogos – priešin-
gu atveju. Jos gali kilti iki dorybių arba smukti iki ydų. 

sąžinė 

372. Kas yra sąžinė? 
sąžinė žmogaus viduje yra proto sprendimas, atitinkamu mo-

mentu liepiantis daryti gera ir vengti bloga. Dėl jos žmogus suvokia 
atliksimo arba jau atlikto veiksmo moralinę kokybę ir gali prisiimti 
atsakomybę už jį. Klausydamasis savo sąžinės, protingas žmogus gali 
išgirsti jam kalbančio Dievo balsą. 
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373. Kokius reikalavimus sąžinei kelia asmens kilnumas? 
žmogaus asmens kilnumas reikalauja, kad sąžinė būtų teisinga 

(sutarianti su tuo, kas teisinga ir gera proto ir Dievo įstatymo požiū-
riu). Dėl asmens kilnumo žmogus neturi būti verčiamas elgtis prieš 
sąžinę ir jam neturi būti trukdoma, neperžengiant bendrojo gėrio ri-
bų, elgtis pagal ją, ypač religijos srityje. 

374. Kaip ugdoma teisinga ir tikra sąžinė? 
teisinga ir tikra sąžinė ugdoma auklėjimu, Dievo žodžio ir Baž-

nyčios mokymo priėmimu. Ją palaiko Šventosios Dvasios dovanos, 
jai padeda išmintingų žmonių patarimai. Be to, prie moralinio ugdy-
mo daug prisideda malda ir sąžinės patikrinimas. 

375. Kokiomis normomis sąžinė visada privalo vadovautis? 
Pagrindinės yra trys: 1) niekada neleistina daryti bloga, norint 

pasiekti gera; 2) vadinamoji aukso taisyklė: „Visa, ko norite, kad jums 
darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite“ (mt 7, 12); 3) meilė visada 
gerbia artimą ir jo sąžinę, tačiau tai dar nereiškia, kad kaip gėrį reikia 
priimti tai, kas objektyviai yra blogis. 

376. ar spręsdama sąžinė gali klysti? 
žmogus visada privalo paklusti tikram savo sąžinės sprendimui, 

tačiau spręsdama ji gali ir klysti, ne visada dėl asmeninės kaltės. to-
dėl žmogui negalima įskaityti dėl nevalingo nežinojimo padaryto 
blogio, nors objektyviai jis ir lieka blogis. tad būtina stengtis pataisy-
ti sąžinės klaidas. 

Dorybės

377. Kas yra dorybė? 
Dorybė yra pastovus ir tvirtas polinkis daryti gera. „Dorybingo 

gyvenimo tikslas – tapti panašiam į Dievą“ (šv. Grigalius nisietis). 
Dorybės skirstomos į žmogiškąsias ir dieviškąsias. 
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378. Kas yra žmogiškosios dorybės? 
žmogiškosios dorybės yra pastovios ir tvirtos proto ir valios to-

bulumo apraiškos, rikiuojančios mūsų veiksmus, tvarkančios mūsų 
aistras ir valdančios mūsų elgesį pagal proto ir tikėjimo reikalavimus. 
Įgytas ir sustiprintas morališkai gerais ir kartotiniais veiksmais, jas iš-
skaistina ir išaukština dieviškoji malonė. 

379. Kokios yra svarbiausios žmogiškosios dorybės? 
tai vadinamosios pagrindinės dorybės, apie kurias buriasi visos 

kitos ir kurios sudaro dorybingo gyvenimo ašį. Jos yra šios: protin-
gumas, teisingumas, tvirtumas ir susivaldymas. 

380. Kas yra protingumas? 
Protingumas nuteikia protą visomis aplinkybėmis atpažinti mū-

sų tikrąjį gėrį ir pasirinkti tinkamas priemones jam pasiekti. Jis vado-
vauja kitoms dorybėms, nustatydamas jų taisykles ir matą. 

381. Kas yra teisingumas? 
teisingumo esmė – nuolatinė ir tvirta valia atiduoti kitam tai, kas 

jam priklauso. teisingumas Dievo atžvilgiu vadinamas religingumo 
dorybe. 

382. Kas yra tvirtumas? 
tvirtumas suteikia ištvermės sunkumuose ir pastovumo siekiant 

gėrio, iki pat gebėjimo paaukoti gyvybę dėl teisingo reikalo.

383. Kas yra susivaldymas? 
susivaldymas tvardo malonumų pomėgį, laiduoja valios viešpa-

tavimą instinktams ir suteikia gebėjimą tinkamai naudotis sukurto-
siomis gėrybėmis. 

384. Kas yra dieviškosios dorybės? 
tai dorybės, kurių pradžia, paskata ir tiesioginis tikslas yra pats 

Dievas. Įliejamos žmogui su pašvenčiamąja malone, jos suteikia 
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gebėjimą gyventi bendrystėje su trejybe, pagrindžia ir įkvepia krikš-
čionio moralinę veiklą, gaivindamos žmogiškąsias dorybes. Jos yra 
Šventosios Dvasios buvimo ir veikimo žmogiškuosiuose gebėjimuo-
se laidas. 

385. Kokios yra dieviškosios dorybės? 
Dieviškosios dorybės yra tikėjimas, viltis ir meilė. 

386. Kas yra tikėjimas? 
tikėjimas yra dieviškoji dorybė, kurios dėka tikime į Dievą ir vi-

sa, ką jis mums yra apreiškęs ir ką Bažnyčia teikia mums tikėti, nes 
Dievas yra pati tiesa. tikėjimu žmogus laisvai atiduoda save Dievui. 
todėl tikintysis stengiasi pažinti ir vykdyti Dievo valią, nes tikėjimas 
„veikia meile“ (Gal 5, 6). 

387. Kas yra viltis? 
Viltis yra dieviškoji dorybė, kurios dėka trokštame ir iš Dievo lau-

kiame amžinojo gyvenimo kaip savo laimės, pasitikėdami Kristaus 
pažadais ir remdamiesi Šventosios Dvasios malonės pagalba, kad ga-
lėtume pelnyti amžinąjį gyvenimą ir ištverti iki žemiškojo gyveni-
mo pabaigos. 

388. Kas yra meilė? 
meilė yra dieviškoji dorybė, kurios dėka Dievą mylime labiau už 

viską, o artimą dėl Dievo meilės – kaip save pačius. Jėzus padarė ją 
naujuoju įsakymu, Įstatymo pilnatve. Ji yra „tobulumo raištis“ (Kol 3, 
14), kitų jos gaivinamų, įkvepiamų ir tvarkomų dorybių pamatas. Be 
jos „aš būčiau niekas“ ir „nieko nelaimėčiau“ (1 Kor 13, 1–3). 

389. Kas yra Šventosios Dvasios dovanos? 
Šventosios Dvasios dovanos yra nuolatinės nuostatos paklusti die-

viškiesiems įkvėpimams. Jų yra septynios: išmintis, supratimas, pata-
rimas, tvirtumas, pažinimas, maldingumas ir Dievo baimė. 
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390. Kas yra Šventosios Dvasios vaisiai? 
Šventosios Dvasios vaisiai yra tobulumo apraiškos, išugdytos mu-

myse kaip amžinosios šlovės pirmienos. Bažnyčios tradicijoje jų var-
dijama dvylika: „meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, didžiadvasiš-
kumas, gerumas, maloningumas, romumas, ištikimybė, kuklumas, 
susivaldymas, skaistumas“ (plg. Gal 5, 22–23, Vulgata). 

nuodėmė

391. Ką turime daryti, kad galėtume priimti Dievo 
gailestingumą? 

turime prisipažinti nusikaltę ir gailėtis dėl savo nuodėmių. Pats 
Dievas savo žodžiu ir savo Dvasia apšviečia mūsų nuodėmes, apdo-
vanoja mus teisinga sąžine ir atleidimo viltimi. 

392. Kas yra nuodėmė? 
nuodėmė yra „žodis, veiksmas arba troškimas, priešingas amži-

najam Įstatymui“ (šv. augustinas). tai Dievo įžeidimas nepaklusimu 
jo meilei. Ji sužeidžia žmogaus prigimtį ir kėsinasi į žmonių solida-
rumą. Kristus savo kančia iki galo atskleidžia nuodėmės sunkumą ir 
nugali ją savo gailestingumu.

393. ar nuodėmės yra įvairios? 
nuodėmės yra labai įvairios. Jas galima skirstyti pagal objek-

tą arba pagal dorybes ar įsakymus, kuriems jos prieštarauja. Jos ga-
li būti tiesiogiai susijusios su Dievu, artimu ar mumis pačiais. Dar 
galima skirti nuodėmes, padarytas mintimis, žodžiais, veiksmu ir 
aplaidumu. 

394. Kaip nuodėmės skirstomos pagal sunkumą? 
skirstomos į mirtinąsias ir lengvąsias nuodėmes. 
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395. Kada padaroma mirtinoji nuodėmė? 
mirtinoji nuodėmė padaroma tada, kai ji susijusi su svarbiu daly-

ku ir kartu padaryta aiškiai suprantant ir laisvai sutinkant. Ši nuodė-
mė naikina mumyse meilę, atima pašvenčiamąją malonę ir, jei dėl jos 
nesigailime, nuveda į amžinąją mirtį pragare. Ji paprastai atleidžiama 
Krikšto ir atgailos, arba sutaikinimo, sakramentais.

396. Kada padaroma lengvoji nuodėmė? 
lengvoji nuodėmė, iš esmės besiskirianti nuo mirtinosios, pada-

roma tada, kai ji susijusi su ne tokiu svarbiu dalyku, arba, jei daly-
kas ir svarbus, tai nesama aiškaus supratimo ar visiško sutikimo. Ji 
nenutraukia sandoros su Dievu, bet silpnina meilę; ji pasireiškia ne-
tvarkingu prisirišimu prie sukurtųjų gėrybių; ji trukdo sielai tobuliau 
siekti dorybių ir laikytis moralinio gėrio; ji užtraukia laikinąsias iš-
skaistinimo bausmes. 

397. Kaip nuodėmė plinta mumyse? 
nuodėmė kuria polinkį į nuodėmę ir kartojama tampa yda. 

398. Kas yra ydos? 
Kaip dorybių priešingybė, ydos yra iškreipti įpročiai, užtemdan-

tys sąžinę ir lenkiantys į blogį. ydas galima susieti su septyniomis va-
dinamosiomis svarbiausiomis nuodėmėmis: puikybe, gobšumu, pa-
vydu, rūstumu, gašlumu, rajumu, tingumu, arba vangumu. 

399. ar mes atsakingi už kitų žmonių padarytas nuodėmes? 
mes atsakingi, kai pakaltinamai prie jų prisidedame. 

400. Kas yra nuodėmės struktūros? 
tai dieviškajam įstatymui priešingos visuomenės būklės ar insti-

tucijos, kurios yra asmeninių nuodėmių apraiškos ir padariniai. 
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antras posKyris 

žMonių BenDruoMenė

asmuo ir visuomenė

401. Kokia yra žmogaus visuomeninio matmens esmė? 
asmeniškai pašauktas palaimai žmogus kartu turi visuomeninį 

matmenį kaip savo prigimties ir pašaukimo esminį dėmenį. iš tie-
sų visi žmonės pašaukti į tą patį tikslą – patį Dievą; esama tam tikro 
panašumo tarp dieviškųjų asmenų bendrystės ir žmonių tarpusavio 
brolybės, kurią jie privalo steigti tiesoje ir meilėje; artimo meilė ne-
atskiriama nuo meilės Dievui.

402. Koks yra ryšys tarp asmens ir visuomenės? 
Visų visuomenės institucijų pradas, subjektas ir tikslas yra ir pri-

valo būti žmogaus asmuo. Jam būtinos kai kurios bendruomenės, 
kaip antai šeima ar pilietinė visuomenė. naudingi ir kiti sambūriai 
tiek politinės bendrijos viduje, tiek tarptautinėje plotmėje, neišlei-
džiant iš akių subsidiarumo principo. 

403. Ką reiškia subsidiarumo principas? 
Šis principas reiškia, kad aukštesnio lygmens bendruomenė netu-

ri imtis žemesnio lygmens bendruomenės užduočių ir šitaip siaurinti 
jai priklausančios srities, bet prireikus veikiau privalo ją palaikyti.

404. Ko dar reikia, kad žmonių sambūvis būtų autentiškas? 
Reikia gerbti teisingumą ir teisingą vertybių hierarchiją, medžia-

ginį ir instinktų matmenis palenkti vidaus ir dvasios matmenims. 
ypač ten, kur nuodėmė užnuodija visuomenės aplinką, būtina ža-
dinti širdžių atsivertimą ir šauktis Dievo malonės, siekiant visuome-
nės pokyčių, tikrai naudingų visiems asmenims ir visam asmeniui. 
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meilė, skatinanti ir įgalinanti laikytis teisingumo, yra didžiausias so-
cialinis įsakymas. 

Dalyvavimas visuomenės gyvenime

405. Kuo visuomenėje remiasi valdžia? 
Kiekvienai žmonių bendruomenei reikalinga teisėta valdžia, lai-

duojanti tvarką ir prisidedanti prie bendrojo gėrio įgyvendinimo. to-
kia valdžia remiasi žmogaus prigimtimi, nes atitinka Dievo nustaty-
tąją tvarką. 

406. Kada valdžia vykdoma teisėtai? 
Valdžia vykdoma teisėtai, kai ji veikia bendrojo gėrio labui ir sie-

kia jo morališkai leistinomis priemonėmis. todėl politinė santvarka 
turėtų būti nustatoma laisvu piliečių sprendimu ir privalėtų laikytis 
teisinės valstybės principo, pagal kurį viršenybė teikiama įstatymui, o 
ne žmonių savivalei. neteisingi įstatymai ir moralinei tvarkai priešin-
gos priemonės sąžinės nesaisto.

407. Kas yra bendrasis gėris? 
Bendruoju gėriu laikoma visuomenės gyvenimo sąlygų visu-

ma, leidžianti pasiekti tobulumą tiek grupėms, tiek pavieniams jos 
nariams. 

408. Kas sudaro bendrąjį gėrį? 
Bendrąjį gėrį sudaro: pagarba pagrindinėms asmens teisėms ir 

jų puoselėjimas; asmens ir visuomenės dvasinių ir laikinųjų gėrybių 
plėtojimas; visuotinė taika ir saugumas. 

409. Kur bendrasis gėris įgyvendinamas geriausiai? 
Bendrasis gėris įgyvendinamas geriausiai tokiose politinėse ben-

druomenėse, kuriose ginamas ir skatinamas piliečių ir tarpinių insti-
tucijų gėris, neišleidžiant iš akių visuotinio žmonijos šeimos gėrio.
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410. Kaip žmogus prisideda prie bendrojo gėrio įgyvendinimo?
Kiekvienas žmogus pagal savo užimamą vietą ir atliekamą vai-

dmenį skatina bendrąjį gėrį, gerbdamas teisingus įstatymus ir imda-
masis užduočių, už kurias jis asmeniškai atsakingas, kaip antai rūpi-
nimasis šeima ir darbo reikalai. Be to, piliečiai privalo kiek galėdami 
veikliai dalyvauti viešajame gyvenime. 

socialinis teisingumas

411. Kaip visuomenė laiduoja socialinį teisingumą? 
Visuomenė laiduoja socialinį teisingumą gerbdama asmens kaip 

tikrojo visuomenės tikslo orumą ir teises. Be to, visuomenė skatina 
su bendruoju gėriu ir valdžios vykdymu susijusį socialinį teisingu-
mą, sudarydama sąlygas ir susivienijusiems, ir kiekvienam atskirai 
pasiekti tai, į ką jie turi teisę.

412. Kuo remiasi žmonių lygybė? 
Visi žmonės lygūs savo kilnumu ir pagrindinėmis teisėmis, nes, 

sukurti pagal vienintelio Dievo paveikslą ir apdovanoti tokia pat pro-
tinga siela, yra tokios pat prigimties bei kilmės ir pašaukti tai pačiai 
dieviškajai palaimai vienatiniame išganytojuje Kristuje. 

413. Kaip vertintina žmonių nelygybė? 
esama neleistinõs ekonominės ir socialinės nelygybės, kurią ken-

čia milijonai žmonių; ji aiškiai priešinga evangelijai, prieštarauja tei-
singumui, asmens orumui ir taikai. tačiau tarp žmonių esama ir įvai-
rių veiksnių nulemtų skirtumų, atitinkančių Dievo planą. iš tiesų 
Dievas nori, kad kiekvienas žmogus gautų iš kitų tai, ko jam reikia, ir 
kad turintieji ypatingų talentų dalytųsi jais su kitais. tokie skirtumai 
akina ir neretai įpareigoja žmones būti didžiadvasius, geranorius bei 
dalytis tarpusavyje, prisideda prie kultūrų abipusio praturtinimo. 
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414. Kaip reiškiasi žmonių solidarumas? 
iš žmogiškosios ir krikščioniškosios brolybės plaukiantis solida-

rumas pirmiausia reiškiasi teisingu gėrybių paskirstymu, tinkamu 
atlyginimu už darbą ir įsipareigojimu teisingesnei visuomenės san-
tvarkai. solidarumo dorybė taip pat įgyvendinama dalijantis tikėjimo 
dvasinėmis gėrybėmis, dar svarbesnėmis už medžiagines.

trečias posKyris

Dievo iŠganyMas: ĮstatyMas ir MaLonė

moralinis įstatymas

415. Kas yra moralinis įstatymas? 
moralinis įstatymas yra dieviškosios išminties kūrinys. Jis nuro-

do žmogui elgesio būdus ir taisykles, vedančius į pažadėtąją palaimą 
ir neleidžiančius sukti keliais, vedančiais tolyn nuo Dievo. 

416. Kokia yra prigimtinio moralinio įstatymo esmė? 
Prigimtinio įstatymo, Kūrėjo įrašyto į kiekvieno žmogaus šir-

dį, esmė yra dalyvavimas Dievo išmintyje bei gerume ir pirmapra-
dė moralinė nuojauta, leidžianti žmogui protu skirti gėrį ir blogį. Jis 
yra visuotinis bei nekintamas ir sudaro pagrindinių asmens teisių 
bei pareigų, taip pat žmonių bendruomenės ir pačios civilinės tei-
sės pamatą. 

417. ar šis įstatymas visiems suprantamas? 
Dėl nuodėmės šis prigimtinis įstatymas ne visada ir ne visų su-

prantamas vienodai aiškiai ir tiesiogiai. 

Todėl „Dievas Įstatymo plokštėse įrašė tai, ko žmonės neįstengė 
perskaityti savo širdyse“ (šv. augustinas). 
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418. Koks yra ryšys tarp prigimtinio įstatymo ir senojo Įstatymo? 
senasis Įstatymas yra pirmas apreikštojo Įstatymo tarpsnis. Jis iš-

reiškia daugelį tiesų, savaime prieinamų protui ir patvirtintų bei pa-
liudytų išganymo sandorose. Šie moralės priesakai, Dekaloge apiben-
drinti kaip dešimt įsakymų, padeda žmogaus pašaukimo pagrindus, 
drausdami tai, kas priešinga Dievo ir artimo meilei, ir įsakydami tai, 
kas esminga meilei.

419. Kokia yra senojo Įstatymo vieta išganymo plane? 
senasis Įstatymas leidžia pažinti daugelį protui prieinamų tiesų, 

parodo, kas daryti leistina, o kas – ne, ir pirmiausia tarsi išmintin-
gas pedagogas parengia bei nuteikia atsiversti ir priimti evangeliją. 
tačiau senasis Įstatymas, nors ir šventas, dvasinis bei geras, vis dėlto 
dar netobulas, nes pats savaime nesuteikia Dvasios stiprybės ir ma-
lonės jo laikytis. 

420. Kas yra naujasis, arba evangelijos, Įstatymas? 
naujasis, arba evangelijos, Įstatymas, paskelbtas ir įgyvendin-

tas Kristaus, yra prigimtinio ir apreikšto dieviškojo Įstatymo pilna-
tvė ir atbaigimas. Jį apibendrina įsakymas mylėti Dievą bei artimą ir 
vieniems kitus taip, kaip mus mylėjo Kristus; kartu tai vidinė žmo-
gaus tikrovė: Šventosios Dvasios malonė daro tokią meilę galimą. tai 
„laisvės įstatymas“ (Jok 1, 25), skatinantis veikti savo noru, pastūmė-
tiems meilės. 

„Naujasis Įstatymas pirmiausia yra tikintiesiems į Kristų duota 
pati Šventosios Dvasios malonė“ (šv. tomas akvinietis).

421. Kur glūdi naujasis Įstatymas? 
naujasis Įstatymas glūdi visame Kristaus gyvenime bei skelbime 

ir apaštalų moralinėje katechezėje. Jo pagrindinė išraiška yra Kalno 
pamokslas. 
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malonė ir nuteisinimas

422. Kas yra nuteisinimas? 
nuteisinimas yra iškiliausias Dievo meilės darbas. tai gailestin-

gas ir neužsitarnaujamai dovanojamas Dievo veikimas, panaikinan-
tis mūsų nuodėmes ir padarantis visą mūsų esybę teisią ir šventą. tai 
įvyksta per Kristaus kančia pelnytą ir Krikštu dovanojamą Šventosios 
Dvasios malonę. nuteisinimas duoda pradžią žmogaus laisvam atsa-
kui, t. y. tikėjimui į Kristų ir bendradarbiavimui su Šventosios Dva-
sios malone. 

423. Kas yra nuteisinamoji malonė? 
malonė yra neužsitarnaujama dovana, kurią mums dovanoja 

Dievas, kad galėtume dalyvauti jo trejybiškajame gyvenime ir gebė-
tume veikti iš meilės jam. Ji vadinama išliekamąja, arba pašvenčiamą-
ja, arba sudievinamąja malone, nes ja mes pašventinami ir sudievina-
mi. Ji yra antgamtinė, nes visiškai priklauso nuo dovanojamo Dievo 
užmojo ir pranoksta žmogaus protą bei jėgas. todėl ji neprieinama 
mūsų patyrimui. 

424. Kokios yra kitos malonės rūšys? 
Be išliekamosios malonės dar yra: veikiančioji malonė (su tam 

tikromis aplinkybėmis susijusios dovanos); sakramentinė malonė 
(kiekvienam sakramentui būdingos dovanos); ypatingosios malo-
nės, arba charizmos (jų tikslas – bendrasis Bažnyčios gėris), įskaitant 
luomo malones, lydinčias bažnytinio tarnavimo ir gyvenimo parei-
gų atlikimą. 

425. Koks yra ryšys tarp malonės ir žmogaus laisvės? 
malonė ankstesnė už žmogaus laisvą atsaką, ji parengia ir paska-

tina jį. Ji atitinka giliuosius žmogiškosios laisvės troškimus, ją kviečia 
bendradarbiauti ir veda į tobulumą.
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426. Kas yra nuopelnas? 
nuopelnas yra tai, kas duoda teisę į atlygį už gerą veiksmą. Die-

vo atžvilgiu žmogus savo išgalėmis nieko negali pelnyti, nes viską yra 
kaip dovaną gavęs iš jo. Vis dėlto Dievas suteikia žmogui galimybę 
įgyti nuopelnų vienijantis su Kristaus meile – mūsų nuopelnų Die-
vo akyse šaltiniu. Gerų darbų nuopelnai pirmiausia priskirtini Dievo 
malonei ir tik paskui – laisvai žmogaus valiai.

427. Kokių gėrybių galima pelnyti? 
Šventosios Dvasios veikimu sau ir kitiems galime pelnyti malo-

nių, padedančių šventėti ir pasiekti amžinąjį gyvenimą, taip pat laiki-
nųjų gėrybių, mums reikalingų pagal Dievo planą. niekas negali pel-
nyti pirmosios malonės, pradedančios atsivertimą ir nuteisinimą. 

428. ar visi mes pašaukti krikščioniškajam šventumui? 
Krikščioniškajam šventumui pašaukti visi tikintieji. tai krikščio-

niškojo gyvenimo pilnatvė ir meilės tobulybė, tampanti tikrove arti-
moje vienybėje su Kristumi, o jame ir su Švenčiausiąja trejybe. Krikš-
čionio šventėjimo kelias, perėjęs per kryžių, baigsis galutiniu teisiųjų 
prisikėlimu, kuriame Dievas bus viskas visame kame.

Bažnyčia – motina ir mokytoja

429. Kaip Bažnyčia maitina krikščionių moralinį gyvenimą? 
Bažnyčia yra bendruomenė, kurioje krikščionys susipažįsta su 

Dievo žodžiu ir mokymu apie „Kristaus įstatymą“ (Gal 6, 2), gauna 
sakramentinę malonę, vienijasi su Kristaus eucharistine auka, kad jų 
moralinis gyvenimas taptų dvasiniu garbinimu, išmoksta vadovautis 
mergelės marijos ir šventųjų šventumo pavyzdžiu. 

430. Kodėl Bažnyčios Magisteriumas daro pareiškimus moralės 
srityje? 

todėl, kad Bažnyčios magisteriumo užduotis – skelbti tikėjimą, 
kurį privalu priimti ir gyvenime pritaikyti. Ši užduotis taip pat apima 

2006–2010 
2025–2026 

2010–2011 
2027 

2012–2016 
2028–2029 

2030–2031 
2047 

2032–2040 
2049–2051 

Trečia dalis. Pirmas skyrius. Trečias poskyris
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ypatingus prigimtinio įstatymo priesakus, nes jų laikymasis būtinas 
išganymui.

431. Ko siekiama Bažnyčios įsakymais? 
Penkiais Bažnyčios įsakymais siekiama laiduoti tikintiesiems bū-

tiną maldos dvasios, sakramentinio gyvenimo, moralinio įsipareigo-
jimo ir augimo Dievo bei artimo meile minimumą.

432. Kokie yra Bažnyčios įsakymai? 
Jie yra šie: 1) dalyvauti mišiose sekmadieniais bei per kitas priva-

lomąsias šventes ir susilaikyti nuo darbų ar veiklos, galinčių trukdyti 
šias dienas pašventinti; 2) bent kartą per metus išpažinti savo nuodė-
mes ir priimti sutaikinimo sakramentą; 3) bent apie Velykas priim-
ti eucharistijos sakramentą; 4) susilaikyti nuo mėsos ir pasninkauti 
Bažnyčios nustatytomis dienomis; 5) kiekvienam pagal išgales prisi-
dėti prie medžiaginio Bažnyčios išlaikymo.

433. Kodėl evangelijai skelbti būtinas krikščionių moralus 
gyvenimas? 

todėl, kad, gyvendami panašiai kaip Viešpats Jėzus, krikščio-
nys patraukia žmones prie tikėjimo į tikrąjį Dievą, statydina Bažny-
čią, pripildo pasaulį evangelijos dvasios ir pagreitina Dievo karalys-
tės atėjimą.

2041  
2048 

2042–2043 

2044–2046 

Dievo išganymas: įstatymas ir malonė





antRas sKyRiUs

DeŠimt ĮsaKymų



Vienas jaunuolis paklausė Jėzaus: „mokytojau, ką gera turiu daryti, kad įgy-
čiau amžinąjį gyvenimą?“ (mt 19, 16). Jėzus atsakė: „Jei nori įeiti į gyvenimą, lai-
kykis įsakymų“, – ir iškart pridūrė: „ateik ir sek paskui mane“ (mt 19, 17. 21). 

sekti paskui Jėzų reiškia laikytis įsakymų. senasis Įstatymas nepanaikintas, 
bet žmogus raginamas jį atrasti tobulai jį įgyvendinusio, visą jo prasmę apreišku-
sio ir jo amžinumą paliudijusio dieviškojo mokytojo asmenyje.

Šiame paveiksle Jėzus vaizduojamas mokantis mokinius per vadinamąjį Kal-
no pamokslą (plg. mt 5–7). Štai svarbesni šio pamokslo elementai: palaiminimai, 
senojo Įstatymo patobulinimas, malda Tėve mūsų, nurodymai dėl pasninko, mo-
kinių paraginimas būti žemės druska ir pasaulio šviesa.

Virš žemės iškilęs ir prie dangaus priartėjęs kalnas žymi tinkamą susitikimo 
su Dievu vietą. Jėzus kaip mokytojas, sėdėdamas ant uolos tarsi patogioje kate-
droje, į dangų nukreiptu dešinės rankos smiliumi rodo savo žodžių apie gyveni-
mą ir laimę dieviškąją kilmę. Kairėje rankoje laikomas ritinys parodo, koks išsa-
mus jo mokymas, su pasitikėjimu pavedamas apaštalams, raginantis juos skelbti 
evangeliją visoms tautoms, krikštijant tėvo, sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu. 

Visi dvylika apaštalų, prie mokytojo kojų išsidėsčiusių vainiko forma, turi jų 
ištikimybę Jėzui ir šventumo liudijimą Bažnyčioje žyminčias aureoles. tik vieno 
iš jų, pusiau pridengto dešinėje, aureolė juoda, primenanti jo neištikimybę gera-
jai naujienai. Dievo karalystės skelbimas buvo ne tušti ir nepagrįsti žodžiai, bet 
veiksminga ir autoritetinga Jėzaus veikla. Šiuo požiūriu reikšmingas sinoptikų 
pasakojimas apie paralyžiuotąjį iš Kafarnaumo:

„Įlipęs į valtį, Jėzus persikėlė per ežerą ir sugrįžo į savo miestą. ir štai jam at-
nešė paralyžiuotą žmogų, paguldytą ant neštuvų. Pamatęs jų tikėjimą, Jėzus ta-
rė paralyžiuotajam: „Pasitikėk, sūnau, tavo nuodėmės atleistos!“ Kai kurie Rašto 
aiškintojai ėmė murmėti: „tasai piktžodžiauja!“ skaitydamas jų mintis, Jėzus tarė: 
„Kam taip piktai mąstote savo širdyje? Kas gi lengviau – ar pasakyti: Tavo nuodė-
mės atleistos, ar liepti: Kelkis ir vaikščiok!? ir todėl, kad žinotumėte žmogaus sūnų 
turint galią žemėje atleisti nuodėmes, – čia jis kreipėsi į paralyžiuotąjį: – Kelkis, 
pasiimk neštuvus ir eik namo!“ Šis atsistojo ir nuėjo namo“ (mt 9, 1–7). 

Fizinis išgydymas čia yra ne kas kita, kaip regimoji stebuklingo išgelbėjimo 
iš nuodėmės pusė. Gydymas ir atleidimas yra dieviškojo mokytojo Jėzaus peda-
gogijos būdingieji bruožai.

Fra Beato angelico. Kalno pamokslas. Florencija (italija), Šv. morkaus 
muziejus (Museo di San Marco)



išėjimo knyga 20, 2–17

aš esu VieŠPats, tavo 
Dievas, kuris išvedžiau ta-
ve iš egipto žemės, iš ver-
gijos namų.

neturėsi kitų dievų, tiktai 
mane. nedirbsi sau dro-
žinio nei jokio paveiks-
lo, panašaus į tai, kas yra 
aukštai danguje ir kas yra 
čia, žemėje, ir kas yra van-
denyse po žeme. Jiems ne-
silenksi ir jų negarbin-
si, nes aš VieŠPats, tavo 
Dievas, esu pavydus Die-
vas, skiriantis bausmę už 
tėvų kaltę vaikams – tre-
čiajai ir ketvirtajai kartai 
tų, kurie mane atmeta, bet 
rodantis ištikimą meilę iki 
tūkstantosios kartos tiems, 
kurie mane myli ir laikosi 
mano įsakymų.

nenaudosi piktam VieŠ-
Paties, savo Dievo, var-
do, nes VieŠPats nepa-
liks nenubausto to, kuris 
naudoja piktam jo vardą.

partoto Įstatymo 
knyga 5, 6–21

aš esu VieŠPats, 
tavo Dievas, kuris iš-
vedžiau tave iš egip-
to žemės, iš vergijos 
namų. 

neturėsi kitų dievų, 
tiktai mane...

nenaudosi piktam 
VieŠPaties, savo 
Dievo, vardo...

Katechetinė 
formulė

aš esu Viešpats, tavo 
Dievas:

1. neturėk kitų die-
vų, tik mane vieną.

2. netark Dievo var-
do be reikalo.
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atsimink, kad švęstum ša-
bo dieną. Šešias dienas 
triūsi ir dirbsi visus savo 
darbus, bet septintoji die-
na yra VieŠPaties, tavo 
Dievo, šabas: nedirbsi jo-
kio darbo – nei tu, nei ta-
vo sūnus ar duktė, nei ta-
vo vergas ar vergė, nei tavo 
galvijai, nei ateivis, gyve-
nąs tavo gyvenvietėse. nes 
per šešias dienas VieŠ-
Pats padarė dangų ir že-
mę, jūrą ir visa, kas yra 
juose, bet septintąją die-
ną jis ilsėjosi. todėl VieŠ-
Pats septintąją dieną pa-
laimino ir ją pašventino.

Gerbk savo tėvą ir motiną, 
kad ilgai gyventumei kraš-
te, kurį VieŠPats, tavo 
Dievas, tau skiria.

nežudysi.

nesvetimausi.

nevogsi.

neliudysi melagingai prieš 
savo artimą.

negeisi savo artimo namų: 
negeisi savo artimo žmo-
nos ar vergo ir vergės, ar 
jaučio, ar asilo, ar bet ko, 
kas priklauso tavo artimui.

laikysies šabo dienos 
ir švęsi ją...

Gerbk savo tėvą ir 
motiną...

nežudysi.

nesvetimausi.

nevogsi.

neliudysi melagingai 
prieš savo artimą.

negeisi savo artimo 
žmonos. netrokši sa-
vo artimo namų ar jo 
lauko, ar jo vergo bei 
vergės, ar jo jaučio bei 
asilo, ar bet ko, kas 
priklauso tavo artimui.

3. Švęsk sekmadienį.

4. Gerbk savo tėvą ir 
motiną.
 
 

5. nežudyk.

6. nepaleistuvauk.

7. nevok.

8. nekalbėk netiesos.

9. negeisk svetimo  
vyro ir svetimos 
moters.

10. negeisk svetimo 
turto.

Trečia dalis. Antras skyrius
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434. „Mokytojau, ką gera turiu daryti, kad įgyčiau amžinąjį 
gyvenimą?“ (Mt 19, 16)

Klausiančiam jaunuoliui Jėzus atsako: „Jei nori įeiti į gyvenimą, 
laikykis įsakymų“, o paskui priduria: „ateik ir sek paskui mane“ (mt 
19, 16. 21). sekant Jėzumi būtina laikytis įsakymų. Įstatymas nepa-
naikintas, ir žmogus raginamas iš naujo atrasti jį dieviškojo mokyto-
jo asmenyje, kuris jį tobulai išpildo, atskleidžia visą jo prasmę ir pa-
liudija jo amžinumą. 

435. Kaip Jėzus aiškina Įstatymą? 
Jėzus aiškina jį dvigubo vienatinio meilės Įsakymo, kuris yra Įsta-

tymo pilnatvė, šviesoje: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa 
siela ir visu protu. tai didžiausias ir pirmas įsakymas. antras – pana-
šus į jį: Mylėk savo artimą kaip save patį. Šitais dviem įsakymais re-
miasi visas Įstatymas ir Pranašai“ (mt 22, 37–40). 

436. Ką reiškia Dekalogas? 
Dekalogas reiškia „dešimt žodžių“ (plg. iš 34, 28). Šiais žodžiais 

apibendrinamas Įstatymas, kurį izraelio tautai Dievas davė per mo-
zę sudarydamas sandorą. Pateiktais Dievo meilės įsakymais (pirmi 
trys) ir artimo meilės įsakymais (kiti septyni) išrinktajai tautai ir kie-
kvienam žmogui parodomas iš nuodėmės vergijos išlaisvinto gyve-
nimo kelias.

437. Koks yra Dekalogo ryšys su sandora? 
Dekalogas tampa suprantamas sandoros, kurioje Dievas apsireiš-

kia, leisdamas pažinti savo valią, šviesoje. laikydamasi įsakymų tau-
ta išreiškia savo priklausomybę Dievui ir su dėkingumu atsiliepia į jo 
meilės užmojį. 

438. Kokią svarbą Dekalogui teikia Bažnyčia? 
Bažnyčia, ištikima Raštui ir Kristaus pavyzdžiui, pripažįsta pama-

tinę Dekalogo svarbą ir reikšmę. Krikščionims privalu jo laikytis. 

2052–2054 
2075–2076 

2055 

2056–2057 

2058–2063 
2077 

2064–2068 

Dekalogas
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439. Kodėl Dekalogas sudaro nuoseklią vienovę? 
Dešimt įsakymų sudaro nuoseklią ir neišardomą visumą, nes kie-

kvienas įsakymas susijęs su kitais ir su visu Dekalogu. todėl nusi-
žengti vienam įsakymui reiškia pažeisti visą Įstatymą.

440. Kodėl Dekalogo įpareigojimai yra svarbūs? 
todėl, kad Dekalogas išreiškia pamatines žmogaus pareigas Die-

vui ir artimui.

441. ar įmanoma laikytis Dekalogo?
taip, nes Kristus, be kurio negalime nieko nuveikti, daro mus ge-

bančius jo laikytis, dovanodamas savo Dvasią ir savo malonę.

pirMas posKyris 

„MyLėK vieŠpatĮ, savo Dievą, visa ŠirDiMi, 
visa sieLa ir visu protu“

Pirmas įsakymas: aš esu Viešpats, tavo Dievas.  
neturėk kitų dievų, tik mane vieną 

442. Ko reikalaujama Dievo teiginiu: „aš esu viešpats, tavo 
Dievas“ (iš 20, 2)? 

Juo reikalaujama, kad tikintysis puoselėtų bei įgyvendintų tris 
dieviškąsias dorybes ir vengtų joms priešingų nuodėmių. Tikėjimas 
įgalina tikėti į Dievą ir atmesti tai, kas jam priešinga, kaip antai va-
lingas abejojimas, netikėjimas, erezija, apostazė, schizma. Viltis įgali-
na su pasitikėjimu laukti Dievo palaimingojo regėjimo ir jo pagalbos, 
išvengiant nevilties ir savikliovos. Meilė įgalina mylėti Dievą labiau 
už viską; tad atmestinas abejingumas, nedėkingumas, drungnumas, 
dvasinis vangumas arba glebumas ir iš puikybės kylanti neapykan-
ta Dievui.

2069  
2079 

2072–2073 
2081 

2074 
2082 

2083–2094 
2133–2134 

Trečia dalis. Antras skyrius. Pirmas poskyris
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443. Ko reikalaujama viešpaties žodžiais: „viešpatį, savo Dievą, 
tegarbink ir jam vienam tetarnauk“ (Mt 4, 10)? 

Jais reikalaujama: garbinti Dievą kaip visa ko, kas egzistuoja, 
Viešpatį; asmeniškai ir bendruomeniškai teikti jam prideramą kultą; 
melstis jam – šlovinti, dėkoti ir prašyti; atnašauti jam aukas, pirmiau-
sia dvasinę savo gyvenimo auką, suvienytą su tobuląja Kristaus auka; 
laikytis Dievui duotų pažadų ir įžadų. 

444. Kaip žmogus įgyvendina savo teisę šlovinti Dievą tiesa ir 
laisve? 

Kiekvienas žmogus turi teisę ir moralinę pareigą ieškoti tiesos, 
pirmiausia su Dievu ir jo Bažnyčia susijusiuose dalykuose, priimti 
pažintąją tiesą ir ištikimai laikytis jos, šitaip teikiant Dievui tikrą kul-
tą. sykiu žmogaus asmens orumas reikalauja, kad religijos srityje nie-
kas nebūtų verčiamas elgtis prieš savo sąžinę nei trukdomas elgtis 
pagal savo sąžinę, neperžengdamas teisingų viešosios tvarkos ribų, 
privačiai arba viešai, asmeniškai arba drauge su kitais. 

445. Ką Dievas draudžia, įsakydamas: „neturėsi kitų dievų, tiktai 
mane“ (iš 20, 2)? 

Šiuo įsakymu draudžiami: 
– daugdievystė ir stabmeldystė, dievinančios kūrinius, valdžią, pi-

nigus ir net demonus; 
– prietaringumas, nukrypstantis nuo tikrajam Dievui prideramo 

kulto ir pasireiškiantis taip pat įvairiomis būrimo, magijos, raganavi-
mo ir spiritizmo formomis; 

– bedievystė, pasireiškianti Dievo gundymu žodžiais ar veiks-
mais, šventus asmenis ar daiktus, pirmiausia eucharistiją, išnieki-
nančia šventvagyste, pirkti ar parduoti dvasinius dalykus siekiančia 
simonija; 

– ateizmas, neigiantis Dievo buvimą ir dažnai besiremiantis klai-
dinga žmogaus savarankiškumo samprata; 

– agnosticizmas, teigiantis, jog apie Dievą nieko neįmanoma ži-
noti, ir apimantis indiferentizmą bei praktinį ateizmą. 

2095–2105 
2135–2136 

2104–2109 
2137 

2110–2128 
2138–2140 

„Mylėk Viešpatį, savo Dievą...“
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446. ar Dievo įsakymu: „nedirbsi sau drožinio nei jokio 
paveikslo“ (iš 20, 3) draudžiamas paveikslų kultas? 

senajame testamente šiuo įsakymu drausta vaizduoti visiškai 
transcendentinį Dievą. Po Dievo sūnaus įsikūnijimo krikščioniškasis 
šventųjų paveikslų kultas yra pateisinamas (kaip patvirtinta nikėjos 
ii susirinkime 787 m.), nes jis grindžiamas žmogumi tapusio Dievo 
sūnaus slėpiniu, kuriame transcendentinis Dievas tapo regimas. Pa-
veikslas negarbinamas, bet gerbiamas tas, kuris jame vaizduojamas: 
Kristus, mergelė marija, angelai ir šventieji. 

antras įsakymas: netark Dievo vardo be reikalo

447. Kaip gerbiamas Dievo vardo šventumas? 
Šventasis Dievo vardas gerbiamas jo šaukiantis, jį aukštinant, tei-

kiant gyrių ir šlovinant. tad reikia vengti piktnaudžiavimo, šaukian-
tis Dievo vardo nusikaltimui pateisinti, ir bet kokio nederamo jo var-
do vartojimo, kaip antai piktžodžiavimo, nes tai iš prigimties sunki 
nuodėmė, taip pat prakeiksmų ir neištikimybės pažadams, duotiems 
Dievo vardu. 

448. Kodėl draudžiama melagingai prisiekti? 
todėl, kad šitaip kaip melo liudytojas įpainiojamas Dievas, ku-

ris yra tiesa. 

„Neprisiekinėk nei Kūrėju, nei kūriniu, nebent dėl tiesos, esant 
būtinybei ir su pagarba“ (šv. ignacas lojola).

449. Kas yra melaginga priesaika? 
melaginga priesaika yra pažado su priesaika davimas, neketi-

nant jo laikytis, arba su priesaika duoto pažado sulaužymas. tai sun-
ki nuodėmė Dievui, kuris visada ištikimas savo pažadams. 

2129–2132 
2141 

2142–2149 
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2150–2151 
2163–2164 

2152–2155 

Trečia dalis. Antras skyrius. Pirmas poskyris
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trečias įsakymas: Švęsk Viešpaties dieną

450. Kodėl Dievas „septintąją dieną palaimino ir ją pašventino“ 
(iš 20, 11)? 

todėl, kad šabo dieną atmenamas Dievo poilsis septintąją kūrimo 
dieną, taip pat izraelio išlaisvinimas iš egipto vergijos ir Dievo san-
dora su savo tauta.

451. Kaip šabo atžvilgiu elgiasi Jėzus? 
Jėzus pripažįsta šabo šventumą ir su dieviškuoju autoritetu pa-

aiškina tikrąją jo prasmę: „Šabas padarytas žmogui, ne žmogus ša-
bui“ (mk 2, 27). 

452. Kodėl šabą krikščionys yra pakeitę sekmadieniu? 
todėl, kad sekmadienis yra Kristaus prisikėlimo diena. Kaip „pir-

moji savaitės diena“ (mk 16, 2) jis primena pirmąjį kūrimą; kaip po 
šabo einanti „aštuntoji diena“ jis reiškia Kristaus prisikėlimu prasi-
dėjusį naują kūrimą. taip krikščionims jis tampa pirmąja iš visų die-
nų ir visų švenčių – Viešpaties diena, kurioje per Kristaus Velykas iki 
galo įgyvendinama žydų šabo dvasinė tiesa ir skelbiamas amžinasis 
žmogaus atilsis Dieve. 

453. Kaip pašventinamas sekmadienis? 
Krikščionys pašventina sekmadienį ir kitas privalomąsias šventes, 

dalyvaudami Viešpaties eucharistijoje ir susilaikydami nuo veiklos, 
trukdančios garbinti Dievą ir trikdančios Viešpaties dienai būdingą 
džiaugsmą bei būtiną dvasios ir kūno poilsį. Šią dieną priimtina vei-
kla, susijusi su šeimos reikmėmis ir itin svarbiomis visuomenės pas-
laugomis, jei nėra grėsmės, jog tai virs įpročiais, kenkiančiais sekma-
dienio pašventinimui, šeimos gyvenimui ar sveikatai. 

2168–2172 
2189 

2173 

2174–2176 
2190–2191 

2177–2185 
2192–2193 

„Mylėk Viešpatį, savo Dievą...“
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454. Kodėl svarbu įstatymu pripažinti sekmadienį kaip šventės 
dieną?

todėl, kad visiems būtų suteikta reali galimybė džiaugtis pakan-
kamu poilsiu ir laisvalaikiu, leidžiančiu puoselėti religijos, šeimos, 
kultūros ir visuomenės gyvenimą, kad būtų galima deramai skirti lai-
ko meditacijai, apmąstymui, tylai ir mokymuisi, atsidėti geriems dar-
bams, ypač ligonių ir senelių labui. 

antras posKyris 

„MyLėK savo artiMą Kaip save patĮ“

Ketvirtas įsakymas: Gerbk savo tėvą ir motiną

455. Kas įsakoma ketvirtu įsakymu? 
Juo įsakoma gerbti savo tėvus ir tuos, kuriems Dievas mūsų la-

bui suteikė valdžią. 

456. Kokia yra šeimos prigimtis pagal Dievo planą? 
Vyras ir moteris, suvienyti santuokos, kartu su savo vaikais suda-

ro šeimą. Dievas įsteigė šeimą ir suteikė jai pamatinę sąrangą. san-
tuoka ir šeima yra skirtos sutuoktinių gerovei, vaikų gimdymui ir au-
klėjimui. Šeimoje nusistovi jos narių tarpusavio asmeniniai santykiai 
ir pirminės atsakomybės ryšiai. Kristuje šeima tampa namų Bažny-
čia, nes ji yra tikėjimo, vilties ir meilės bendruomenė. 

457. Kokią vietą visuomenėje užima šeima? 
Šeima yra pirminė žmonių visuomenės ląstelė ir pirmesnė už bet 

kokį viešosios valdžios pripažinimą. Šeimos pagrindai ir vertybės su-
daro visuomenės gyvenimo pamatą. Šeimos gyvenimas įvesdina į gy-
venimą visuomenėje. 
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458. Kokios yra visuomenės pareigos šeimai? 
Visuomenės pareiga yra palaikyti ir stiprinti santuoką bei šeimą, 

laikantis subsidiarumo principo. Viešoji valdžia privalo gerbti, ginti 
ir remti tikrąją santuokos ir šeimos prigimtį, viešąją moralę, tėvų tei-
ses ir namų židinio gerovę. 

459. Kokios yra vaikų pareigos tėvams? 
Vaikai turi puoselėti pagarbą savo tėvams (vaikų prieraišumą), 

dėkingumą, nuolankumą bei klusnumą ir šitaip – o kartu gerais san-
tykiais su savo broliais bei seserimis – prisidėti prie viso šeimos gy-
venimo didesnės darnos ir šventumo. Kai tėvus ištinka skurdas, liga, 
vienatvė ar senatvė, suaugę vaikai privalo jiems padėti morališkai ir 
medžiagiškai. 

460. Kokios yra tėvų pareigos vaikams? 
Būdami dieviškosios tėvystės dalininkai, tėvai yra pirmieji sa-

vo vaikų auklėtojai ir pirmieji tikėjimo skelbėjai. Jų pareiga mylėti ir 
gerbti savo vaikus kaip asmenis ir kaip Dievo vaikus ir, kiek išgalint, 
rūpintis jų medžiaginiais bei dvasiniais poreikiais, parenkant tinka-
mas mokyklas ir protingais patarimais padedant pasirinkti profesiją 
bei gyvenimo luomą. Jiems skirta ypatinga užduotis – mokyti krikš-
čionių tikėjimo.

461. Kaip tėvai moko savo vaikus krikščionių tikėjimo? 
Daugiausia pavyzdžiu, malda, šeimos katecheze ir dalyvavimu 

bažnytiniame gyvenime.

462. ar šeimos ryšiai yra absoliutus gėris? 
Šeimos ryšiai svarbūs, bet ne absoliutūs, nes pirmutinis krikščio-

nio pašaukimas – mylėti ir sekti Jėzų: „Kas myli tėvą ar motiną labiau 
negu mane – nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu 
mane – nevertas manęs“ (mt 10, 37). tėvai turi su džiaugsmu padė-
ti savo vaikams sekti Jėzų visuose gyvenimo luomuose, įskaitant pa-
švęstąjį gyvenimą ar kunigiškąją tarnybą. 
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463. Kaip vykdytina valdžia įvairiose pasaulietinės visuomenės 
srityse? 

Ji visada vykdytina kaip tarnyba, gerbiant pagrindines žmogaus 
teises, teisingą vertybių hierarchiją, įstatymus, paskirstymo teisingu-
mą ir subsidiarumo principą. Vykdydamas valdžią, kiekvienas turi 
siekti naudos veikiau bendruomenei negu sau ir, priimdamas spren-
dimus, semtis įkvėpimo iš tiesos apie Dievą, žmogų ir pasaulį. 

464. Kokios yra piliečių pareigos pasaulietinei valdžiai? 
Paklūstantieji valdžiai turėtų laikyti savo vadovus Dievo atstovais 

ir siūlytis sąžiningai bendradarbiauti darnaus valstybės ir visuome-
nės gyvenimo labui. čia įeina meilė ir tarnyba tėvynei, teisė ir parei-
ga balsuoti, mokesčių mokėjimas, šalies gynyba ir teisė konstrukty-
viai kritikuoti. 

465. Kada pilietis neprivalo paklusti pasaulietinei valdžiai? 
Pilietis, klausydamas sąžinės balso, neturi paklusti, kai pasaulieti-

nės valdžios įstatymai prieštarauja moralinės tvarkos reikalavimams: 
„Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių“ (apd 5, 29).

Penktas įsakymas: nežudyk

466. Kodėl gerbtina žmogaus gyvybė? 
todėl, kad ji šventa. nuo pat pradžių ji susijusi su Dievo kuriamą-

ja galia ir visada išlaiko ypatingą santykį su savo Kūrėju – vieninteliu 
savo tikslu. niekam neleistina tiesiogiai naikinti nekaltą žmogišką-
ją būtybę, nes tai iš pagrindų prieštarauja asmens kilnumui ir Kūrėjo 
šventumui. „nežudyk nekalto ir doro žmogaus“ (iš 23, 7). 

467. Kodėl šiai nuostatai neprieštarauja asmenų ir visuomenės 
būtinoji gintis? 

todėl, kad būtinosios ginties atveju apsisprendžiama gintis ir pa-
brėžiama teisė į savo ar kito gyvybę, o ne apsisprendimas žudyti. 
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asmeniui, atsakingam už kito gyvybę, būtinoji gintis gali būti ne tik 
teisė, bet ir svarbi pareiga. tačiau panaudojama prievarta neturėtų 
būti didesnė už būtiną.

468. Kam reikalinga bausmė? 
teisėtos viešosios valdžios skiriama bausme siekiama atitaisyti 

nusižengimu padarytą netvarką, ginti viešąją tvarką ir žmonių sau-
gumą, prisidėti prie kaltininko pasitaisymo.

469. Kokią bausmę galima skirti? 
skiriama bausmė turi būti proporcinga nusikaltimo sunkumui. 

Šiandien, atsižvelgiant į valstybės turimas galimybes užkirsti kelią 
nusikaltimui kaltininką nukenksminant, besąlygiška mirties bausmės 
būtinybė „labai reta“, jos „praktiškai gal ir nebebūna“ (Evangelium vi-
tae). Kai pakanka nekruvinų priemonių, valdžia tomis priemonėmis 
ir turėtų apsiriboti, nes jos geriau atitinka konkrečias bendrojo gėrio 
sąlygas, labiau dera su žmogaus asmens orumu ir iš kaltininko galu-
tinai neatima galimybės pasitaisyti. 

470. Kas draudžiama penktu įsakymu? 
Kaip esmingai priešingi moraliniam įstatymui, penktu įsakymu 

draudžiami šie dalykai: 
– tiesioginė ir tyčinė žmogžudystė bei bendrininkavimas joje; 
– tiesioginis abortas, siektas kaip tikslas ar priemonė, taip pat ben-

drininkavimas jame, užtraukiantys ekskomuniką, nes žmogaus ne-
liečiamybė absoliučiai gerbtina ir saugotina nuo pat jo pradėjimo; 

– tiesioginė eutanazija, per kurią veiksmu arba tyčiniu neveiklumu 
nutraukiama gyvybė neįgaliesiems, ligoniams ar mirštantiesiems; 

– savižudybė ir savanoriškas bendrininkavimas joje kaip sunkus 
nusižengimas teisingai Dievo, savo paties ir artimo meilei; atsakomy-
bę už ją gali didinti keliamas papiktinimas ir mažinti psichikos sutri-
kimai arba didelė baimė. 
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471. Kokios medicinos procedūros priimtinos, mirtį pripažinus 
neišvengiama? 

Įprastinės ligonio slaugos teisėtai nutraukti negalima. Priešingai, 
teisėta vartoti skausmo malšinimo priemones, kuriomis nesiekiama 
numarinti, ir atsisakyti „užsispyrėliškosios terapijos“, t. y. nepropor-
cingų medicinos procedūrų taikymo be pagrįstos teigiamo rezulta-
to vilties.

472. Kodėl visuomenė privalo ginti kiekvieną embrioną? 
neatimama kiekvieno individualaus žmogaus teisė į gyvybę nuo 

pat pradėjimo yra pilietinės visuomenės ir jos teisėkūros esminis dė-
muo. Valstybei savo galia netarnaujant visų ir pirmiausia silpniau-
siųjų, tarp jų ir negimusiųjų, teisėms, griaunami patys teisinės vals-
tybės pamatai. 

473. Kaip išvengiama papiktinimo? 
Papiktinimo, t. y. kitų skatinimo daryti bloga, išvengiama ger-

biant asmens sielą ir kūną. Kas sąmoningai paskatina kitą sunkiai nu-
sidėti, tas sunkiai nusikalsta.

474. Kokių pareigų turime kūnui? 
turime protingai rūpintis savo ir kitų fizine sveikata, tačiau veng-

ti kūno kulto ir bet kokių perlenkimų. Be to, būtina vengti didelę ža-
lą žmogaus sveikatai ir gyvybei darančių kvaišalų vartojimo, piktnau-
džiavimo maistu, alkoholiu, tabaku ir vaistais. 

475. Kada moksliniai, medicininiai ar psichologiniai eksperi-
mentai su atskirais žmonėmis ar jų grupėmis yra morališ-
kai teisėti? 

Jie yra morališkai teisėti, kai patarnauja visam asmens ar visuo-
menės gėriui ir nekelia neproporcingos grėsmės apie tai tinkamai in-
formuotų ir tam pritarusių subjektų gyvybei ir fizinei bei psichinei 
sveikatai.
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476. ar priimtina prieš mirtį ir po jos transplantuoti ir dovanoti 
organus? 

organų transplantavimas morališkai priimtinas, jei su tuo sutin-
ka donoras ir tai nėra jam per daug pavojinga. Prieš kilniai dovano-
jant organus po mirties, būtina galutinai įsitikinti, jog donoras tikrai 
miręs.

477. Kas yra priešinga žmogaus kūno neliečiamybei?
tai žmonių grobimas ir ėmimas įkaitais, terorizmas, kankinimas, 

prievarta, tiesioginis sterilizavimas. amputavimas ir žmogaus luoši-
nimas morališkai priimtini tik tada, kai tai būtina jo terapijai. 

478. Kaip dera rūpintis mirštančiaisiais?
mirštantieji turi teisę oriai gyventi iki paskutinių žemiškojo gy-

venimo akimirkų, pirmiausia palaikomi maldos ir sakramentų, ren-
giančių juos susitikti su gyvuoju Dievu. 

479. Kaip reikia elgtis su mirusiųjų kūnais? 
su mirusiųjų kūnais reikia elgtis pagarbiai ir su meile. Juos galima 

kremuoti, jei tuo neužginčijamas tikėjimas kūno prisikėlimu. 

480. Kokio požiūrio į taiką viešpats reikalauja iš kiekvieno 
žmogaus? 

skelbdamas: „Palaiminti taikdariai“ (mt 5, 9), Viešpats reikalauja 
širdies ramybės ir kaip amoralų smerkia pyktį, kuris yra keršto troš-
kimas dėl patirto blogio, ir neapykantą, skatinančią linkėti bloga arti-
mui. tokia laikysena, jei ji valinga ir sąmoninga labai svarbiuose da-
lykuose, sunkiai nusidedama meilei. 

481. Kas yra taika pasaulyje? 
taika pasaulyje, kurios reikalauja pagarba žmogaus gyvybei ir 

jos puoselėjimas, yra ne vien karo nebuvimas ar priešingų jėgų pu-
siausvyra, bet „tvarkos ramybė“ (šv. augustinas), „teisumo vaisius“ 
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(iz 32, 17) ir meilės padarinys. žemiškoji taika yra Kristaus ramybės 
atvaizdas ir vaisius. 

482. Ko reikia taikai pasaulyje? 
Jai reikalingas nešališkas asmens gėrybių paskirstymas ir apsau-

ga, laisvas žmonių tarpusavio bendravimas, pagarba asmenų ir tautų 
orumui, uolus teisingumo ir brolybės puoselėjimas. 

483. Kada morališkai priimtinas karinių pajėgų panaudojimas? 
Karinių pajėgų panaudojimas morališkai pateisinamas vienu me-

tu esant šioms sąlygoms: patirta žala tikrai sunki ir ilgalaikė; visos tai-
kios alternatyvos neveiksmingos; sėkmės galimybė pagrįsta; atsižvel-
giant į šiuolaikinių naikinimo priemonių galią, išvengiama didesnės 
žalos.

484. Kas, gresiant karui, turi tiksliai įvertinti šias sąlygas? 
apie tai turi protingai spręsti valstybių vadovai, taip pat turintys 

teisę įpareigoti piliečius ginti valstybę, išlaikant asmens teisę dėl sąži-
nės priekaištų tarnybą žmonių bendruomenei atlikti kitokia forma. 

485. Ko moraliniu įstatymu reikalaujama karo atveju? 
moralinis įstatymas galioja visada, net karo atveju. Juo reikalau-

jama humaniškai elgtis su civiliais gyventojais, sužeistais kariais ir 
karo belaisviais. tautų teisei sąmoningai prieštaraujantys veiksmai ir 
juos įsakantys potvarkiai yra nusikaltimai, nepateisinami aklu klus-
numu. masinis griovimas, taip pat tautos ar etninės mažumos naiki-
nimas smerktini kaip sunkiausios nuodėmės; moralė įpareigoja prie-
šintis tai įsakantiems potvarkiams. 

486. Kas darytina norint išvengti karo?
Dėl karo sukeliamų blogybių ir neteisybių reikia daryti visa, kas tik 

protingai įmanoma, kad bet kokia kaina būtų galima jo išvengti. ypač 
reikia vengti teisėtos valdžios nereglamentuoto ginklų kaupimo ir 
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prekybos, neteisingumo, pirmiausia – ekonominio ir socialinio, etni-
nės ir religinės diskriminacijos, pavydo, nepasitikėjimo, puikybės ir 
keršto dvasios. Visa, kas daroma tokiai ir kitokiai netvarkai įveikti, 
padeda kurti taiką ir išvengti karo. 

Šeštas įsakymas: nesvetimauk

487. Kokia yra žmogaus užduotis jo lytinės tapatybės atžvilgiu? 
Dievas sukūrė žmogų kaip vyrą ir moterį, lygius asmens kilnumu, 

ir įrašė kiekviename meilės ir bendrystės pašaukimą. Kiekvienas pri-
valo priimti savo lytinę tapatybę, pripažindamas jos svarbą visam as-
meniui, savitumą ir papildomumą. 

488. Kas yra skaistumas? 
skaistumas yra sėkmingas lytiškumo integravimas asmenybėje. 

lytiškumas tampa tikrai žmogiškas, kai teisingai įtraukiamas į vieno 
asmens santykį su kitu. skaistumas yra moralinė dorybė, Dievo do-
vana, malonė, Dvasios vaisius. 

489. Kas sudaro skaistumo dorybę? 
Ją sudaro susivaldymas kaip save dovanoti siekiančio žmogaus 

laisvės išraiška. tam būtinas laipsniškai įgyvendinamas visapusiškas 
ir nuolatinis ugdymas. 

490. Kas padeda skaisčiai gyventi? 
Daug kas: Dievo malonė, sakramentų pagalba, malda, savęs paži-

nimas, įvairioms aplinkybėms pritaikytos askezės laikymasis, morali-
nių dorybių, pirmiausia susivaldymo dorybės, kuria siekiama aistras 
suvaldyti protu, ugdymas. 

491. Kokiu būdu visi yra pašaukti skaisčiai gyventi? 
Visi sekantieji skaistumo pavyzdžiu – Kristumi yra pašaukti gy-

venti skaisčiai pagal savo luomą: vieni – išlaikydami mergeliškumą 
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arba pašvęstąjį celibatą kaip iškilų būdą lengviau atsiduoti Dievui ne-
padalyta širdimi, kiti, susituokusieji, – puoselėdami santuokinį skais-
tumą, nesusituokusieji – likdami skaistūs dėl susilaikymo. 

492. Kokios yra pagrindinės nuodėmės skaistumui? 
nuodėmės, pagal savo objekto prigimtį iš esmės priešingos skais-

tumui, yra šios: svetimavimas, masturbacija, paleistuvavimas, porno-
grafija, prostitucija, prievartavimas ir homoseksualūs veiksmai. Šios 
nuodėmės yra gašlumo ydos išraiška. tokie veiksmai, atliekami ne-
pilnamečių atžvilgiu, yra dar sunkesni, nes jais kėsinimasi į jų fizinį 
bei moralinį integralumą. 

493. Kodėl šeštu įsakymu, liepiančiu: „nesvetimausi“, 
draudžiamos visos nuodėmės skaistumui? 

nors bibliniame Dekalogo tekste parašyta: „nesvetimausi“ (iš 20, 
14), Bažnyčios tradicija vadovaujasi visu senojo ir naujojo testa-
mento moraliniu mokymu ir laikosi nuomonės, kad šeštas įsakymas 
apima visas nuodėmes skaistumui. 

494. Kokia yra pasaulietinės valdžios užduotis skaistumo 
atžvilgiu? 

Ji privalo puoselėti pagarbą asmens kilnumui ir prisidėti prie 
skaistumui palankios aplinkos kūrimo, atitinkamais įstatymais net 
trukdydama plisti kai kuriems pirmiau išvardytiems sunkiems nu-
sižengimams skaistumui, pirmiausia siekdama apsaugoti nepilname-
čius ir silpnuosius. 

495. Į kokias santuokinės meilės gėrybes nukreiptas lytiškumas? 
santuokinės meilės, kuri pakrikštytiesiems pašventinama san-

tuokos sakramentu, gėrybės yra šios: vienybė, ištikimybė, neišardo-
mumas ir atvirumas vaisingumui. 
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496. Kokia yra santuokinio akto reikšmė? 
santuokinis aktas turi dvejopą reikšmę: jungiamąją (sutuokti-

niai dovanoja save vienas kitam) ir gyvybę pradedančiąją (atvirumas 
gyvybės perdavimui). nesuardomo ryšio, kuriuo Dievas panoro su-
jungti šias dvi santuokinio akto reikšmes, niekam nevalia nutraukti, 
atimant vieną ar kitą iš jų.

497. Kada yra morali gimstamumo kontrolė? 
Gimstamumo kontrolė, išreiškianti vieną iš atsakingos tėvystės ir 

motinystės aspektų, objektyviai atitinka moralę, kai iš išorės nespau-
džiami sutuoktiniai atlieka ją ne dėl savanaudiškumo, bet dėl rimtų 
priežasčių ir taikydami objektyvius moralės kriterijus atitinkančius 
metodus, t. y. periodiškai susilaikydami ir naudodamiesi nevaisin-
gais laikotarpiais. 

498. Kokios gimstamumo kontrolės priemonės yra nemoralios? 
iš esmės nemoralus yra kiekvienas veiksmas, pavyzdžiui, tiesiogi-

nė sterilizacija arba kontracepcija, kuriuo numatant santuokinį aktą 
arba jį atliekant, arba pasireiškiant natūraliems jo padariniams kaip 
tikslo ar priemonės siekiama sutrukdyti gyvybės pradėjimui.

499. Kodėl inseminacija ir dirbtinis apvaisinimas yra amoralūs? 
Jie amoralūs dėl to, kad gyvybės pradėjimas atskiriamas nuo akto, 

kuriuo sutuoktiniai dovanoja save vienas kitam, ir technika iškeliama 
aukščiau už žmogaus asmens kilmę ir paskirtį. negana to, heterolo-
ginė inseminacija ir apvaisinimas, technikos priemonėmis įtraukiant 
sutuoktinių porai svetimą asmenį, pažeidžia vaiko teisę gimti iš jam 
žinomų ir santuokos sujungtų tarpusavyje tėvo ir motinos, turinčių 
išskirtinę teisę tapti tėvais tik vienas kito dėka. 

500. Kaip reikia žiūrėti į vaiką? 
Vaikas yra Dievo dovana, didžiausia santuokos dovana. nėra tei-

sės turėti vaikų („vaikas bet kuria kaina“). Priešingai, vaikas turi teisę 
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būti savo tėvų santuokinio akto vaisiumi ir teisę būti gerbiamas kaip 
asmuo nuo pradėjimo momento.

501. Ką gali daryti sutuoktiniai, jei jie neturi vaikų? 
Jei išbandę visas teisėtas medicinos priemones sutuoktiniai nesu-

silaukia vaiko, jie gali išreikšti savo kilniadvasiškumą, tapdami globė-
jais arba įsivaikindami, arba imdamiesi svarbios tarnybos artimo la-
bui. taip jie įgyvendina itin vertingą dvasinį vaisingumą. 

502. Kokie yra nusižengimai santuokos kilnumui? 
tokie kaip svetimavimas, ištuoka, daugpatystė, kraujomaiša, lais-

voji sąjunga (gyvenimas susidėjus, konkubinatas), lytinis aktas iki 
santuokos arba už santuokos ribų. 

septintas įsakymas: nevok

503. Kas skelbiama septintu įsakymu? 
septintu įsakymu skelbiama gėrybių visuotinė paskirtis ir pa-

skirstymas, privatinė nuosavybė, pagarba asmenims ir jų nuosavy-
bei, pagarba kūrinijos integralumui. Bažnyčia šiuo įsakymu taip pat 
grindžia savo socialinį mokymą apie tai, kaip teisingai elgtis ekono-
minėje veikloje, socialiniame ir politiniame gyvenime, apie žmogaus 
teises ir pareigas darbo atžvilgiu, teisingumą, tarptautinį solidarumą 
ir meilę vargšams. 

504. Kokiomis sąlygomis egzistuoja teisė į privatinę nuosavybę? 
teisė į privatinę nuosavybę egzistuoja tada, kai nuosavybė įgy-

ta ar gauta teisingu būdu, ir išlaikoma pirmapradė visuotinė gėrybių 
paskirtis – patenkinti visų žmonių pagrindinius poreikius.

505. Koks yra privatinės nuosavybės tikslas? 
Privatinės nuosavybės tikslas yra laiduoti pavienių asmenų laisvę 

ir orumą, padedant patenkinti tų, už kuriuos jie atsakingi, taip pat ki-
tų vargstančiųjų pagrindinius poreikius.
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506. Kas liepiama septintu įsakymu? 
septintu įsakymu liepiama gerbti kito gėrybes, puoselėjant teisin-

gumą ir meilę, susivaldymą ir solidarumą. Juo ypač reikalaujama lai-
kytis duotų pažadų ir sudarytų sutarčių; atitaisyti padarytą neteisybę 
ir grąžinti pavogtas gėrybes; gerbti kūrinijos integralumą, protingai ir 
saikingai naudojantis pasaulio mineralų, augalijos ir gyvūnijos ište-
kliais, ypač atsižvelgiant į rūšis, kurioms gresia išnykimas. 

507. Kaip žmogus turi elgtis su gyvūnais? 
žmogus gyvūnams kaip Dievo kūriniams turi būti palankus, 

vengdamas tiek perdėtos meilės jiems, tiek beatodairiško naudoji-
mosi jais, ypač moksliniuose eksperimentuose, peržengiančiuose 
protingumo ribas ir sukeliančiuose gyvūnams nereikalingų kančių.

508. Kas draudžiama septintu įsakymu? 
septintu įsakymu pirmiausia draudžiama vogti, t. y. pasisavinti 

kito nuosavybę prieš protingą savininko valią. taip atsitinka ir mo-
kant neteisingus atlyginimus, spekuliuojant gėrybių verte dėl pasipel-
nymo kito sąskaita, klastojant čekius ir sąskaitas. Be to, draudžiama 
griebtis finansinių ir komercinių apgavysčių, tyčia niokoti privatinę 
ar viešąją nuosavybę. taip pat draudžiamas lupikavimas, korupcija, 
privatus piktnaudžiavimas visuomenės gėrybėmis, tyčia blogai atlik-
tas darbas, švaistymas.

509. apie ką kalbama Bažnyčios socialiniame mokyme? 
socialiniame Bažnyčios mokyme, nuosekliai išskleidžiančiame 

evangelijos tiesą apie žmogaus asmens kilnumą ir jo visuomeninį 
matmenį, pateikiami pagrindai apmąstymams, formuluojami spren-
dimo kriterijai, veiklos nuostatos ir gairės. 

510. Kada Bažnyčia kalba socialiniais klausimais? 
Bažnyčia kalba ekonominiais bei socialiniais klausimais ir patei-

kia moralinį įvertinimą, kai to prireikia dėl pagrindinių žmogaus tei-
sių, bendrojo gėrio arba sielų išganymo.

2407 
2450–2451

2416–2418 
2457 

2408–2413 
2453–2455 

2419–2423 

2420  
2458 

„Mylėk savo artimą kaip save patį“



158

511. Kaip turėtų būti plėtojamas socialinis ir ekonominis 
gyvenimas?

Jis turėtų būti plėtojamas jam būdingais metodais moralinės tvar-
kos plotmėje viso žmogaus ir visos žmonių bendruomenės labui, 
paisant socialinio teisingumo. Jo autorius, centras ir tikslas turi bū-
ti žmogus. 

512. Kas prieštarauja Bažnyčios socialiniam mokymui? 
Bažnyčios socialiniam mokymui prieštarauja ekonominės ir socia-

linės sistemos, paminančios pagrindines asmens teises arba paver-
čiančios pelną savo išskirtine taisykle ar galutiniu tikslu. todėl Baž-
nyčia atmeta dabarties laikų ideologijas, susijusias su komunizmu 
arba su ateistinėmis ar totalitarinėmis socializmo formomis. Be to, ji 
atmeta kapitalizmo puoselėjamą individualizmą ir visišką rinkos dės-
nių pirmenybę žmogaus darbo atžvilgiu. 

513. Ką darbas reiškia žmogui? 
Darbas žmogui yra pareiga ir kartu teisė, per jį žmogus bendra-

darbiauja su Dievu Kūrėju. Uoliai ir sumaniai dirbdamas žmogus 
panaudoja į jo prigimtį įrašytus gebėjimus, išaukština Kūrėjo dova-
nas ir gautuosius talentus, išlaiko save ir savo šeimos narius, tarnau-
ja žmonių bendruomenei. Be to, darbas per Dievo malonę gali bū-
ti pašventinimo ir bendradarbiavimo su Kristumi dėl kitų išganymo 
priemonė.

514. Į kokio pobūdžio darbą turi teisę kiekvienas asmuo? 
Visiems be jokios neteisingos diskriminacijos laiduotina saugaus 

ir garbingo darbo galimybė, neišleidžiant iš akių verslo laisvės ir tei-
singo atlygio. 

515. Kokia yra valstybės atsakomybė darbo atžvilgiu? 
Valstybė turi stengtis patikimai laiduoti asmens ir nuosavybės 

laisvę, stabilią valiutą ir veiksmingas viešąsias tarnybas, prižiūrėti ir 
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rūpintis žmogaus teisių įgyvendinimu ekonomikos srityje. Priklauso-
mai nuo aplinkybių, visuomenė privalo padėti piliečiams rasti darbo.

516. Kokia yra įmonių vadovų užduotis? 
Įmonių vadovai yra atsakingi už savo veiklos ekonominius ir eko-

loginius padarinius. Jie turi atsižvelgti į žmonių gerovę, o ne vien į 
pelno didinimą, nors šis ir būtinas investicijoms, įmonės ateičiai, 
darbo vietoms ir ekonominio gyvenimo pažangai laiduoti.

517. Kokios yra darbininkų pareigos? 
Jie privalo dirbti sąžiningai, sumaniai ir pasiaukojamai, galimus 

konfliktus stengdamiesi spręsti dialogu. nesmurtinis streikas mora-
liškai teisėtas tada, kai jis atrodo kaip būtina priemonė, proporcinga 
siekiamai naudai, paisant bendrojo gėrio.

518. Kaip įgyvendinamas teisingumas ir solidarumas tarp tautų? 
tarptautiniu lygmeniu visos tautos ir institucijos privalo veikti 

solidariai ir subsidiariai, siekdamos pašalinti ar bent sumažinti skur-
dą, išteklių ir ekonominių priemonių nelygybę, ekonominį ir socia-
linį neteisingumą, žmonių išnaudojimą, neturtingųjų šalių skolų 
augimą ir iškreiptus mechanizmus, trukdančius plėtotis mažiau pa-
žengusioms šalims. 

519. Kaip krikščionys dalyvauja politiniame ir socialiniame 
gyvenime? 

Politiniame ir socialiniame gyvenime tikintieji pasauliečiai daly-
vauja tiesiogiai, krikščioniškąja dvasia gaivindami laikinąją tikrovę ir 
bendradarbiaudami su visais kaip tikri evangelijos liudytojai ir taikos 
bei teisingumo vykdytojai. 

520. Kas įkvepia meilę vargšams? 
meilę vargšams įkvepia palaiminimų evangelija ir Jėzaus, nuolat 

rodžiusio dėmesį vargšams, pavyzdys. Jėzus yra pasakęs: „Kiek kartų 
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tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte“ 
(mt 25, 40). meilė vargšams įgyvendinama kovojant su medžiaginiu 
skurdu ir daugybe kultūrinio, moralinio bei religinio skurdo pavi-
dalų. Gailestingumo darbai dvasiai ir kūnui, per ilgus amžius įsteig-
tų labdaros institucijų gausa konkrečiai liudija Jėzaus mokiniams bū-
dingą meilės vargšams pirmenybę.

aštuntas įsakymas: melagingai neliudyk

521. Kokia yra žmogaus pareiga tiesai?
Kiekvienas žmogus pašauktas veikti ir kalbėti nuoširdžiai ir tie-

siai. Kiekvieno pareiga ieškoti tiesos, laikytis jos ir visą gyvenimą 
tvarkyti pagal tiesos reikalavimus. Visa Dievo tiesa atsiskleidė Jėzuje 
Kristuje: jis yra Tiesa. Kas juo seka, tas gyvena tiesos Dvasia ir vengia 
dviveidiškumo, apsimetinėjimo, veidmainystės. 

522. Kaip liudijama tiesa? 
Krikščionis turi liudyti evangelijos tiesą visose savo viešosios ir 

privačiosios veiklos srityse, prireikus aukodamas net savo gyvybę. 
Kankinystė – aukščiausias tikėjimo tiesos liudijimas.

523. Kas draudžiama aštuntu įsakymu? 
aštuntu įsakymu draudžiama: 
– melagingai liudyti, melagingai prisiekti, meluoti, o nusižengimo 

sunkumas priklauso nuo tiesos iškreipimo masto, aplinkybių, meluo-
jančiojo intencijų ir aukoms padarytos žalos; 

– neapgalvotai spręsti, apkalbėti, juodinti, šmeižti, šitaip menki-
nant ar atimant gerą vardą ir garbę, į kuriuos turi teisę kiekvienas 
asmuo; 

– pataikauti, meilikauti, nuolaidžiauti, ypač jei taip pastūmėjama 
į sunkias nuodėmes arba siekiama neteisėtos naudos. 

nusižengimas tiesai atitaisytinas, jei buvo padaryta žala kitiems. 
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524. Ko reikalaujama aštuntu įsakymu? 
aštuntu įsakymu reikalaujama gerbti tiesą, laikantis artimo mei-

lės diskretiškumo: komunikavimo ir informavimo srityje, kurio-
je būtina atsižvelgti į asmeninį ir bendrąjį gėrį, privatumo apsaugą 
ir papiktinimo pavojų; saugant profesines paslaptis, kurias reikia iš-
laikyti visada, išskyrus išimtinius atvejus, sąlygojamus rimtų ir pro-
porcingų priežasčių. taip pat reikalaujama gerbti patikėtos paslapties 
konfidencialumą. 

525. Kaip reikia naudotis visuomenės komunikavimo 
priemonėmis? 

žiniasklaidos informacija turi tarnauti bendrajam gėriui, pagal 
savo turinį ji visada turi būti teisinga ir išsami, nepažeidžianti teisin-
gumo ir artimo meilės. Be to, ji pateiktina garbingai ir tinkamai, rū-
pestingai paisant moralės įstatymų, teisėtų asmens teisių ir orumo. 

526. Koks yra santykis tarp tiesos, grožio ir sakralinio meno? 
tiesa yra graži savaime. Ji spindi dvasiniu grožiu. Be žodžių, esa-

ma ir daug kitokių tiesos reiškimo formų, pirmiausia – meno kūri-
nių. tai Dievo dovanoto talento ir žmogaus pastangų vaisius. idant 
būtų tikras ir gražus, sakralinis menas turi priminti bei šlovinti Kris-
tuje atskleistą Dievo slėpinį ir vesti į kuriančio bei gelbstinčio Dievo, 
iškiliausio tiesos ir meilės Grožio, garbinimą bei meilę. 

Devintas įsakymas: negeisk svetimo vyro ir svetimos moters

527. Ko reikalaujama devintu įsakymu? 
Devintu įsakymu reikalaujama įveikti kūno geismingumą minty-

se ir troškimuose. Kovojant su šiuo geismingumu, būtina siekti šir-
dies tyrumo ir puoselėti susivaldymo dorybę.

528. Kas draudžiama devintu įsakymu? 
Devintu įsakymu draudžiama puoselėti mintis ir troškimus, susi-

jusius su šeštu įsakymu draudžiamais veiksmais. 
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529. Kaip pasiekiamas širdies tyrumas?
Palaikomas Dievo malonės ir kovodamas su netvarkingais troš-

kimais, pakrikštytasis pasiekia širdies tyrumą, padedamas skaistumo 
dorybės ir dovanos, intencijos švarumo, išorinio ir vidinio žvilgsnio 
tyrumo, jausmų ir vaizduotės drausmės, maldos. 

530. Ko dar reikia tyrumui? 
tyrumui reikalingas drovumas; jis apsaugo asmens privatumą, iš-

reiškia skaistumo jautrumą, valdo žvilgsnius ir judesius, idant šie ati-
tiktų asmenų ir jų bendrystės orumą. tai išlaisvina iš paplitusio ero-
tizmo ir atitolina nuo visko, kas skatina liguistą smalsumą. taip pat 
reikalingas socialinės aplinkos išskaistinimas nepaliaujamoje kovo-
je su papročių liberalumu, besiremiančiu klaidinga žmogaus laisvės 
samprata. 

Dešimtas įsakymas: negeisk svetimo turto

531. Ko reikalaujama ir kas draudžiama dešimtu įsakymu? 
Šiuo įsakymu, papildančiu ankstesnį, reikalaujama vidinės laiky-

senos, kurią ženklina pagarba kito nuosavybei, ir draudžiamas go-
dumas, svetimų gėrybių nežabotas geidimas ir pavydas, kurio es-
mė – nusiminimas dėl kito turimų gėrybių ir besaikis troškimas jas 
pasisavinti. 

532. Ko reikalauja Jėzus širdies neturtu? 
Jėzus reikalauja, kad mokiniai teiktų jam pirmenybę visa ko ir vi-

sų atžvilgiu. neprisirišimas prie turtų evangelinio neturto dvasia ir 
atsidavimas Dievo apvaizdai, išlaisvinančiai iš nerimo dėl rytojaus, 
parengia vargdienio dvasią turinčių palaiminimui, nes „jų yra dan-
gaus karalystė“ (mt 5, 3). 

2520 

2521–2527 
2533 

2534–2540 
2551–2554 

2544–2547 
2556 

Trečia dalis. Antras skyrius. Antras poskyris



163

533. Koks yra didžiausias žmogaus troškimas? 
Didžiausias žmogaus troškimas yra regėti Dievą. Visa savo esybe 

jis šaukia: „trokštu regėti Dievą!“ tikrą ir pilnatvišką laimę žmogus 
pasiekia palaimingai regėdamas tą, kuris iš meilės jį sukūrė ir savo 
begaline meile traukia prie savęs. 

„Kas regi Dievą, jau yra gavęs visas gėrybes, kokias tik galima 
įsivaizduoti“ (šv. Grigalius nisietis).
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ikona primena Biblijos pasakojimą apie sekmines:
„atėjus sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. staiga iš 

dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur 
jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kie-
kvieno iš jų. Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kal-
bomis, kaip Dvasia davė jiems prabilti“ (apd 2, 1–4). 

Paveiksle iš Šventąją Dvasią simbolizuojančio balandžio sklinda mariją ir 
apaštalus gaubiančios stiprios šviesos kūgis. tai šviesa, apšviečianti apaštalų pro-
tus, suteikianti jiems pažinimo, išminties bei dieviškosios tikrovės supratimo, bet 
kartu ir maldingumo, tvirtumo, patarimo ir Dievo baimės dovanų.

Be to, ant jų galvų leidžiasi ugnies liežuviai, rodantys pilnatvišką Dievo mei-
lę, skatinančią juos tapti evangelijos skelbėjais visoms tautoms. iš tiesų malonės 
gausa padarys apaštalus suprantamus visiems, nes meilės kalba visuotinė ir vi-
siems prieinama.

Kalbiniam tautų susiskaldymui sekminės priešpriešina tautų vienybės vaistą.
ikonos centre vyrauja marija, Bažnyčios motina, apaštalų karalienė ir tobu-

la besimeldžiančioji. tik Šventosios Dvasios meilėje tikinčiųjų sūniška malda ga-
li pakilti iki pat Dievo, pasak apaštalo: 

„o kadangi esate įvaikiai, Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo sūnaus Dvasią, 
kuri šaukia: Aba, Tėve!“ (Gal 4, 6).

Sekminės. Koptų ikona



KetViRta Dalis

KRiKŠčioniŠKoJi malDa





PiRmas sKyRiUs

malDa KRiKŠčionio GyVenime



maldai tinka visoks laikas. Vis dėlto Bažnyčia siūlo tikintiesiems ypatingus 
laiko tarpsnius, skirtus nuolatinei maldai pabrėžti ir maitinti: ryto ir vakaro mal-
dą, maldą prieš valgant ir pavalgius, Valandų liturgiją, sekmadienio eucharistiją, 
Rožinį, liturginių metų šventes. 

ikonoje vaizduojamos kelios svarbiausios Bažnyčios maldą ženklinančios li-
turginių metų šventės. Centre vyrauja Velykų slėpinys – Kristaus prisikėlimas ir 
žengimas į dangų. Būtent iš šios iškilmės kaip liturginės maldos viršūnės semiasi 
prasmės ir išganomojo veiksmingumo visos kitos Jėzaus ir marijos šventės.

Svarbiausios liturginės šventės. ikona



534. Kas yra malda? 
malda yra sielos pakilimas Dievo link arba prašymas iš Dievo jo 

valią atitinkančių gėrybių. Ji visada yra žmogaus pasitikti ateinančio 
Dievo dovana. Krikščioniškoji malda yra asmeninis ir gyvas Dievo 
vaikų santykis su be galo geru jų tėvu, jo sūnumi Jėzumi Kristumi ir 
jų širdyse gyvenančia Šventąja Dvasia.

pirMas posKyris 

MaLDos apreiŠKiMas

535. Kodėl pašaukimas melstis yra visuotinis? 
todėl, kad Dievas, pirmiausia kūrimu, pašaukia kiekvieną būtybę 

iš nieko, ir net po nuopuolio žmogus vis dar geba atpažinti savo Kū-
rėją, tebetrokšdamas to, kuris jį pašaukė būti. Visos religijos ir ypač 
visa išganymo istorija liudija, kad žmogus trokšta Dievo, tačiau Die-
vas pirmas nenuilstamai traukia kiekvieną žmogų į slėpiningą susi-
tikimą maldoje. 

maldos apreiškimas senajame testamente

536. Kodėl abraomas yra maldos pavyzdys? 
abraomas yra maldos pavyzdys, nes jis žengia Dievo akivaizdoje, 

klauso jo ir paklūsta jam. Jo malda yra tikėjimo kova, nes Dievo išti-
kimybe jis tiki net išmėginimo metu. Be to, savo palapinėje priėmęs 
apsilankiusį Viešpatį, patikėjusį jam savo planą, abraomas su narsiu 
pasitikėjimu ryžtasi užtarti nusidėjėlius. 
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537. Kaip meldėsi Mozė? 
mozės malda yra tipiška kontempliatyvioji malda: Dievas, pra-

bilęs mozei iš degančio krūmo, dažnai ir ilgai kalbasi su juo „vei-
das į veidą, kaip žmogus kalba su savo bičiuliu“ (iš 33, 11). iš tokios 
Dievo artumos mozė semiasi jėgų atkakliai užtarti savo tautą; taip jo 
malda tampa vienatinio tarpininko Jėzaus Kristaus užtarimo maldos 
pirmavaizdžiu. 

538. Kaip senajame testamente malda susijusi su karaliumi ir 
šventykla? 

Dievo tautos malda plėtojasi Dievo buveinės – sandoros skry-
nios, paskui šventyklos – aplinkoje, vadovaujama jos ganytojų. tarp 
jų yra ir Dovydas, karalius „pagal Dievo širdį“, už savo tautą besimel-
džiantis ganytojas. Jo malda – tautos maldos pavyzdys, nes tai die-
viškojo pažado laikymasis ir meilės kupinas pasitikėjimas tuo, kuris 
vienintelis yra Karalius ir Viešpats. 

539. Koks yra maldos vaidmuo pranašų misijoje? 
Pranašai iš maldos sėmėsi šviesos ir stiprybės tautai raginti įtikė-

ti ir atsiversti širdimi. Būdami labai arti Dievo, jie užtaria brolius ir 
skelbia jiems, ką yra regėję ir išgirdę iš Viešpaties. elijas – Dievo vei-
do ieškančių pranašų tėvas. ant Karmelio kalno jam pavyksta grą-
žinti tautą į tikėjimą, įsikišus Dievui, kurio jis meldė: „atsakyk man, 
Viešpatie! atsakyk man“ (1 Kar 18, 37). 

540. Kuo svarbios maldai psalmės? 
Psalmės senajame testamente yra maldos viršūnė: Dievo žodis 

tampa žmogaus malda. Šioje Šventosios Dvasios įkvėptoje maldoje, 
kartu asmeninėje ir bendruomeninėje, giedama apie įstabius Dievo 
darbus kūrimo metu ir išganymo istorijoje. Kristus meldėsi psalmė-
mis ir iki galo jas išpildė. todėl jos yra esminis ir nuolatinis Bažny-
čios maldos elementas, tinkamas žmonėms visomis aplinkybėmis ir 
visais laikais. 
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malda iki galo apreikšta ir įgyvendinta Jėzuje

541. iš ko Jėzus išmoko melstis? 
melstis savo žmogiška širdimi Jėzus išmoko iš savo motinos ir žy-

dų tradicijos. tačiau jo malda trykšta iš dar slaptesnio šaltinio, nes jis 
yra amžinasis Dievo sūnus, savo šventojoje žmogystėje siunčiantis 
tėvui tobulą sūniškąją maldą.

542. Kada Jėzus melsdavosi? 
evangelijoje Jėzus dažnai vaizduojamas besimeldžiantis. matome 

jį pasitraukiantį melstis vienumon, net naktį. Jis meldžiasi prieš lem-
tingus savo ir apaštalų misijos momentus. iš tiesų visas jo gyvenimas 
yra malda, nes jis yra nuolatinėje meilės bendrystėje su tėvu.

543. Kaip Jėzus meldėsi savo kančios metu? 
Jėzaus malda jo agonijos Getsemanės sode metu ir paskutiniai 

žodžiai ant kryžiaus atskleidžia jo sūniškosios maldos gelmę: Jėzus 
iki galo įgyvendina tėvo meilės planą ir prisiima visą žmonijos neri-
mą, visus išganymo istorijos prašymus ir užtarimus. Jis pateikia juos 
tėvui, o šis, pranokdamas bet kokią viltį, juos priima ir išklauso, pri-
keldamas jį iš numirusių. 

544. Kaip Jėzus moko mus melstis? 
Jėzus moko mus ne tik Tėve mūsų malda, bet ir melsdamasis pats. 

taigi jis atskleidžia ne tik turinį, bet ir tikrai maldai reikalingas nuos-
tatas: Karalystės ieškančios ir priešams atleidžiančios širdies tyrumą, 
drąsų ir sūnišką pasitikėjimą, peržengiantį tai, ką jaučiame ir supran-
tame, mokinius nuo pagundų saugantį budrumą. 

545. Kodėl mūsų malda yra veiksminga? 
mūsų malda yra veiksminga, nes ji tikėjimu suvienyta su Jėzaus 

malda. Jame krikščioniškoji malda virsta meilės bendryste su tėvu. 
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taip mes galime pateikti savo prašymus Dievui ir būti išklausyti: 
„Prašykite ir gausite, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“ (Jn 16, 24).

546. Kaip melsdavosi Mergelė Marija? 
marijos maldai būdingas tikėjimas ir dosnus visos savo būties ati-

davimas Dievui. Jėzaus motina taip pat yra naujoji ieva, „gyvųjų mo-
tina“; ji meldžia savo sūnų Jėzų dėl visų žmonių poreikių. 

547. ar evangelijoje yra Marijos malda?
Be marijos užtarimo Galilėjos Kanoje, evangelijoje jai priskiria-

ma Magnificat (lk 1, 46–55) – Dievo motinos ir Bažnyčios giesmė, 
džiugi padėka, trykštanti iš vargdienių širdies, nes jų viltys tapo ti-
krove, išsipildžius dieviškiesiems pažadams.

malda Bažnyčios laikais

548. Kaip melsdavosi pirmoji Jeruzalės krikščionių 
bendruomenė? 

Apaštalų darbų pradžioje rašoma, kad pirmojoje Jeruzalės ben-
druomenėje, kurią maldos gyvenimo mokė Šventoji Dvasia, tikintieji 
„ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužy-
mo ir maldų“ (apd 2, 42). 

549. Kaip Bažnyčios maldoje reiškiasi Šventoji Dvasia? 
Šventoji Dvasia, vidinė krikščioniškosios maldos mokytoja, Baž-

nyčią moko maldos gyvenimo ir leidžia jai vis giliau kontempliuoti 
neišmatuojamą Kristaus slėpinį ir vienytis su juo. apaštališkuosiuo-
se ir kanoniniuose Raštuose atskleistos maldos formos visada išlieka 
krikščioniškosios maldos pavyzdys. 

550. Kokios yra pagrindinės krikščioniškosios maldos formos? 
tai laiminimas ir garbinimas, prašymo ir užtarimo malda, dėkojimas 

ir šlovinimas. Visas maldos formas aprėpia ir išreiškia eucharistija.
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551. Kas yra laiminimas? 

laiminimas yra žmogaus atsakas į Dievo dovanas: mes šloviname 
Visagalį, kuris pirmas mus laimina ir pripildo mus savo dovanomis. 

552. Kaip galima apibūdinti garbinimą? 

Garbinimas yra žmogaus, pripažįstančio save kūriniu, parpuoli-
mas prieš triskart šventą Kūrėją. 

553. Kokios yra įvairios prašymo maldos formos? 

tai gali būti prašymas atleisti, taip pat nuolankus ir pasitikėjimo 
kupinas prašymas, susijęs su visomis mūsų reikmėmis, tiek dvasinė-
mis, tiek medžiaginėmis. tačiau pirmas trokštinas dalykas yra Kara-
lystės atėjimas. 

554. Kokia yra užtarimo esmė? 

Užtarimo esmė – ko nors prašyti dėl kito. Jis mus suartina ir su-
vienija su Jėzaus malda, kuria jis užtaria tėvui visus, ypač nusidėjė-
lius. Užtarimas turi aprėpti ir priešus. 

555. Kada dėkojama Dievui? 

Bažnyčia nepaliaujamai dėkoja Dievui, pirmiausia švęsdama eu-
charistiją, per kurią Kristus leidžia jai dalyvauti jo paties dėkojime 
tėvui. Krikščioniui kiekvienas įvykis tampa dėkojimo dingstimi.

556. Kas yra šlovinimo malda? 

Šlovinimas yra maldos forma, kuria tiesiausiai pripažįstama, kad 
Dievas yra Dievas. tai visiškai nesavanaudiška malda; joje Dievui 
giedama dėl jo paties, ir jis šlovinamas tiesiog dėl to, kad jis yra. 
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antras posKyris 

MaLDos traDiCiJa

557. Kuo maldai svarbi tradicija? 
Šventoji Dvasia Bažnyčioje per gyvąją tradiciją moko melstis 

Dievo vaikus. iš tiesų malda neapsiriboja spontaniška vidinio postū-
mio apraiška, bet apima išgyvenamos dvasinės tikrovės kontemplia-
vimą, tyrimą ir suvokimą. 

Prie maldos šaltinių

558. Kokie yra krikščioniškosios maldos šaltiniai? 
tai Dievo žodis, teikiantis mums Kristaus „pažinimo didybę“ (Fil 

3, 8), Bažnyčios liturgija, skelbianti, įgyvendinanti ir perduodanti iš-
ganymo slėpinį, dieviškosios dorybės ir kasdienės situacijos, kuriose 
galime susitikti su Dievu. 

„Myliu tave, Viešpatie, ir prašau vienintelės malonės – mylėti 
tave amžinai. […] Mano Dieve, jei mano liežuvis negali kie-
kvieną akimirką kartoti, kad tave myliu, tai noriu, kad mano 
širdis kartotų kiekvienąkart, kai įkvepiu“ (šv. Jonas marija Via-
nėjus, arso klebonas).

maldos kelias

559. ar Bažnyčioje esama įvairių maldos kelių? 
Bažnyčioje esama įvairių maldos kelių, susijusių su skirtingais is-

toriniais, socialiniais ir kultūriniais kontekstais. magisteriumas turi 
tirti, ar jie atitinka apaštalų tikėjimo tradiciją, o ganytojai ir kateche-
tai – aiškinti jų prasmę, visada susijusią su Jėzumi Kristumi.

2650–2651 

2652–2662 

2663 

Ketvirta dalis. Pirmas skyrius. Antras poskyris



177

560. Koks yra mūsų maldos kelias? 
mūsų maldos kelias yra Kristus, nes ji, nors ir skirta mūsų tė-

vui Dievui, pasiekia jį tik tada, kai bent numanomai meldžiamės Jė-
zaus vardu. Jo žmogystė iš tiesų yra vienintelis būdas, kuriuo Šventoji 
Dvasia moko melstis mūsų tėvui. todėl liturginės maldos užbaigia-
mos formule: „Per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.“

561. Koks yra Šventosios Dvasios vaidmuo maldoje? 
Kadangi Šventoji Dvasia yra krikščioniškosios maldos vidinė 

mokytoja, o „mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti“ (Rom 
8, 26), Bažnyčia ragina mus kiekviena proga jos šauktis ir maldauti: 
„ateik, Šventoji Dvasia!“ 

562. Kokiu požiūriu krikščioniškoji malda yra marijiška? 
Dėl ypatingo marijos bendradarbiavimo su Šventosios Dvasios 

veikimu Bažnyčia mėgsta melstis marijai ir su marija, tobuląja mal-
dininke, kartu su ja aukštinti Viešpatį ir jo šauktis. marija iš tiesų „ro-
do kelią“, kuris yra jos sūnus, vienintelis tarpininkas. 

563. Kaip Bažnyčia meldžiasi Marijai? 
Pirmiausia Sveika, Marija malda, kuria Bažnyčia prašo merge-

lės marijos užtarimo. Kitos marijiškosios maldos yra rožinis, akatis-
to himnas, paraklezė, taip pat įvairių krikščioniškųjų tradicijų him-
nai ir giesmės. 

maldos vadovai

564. Kaip šventieji vadovauja mūsų maldai? 
Šventieji – mūsų maldos pavyzdžiai, taip pat jų prašome užtarti 

mus ir visą pasaulį Švenčiausiajai trejybei. Jų užtarimas – iškiliausias 
tarnavimas Dievo planui. Per visą Bažnyčios istoriją šventųjų bend-
rystėje išsirutuliojo įvairūs dvasingumo pavyzdžiai, mokantys gyven-
ti malda ir ją praktikuoti. 
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565. Kas gali mokyti maldos? 
Pirmas maldos mokymo židinys yra krikščioniškoji šeima. ypač 

patartina kasdienė šeimos malda, nes tai pirmasis Bažnyčios maldos 
gyvenimo liudijimas. Katechezė, maldos grupės, dvasinis vadovavi-
mas sudaro maldos mokyklą ir padeda melstis. 

566. Kokios vietos tinka maldai? 
melstis galima visur, tačiau vieta nėra nesvarbi maldai. Bažnyčia 

yra tinkama vieta liturginei maldai ir eucharistijos adoracijai. Kitos 
vietos taip pat gali padėti melstis, pavyzdžiui, „maldos kampelis“ na-
mie, vienuolynas, šventovė. 

trečias posKyris 

MaLDos gyveniMas

567. Koks laikas tinkamiausias maldai? 
maldai tinka bet koks laikas, tačiau Bažnyčia siūlo tikintiesiems 

tam tikrą ritmą, skirtą nuolatinei maldai maitinti: ryto ir vakaro mal-
das, maldą prieš valgant ir pavalgius, Valandų liturgiją, sekmadienio 
eucharistiją, rožinį ir liturginių metų šventes. 

„Dievą turime prisiminti dažniau, negu įkvepiame“ (šv. Griga-
lius nazianzietis).

568. Kaip reiškiasi maldos gyvenimas? 
maldai išreikšti ir ja gyventi krikščioniškoji tradicija išlaikė tris 

formas: žodinę maldą, meditaciją ir kontempliatyviąją maldą. Jų ben-
dras bruožas – širdies susikaupimas.
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maldos formos

569. Kaip apibūdinama žodinė malda? 
žodinė malda sujungia kūną su vidine širdies malda. Be žodinės 

maldos negali išsiversti net vidujausia malda. Šiaip ar taip, ji visada 
turi kilti iš asmeninio tikėjimo. Tėve mūsų malda Jėzus davė mums 
tobulą žodinės maldos formulę. 

570. Kas yra meditacija? 
meditacija yra maldingas apmąstymas, pirmiausia prasidedantis 

nuo Dievo žodžio Šventajame Rašte. naudojantis protu, vaizduote, 
jausmais ir troškimais, ja siekiama pagilinti savo tikėjimą, atversti sa-
vo širdį ir stiprinti savo norą sekti Kristumi. tai pradinis kelio į mei-
lės vienybę su Viešpačiu tarpsnis.

571. Kas yra kontempliatyvioji malda? 
Kontempliatyvioji malda yra paprastas žvilgsnis į Dievą tylo-

je ir meilėje. tai Dievo dovana, gryno tikėjimo akimirka, kai besi-
meldžiantysis ieško Kristaus, atsiduoda meilės kupinai tėvo valiai 
ir, veikiamas Šventosios Dvasios, susikaupia visa savo būtimi. Šven-
toji teresė avilietė apibūdina ją kaip nuoširdų bičiuliavimąsi, „per 
kurį dažnai kalbamės su Dievu visai vieni, būdami tikri, jog jis mus 
myli“. 

maldos kova

572. Kodėl malda yra kova? 
malda yra malonės dovana, tačiau jai visada reikia mūsų ryžtingo 

atsako, nes besimeldžiantis kovoja su savimi, su savo aplinka ir ypač 
su gundytoju, darančiu visa, kad tik atitrauktų nuo maldos. maldos 
kova neatskiriama nuo dvasinio gyvenimo pažangos. meldžiamės 
taip, kaip gyvename, nes gyvename taip, kaip meldžiamės. 

2700–2704 
2722 

2705–2708 
2723 

2709–2719   
2724 
2739–2741 

2725 

Maldos gyvenimas



180

573. ar esama prieštarų maldai? 
Be klaidingų sampratų, daugelis dar mano, kad melstis nėra ka-

da arba kad tai nenaudinga. susidūrę su kliūtimis ir tariamomis nesė-
kmėmis, besimeldžiantieji gali nusiminti. Šioms kliūtims įveikti būti-
nas nuolankumas, pasitikėjimas ir ištvermė. 

574. Kokios būna maldos kliūtys? 
Dažna maldos kliūtis yra išsiblaškymas. Jis atitraukia dėmesį nuo 

Dievo, bet taip pat gali parodyti, prie ko esame prisirišę. tada mūsų 
širdis turi nuolankiai atsigręžti į Viešpatį. maldą dažnai ištinka saus-
ra; ją įveikus, tikėjimu galima laikytis Viešpaties net nejaučiant pa-
guodos. Vangumas yra dvasinio tingumo forma, atsirandanti susil-
pnėjus budrumui ir nepakankamai rūpinantis širdimi. 

575. Kaip stiprinti savo sūnišką pasitikėjimą? 
sūniškas pasitikėjimas patiria išmėginimą, kai jaučiamės neiš-

klausyti. tada turėtume savęs klausti, ar Dievas mums yra tėvas, ku-
rio valią stengiamės vykdyti, ar tiesiog priemonė gauti tai, ko nori-
me. Jei mūsų malda suvienyta su Jėzaus malda, žinome, jog jis duoda 
mums daug daugiau negu vieną ar kitą dovaną; mes gauname Šven-
tąją Dvasią, kuri perkeičia mūsų širdį. 

576. ar melstis galima bet kada? 
melstis galima visada, nes krikščionio laikas yra prisikėlusio Kris-

taus, pasiliekančio su mumis „per visas dienas“ (mt 28, 20), laikas. 
todėl malda ir krikščioniškasis gyvenimas yra neatskiriami. 

„Galima net turguje ar vaikščiojant vienam dažnai ir karštai 
melstis, taip pat sėdint savo krautuvėje, perkant arba parduo-
dant ar net gaminant valgį“ (šv. Jonas auksaburnis). 
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577. Kas yra Jėzaus Valandos malda? 
taip vadinama kunigiškoji Jėzaus malda per Paskutinę vakarienę. 

Jėzus, naujosios sandoros aukščiausiasis Kunigas, šia malda kreipia-
si į tėvą, artinantis jo „perėjimo“ pas jį Valandai, jo aukos Valandai. 
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antRas sKyRiUs

VieŠPaties malDa TėVE MūSų

tėve mūsų
tėve mūsų, kuris esi danguje!
teesie šventas tavo vardas,
teateinie tavo karalystė,
teesie 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 neleisk mūsų gundyti,
bet gelbėk mus nuo pikto.

pater noster
Pater noster qui es in cælis: 
sanctifícetur nomen tuum; 
advéniat Regnum tuum; 
fiat volúntas tua, 
sicut in cælo, et in terra.
Panem nostrum  
cotidiánum da nobis hódie; 
et dimítte nobis débita nostra, 
sicut et nos  
dimíttimus debitóribus nostris; 
et ne nos indúcas in tentatiónem; 
sed líbera nos a malo.



„Kartą Jėzus vienoje vietoje meldėsi. Jam baigus maldą, vienas mokinys pa-
prašė: „Viešpatie, išmokyk mus melstis“ (lk 11, 1). atsiliepdamas Jėzus išmo-
kė Tėve mūsų. 

ano meto žydų maldą išmaniusius mokinius labai nustebino jų mokytojo 
maldos ypatingumas. iš tikrųjų Jėzus melsdavosi nuolatos (plg. lk 5, 16). malda 
lydėdavo svarbiausias jo gyvenimo akimirkas: Jėzus meldžiasi per krikštą Jorda-
ne (lk 3, 21), prieš pašaukdamas apaštalus (lk 6, 12), prieš atsimainymą (lk 9, 
28). Jis meldžiasi, kad nesusvyruotų Petro tikėjimas (lk 22, 31–32) ir kad būtų at-
siųsta Šventoji Dvasia (Jn 14, 15–17). Jis meldžiasi prieš lozoriaus prikėlimą (Jn 
11, 41) ir pergalingai įžengdamas į Jeruzalę (Jn 12, 27). Per Paskutinę vakarienę 
jis meldžia tėvą, kad tas jį pašlovintų (Jn 17, 1–5), jis meldžiasi už mokinius (Jn 
17, 6–19) ir visus tikinčiuosius (Jn 17, 20–26). Jis meldžiasi prieš kentėdamas (lk 
22, 39–46), o mirties valandą – už savo priešus (lk 23, 34).

malda Jėzus kreipiasi į tėvą klusnumo paženklintame dialoge, gaivinusiame 
jo misiją: „mano maistas – vykdyti valią to, kuris mane siuntė, ir baigti jo darbą“ 
(Jn 4, 34). Ši artima bendrystė su tėvu yra džiaugsmo ir šlovinimo versmė: „aš 
šlovinu tave, tėve, dangaus ir žemės Viešpatie […]. Viskas man yra mano tėvo 
atiduota; ir niekas nepažįsta sūnaus, tik tėvas, nei tėvo niekas nepažįsta, tik sū-
nus ir kam sūnus panorės apreikšti“ (mt 11, 25. 27). 

malda tėvui jis alsuoja savo žemiškojoje egzistencijoje. ateidamas gyventi 
tarp mūsų, Jėzus niekada nenutolo nuo tėvo namų, taigi ir nuo bendrystės su juo 
maldoje. Kita vertus, šis sūniškas artumas tampa išganingu ir gailestingumo ku-
pinu artimumu savo broliams ligi pat aukščiausios kryžiaus aukos.

Jėzus meldžiasi ir šiandien (plg. žyd 7, 25). eucharistijos liturgijoje Kristus 
kaip aukščiausiasis kunigas aukoja tėvui savo atperkamąją auką. Jis aukoja ją kar-
tu su savo kūnu, kuris yra Bažnyčia. Kiekviena mūsų malda kyla pas tėvą „per 
Kristų, mūsų Viešpatį“. Būtent ši Kristaus malda palaiko visas mūsų širdies ir lū-
pų maldas. Bažnyčiai meldžiantis, sūnus apkabina tėvo kojas. Vaikų malda ky-
la tėvo link per Pirmgimio balsą. milijonai rankų iškyla šaukiantis, šlovinant ir 
maldaujant, bet balsas – tik vienas; tai sūnaus balsas. 

Paveiksle vaizduojamas Getsemanėje besimeldžiantis Jėzus. iš didžiausio 
klusnumo tėvui jis dėl žmonijos išganymo priima karčią kančios taurę.

el Greco. Jėzaus malda Alyvų sode. toledas (ohajas, JaV), toledo meno 
muziejus (Toledo Museum of Art)



578. Kokia yra maldos Tėve mūsų kilmė? 

Jėzus išmokė Tėve mūsų, šios nepakeičiamos krikščioniškosios 
maldos, tą dieną, kai vienas iš jo mokinių pamatė jį besimeldžiantį ir 
paprašė: „Viešpatie, išmokyk mus melstis“ (lk 11, 1). Bažnyčios litur-
gijos tradicijoje visada vartotas šv. mato tekstas (6, 9–13).

„Visos evangelijos apibendrinimas“

579. Kokia yra Tėve mūsų vieta Šventajame rašte? 

Tėve mūsų yra „visos evangelijos apibendrinimas“ (tertulijo-
nas) ir „tobuliausia malda“ (šv. tomas akvinietis). Kalno pamoks-
lo (mt 5–7) viduryje šios maldos forma išreikštas esminis evangeli-
jos turinys. 

580. Kodėl ji vadinama „viešpaties malda“? 

Tėve mūsų vadinama „Viešpaties malda“, nes jos išmokė pats Vieš-
pats Jėzus.

581. Kokią vietą Tėve mūsų užima Bažnyčios maldoje? 

Kaip ypatinga Bažnyčios malda, Tėve mūsų „perduodama“ per 
Krikštą, šitaip parodant naują Dievo vaikų gimimą dieviškajam gy-
venimui. Visa jos reikšmė atsiskleidžia eucharistijoje, nes jos pra-
šymai, grindžiami jau įgyvendintu išganymo slėpiniu, bus tobulai 
išklausyti Viešpačiui atėjus. Tėve mūsų yra neatsiejama Valandų li-
turgijos dalis.
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„tėve mūsų, kuris esi danguje“

582. Kodėl „su visišku pasitikėjimu drįstame artintis“ prie tėvo? 
todėl, kad tėvo Veido akivaizdon mus atveda mūsų atpirkėjas Jė-

zus, o jo Dvasia padaro mus jo vaikais. tad mūsų tėvui galime mels-
tis nuoširdžiai ir sūniškai pasitikėdami, su džiugiu tikrumu ir nuo-
lankia drąsa, būdami įsitikinę, jog esame mylimi ir išklausomi. 

583. Kodėl į Dievą galima kreiptis kaip į Tėvą? 
Galime kreiptis kaip į Tėvą dėl to, kad žmogumi tapęs Dievo sū-

nus mums jį apreiškė, o jo Dvasia leidžia mums jį pažinti. Kreipinys 
„tėve“ leidžia mums įžengti į jo slėpinį su kaskart nauja nuostaba ir 
žadina troškimą elgtis kaip jo vaikams. Per Viešpaties maldą suvokia-
me esą tėvo vaikai sūnuje. 

584. Kodėl sakome: „tėve mūsų“? 
žodžiu mūsų išreiškiamas visiškai naujas santykis su Dievu. mels-

damiesi tėvui, garbiname ir šloviname jį su sūnumi ir Šventąja Dva-
sia. mes esame jo tauta Kristuje, o jis yra mūsų Dievas dabar ir per 
amžius. apie tėvą sakome mūsų dėl to, kad Kristaus Bažnyčia yra 
daugelio „vienos širdies ir vienos sielos“ (apd 4, 32) brolių ir sese-
rų bendrystė.

585. Kokia bendrystės ir misijos dvasia meldžiamės Dievui kaip 
mūsų tėvui? 

melstis mūsų tėvui yra pakrikštytųjų bendrasis gėris, todėl jau-
čiamės primygtinai raginami kartu su Jėzumi melsti jo mokinių vie-
nybės. Kalbėti Tėve mūsų maldą reiškia melstis su visais žmonėmis ir 
už visą žmoniją, kad visi pažintų vienatinį ir tikrą Dievą ir būtų su-
burti vienybėn.

586. Ką reiškia pasakymas: „kuris esi danguje“? 
Šiuo bibliniu pasakymu nurodoma ne vieta, bet buvimo būdas: 

Dievas yra anapus ir aukščiau visa ko. Juo pažymima Dievo didybė, 
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šventumas, taip pat jo buvimas teisiųjų širdyse. Dangus, arba tėvo 
namai, yra mūsų tikroji tėvynė, į kurią viltimi krypstame dar tebe-
būdami žemėje. mes jau gyvename joje, „su Kristumi paslėpti Die-
ve“ (plg. Kol 3, 3).

septyni prašymai

587. Kokia yra viešpaties maldos sandara? 
Ją sudaro septyni prašymai Dievui tėvui. Pirmi trys, veikiau teo-

logiškojo pobūdžio, veda mus pas jį dėl jo šlovės: meilei būdinga gal-
voti pirmiausia apie mylimąjį. Jais parodoma, ko pirmiausia turėtu-
me jo prašyti: jo vardo pašventinimo, jo karalystės atėjimo, jo valios 
įgyvendinimo. Paskutiniais keturiais prašymais gailestingumo tė-
vui pateikiami mūsų vargai ir lūkesčiai. mes prašome, kad jis pamai-
tintų mus, atleistų mums, palaikytų mus gundomus ir išlaisvintų iš 
piktojo. 

588. Ką reiškia: „teesie šventas tavo vardas“? 
noras, kad Dievo vardas būtų šventas, pirmiausia yra šlovinimas, 

kuriuo Dievas pripažįstamas kaip Šventasis. Dievas iš tiesų apreiškė 
savo šventąjį vardą mozei ir panoro, kad jo tauta būtų jam pašvęsta 
kaip šventa tauta, kurioje jis gyvena.

589. Kaip Dievo vardas šlovinamas mumyse ir pasaulyje? 
norėti, kad Dievo, pašaukusio mus „šventėjimui“ (1 tes 4, 7), var-

das būtų šventas, reiškia trokšti, kad pašventinimas Krikštu gaivintų 
visą mūsų gyvenimą. Be to, tai reiškia savo gyvenimu ir malda prašy-
ti, kad Dievo vardą pažintų ir šlovintų kiekvienas žmogus. 

590. Ko prašo Bažnyčia, melsdama: „teateinie tavo karalystė“? 
Bažnyčia maldauja galutinio Dievo karalystės atėjimo, šlovingai 

grįžtant Kristui. tačiau Bažnyčia taip pat meldžia, kad Dievo kara-
lystė jau dabar augtų per žmonių pašventinimą Dvasioje ir per jų 
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įsipareigojimą tarnauti teisingumui bei taikai, vadovaujantis palaimi-
nimais. toks prašymas yra Dvasios ir sužadėtinės šauksmas: „ateik, 
Viešpatie Jėzau!“ (apr 22, 20).

591. Kodėl prašoma: „teesie tavo valia kaip danguje, taip ir 
žemėje“? 

tėvas nori, „kad visi žmonės būtų išganyti“ (1 tim 2, 4). todėl Jė-
zus atėjo tobulai įvykdyti išganomosios tėvo valios. meldžiame Die-
vą tėvą suvienyti mūsų valią su jo sūnaus valia Švenčiausiosios mer-
gelės marijos ir šventųjų pavyzdžiu. Prašome, kad šis geranoriškas 
planas būtų iki galo įgyvendintas žemėje taip, kaip jau įgyvendintas 
danguje. Būtent melsdamiesi galime suvokti „Dievo valią“ (Rom 12, 
2) ir įgyti „ištvermės įvykdyti Dievo valią“ (plg. žyd 10, 36). 

592. Kokia yra prašymo: „Kasdienės mūsų duonos duok mums 
šiandien“ prasmė? 

Kaip vaikai su visišku pasitikėjimu prašydami Dievo kasdienio 
maisto gyvybei palaikyti, pripažįstame, kad Dievas, mūsų tėvas, ge-
rumu pranoksta bet kokį gerumą. taip pat prašome malonės išmok-
ti elgtis taip, kad remiantis teisingumu ir dalijantis vienų perteklius 
tenkintų kitų poreikius. 

593. Kokia yra grynai krikščioniška šio prašymo prasmė? 
Kadangi „žmogus gyvas ne viena duona, bet ir kiekvienu žodžiu, 

kuris išeina iš Dievo lūpų“ (mt 4, 4), šis prašymas taip pat susijęs su 
Dievo žodžio, eucharistijoje priimamo Kristaus Kūno ir Šventosios 
Dvasios alkiu. Visiškai pasitikėdami to prašome šiandien, t. y. Die-
vo šiandienybėje, ir tai mums dovanojama pirmiausia eucharistijoje, 
kuri yra išankstinis dalyvavimas ateisiančios Karalystės pokylyje. 

594. Kodėl sakome: „atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes 
atleidžiame savo kaltininkams“? 

Prašydami Dievo tėvo atleisti, pripažįstame, kad esame jam 
nusidėję. Kartu išpažįstame jo gailestingumą, nes jo sūnuje ir per  

2822–2827 
2860 

2828–2834 
2861 

2835–2837 
2861 

2838–2839 
2862 

Ketvirta dalis. Antras skyrius



189

sakramentus „mes turime atpirkimą, nuodėmių atleidimą“ (Kol 1, 
14). tačiau mūsų prašymas bus išklausytas tik tada, kai mes savo 
ruožtu prieš tai būsime atleidę.

595. Kaip įmanoma atleisti? 
Gailestingumas gali įsiskverbti į mūsų širdį tik tada, kai patys mo-

kame atleisti – net savo priešams. žmogui atrodo, jog tokio reikalavi-
mo patenkinti neįmanoma, tačiau širdis, atsiverianti Šventajai Dva-
siai, gali mylėti kaip Kristus iki kraštutinės ribos, paversti nuoskaudą 
užuojauta, o įžeidimą – užtarimu. atleidimas dalyvauja dieviškajame 
gailestingume ir yra krikščioniškosios maldos viršūnė. 

596. Ką reiškia: „neleisk mūsų gundyti“?
Prašome Dievo tėvo nepalikti mūsų vienų gundymo galiai. Pra-

šome Šventosios Dvasios išmokyti skirti, viena vertus, išmėginimą, 
leidžiantį mums augti gėriu, ir pagundą, vedančią į nuodėmę bei mir-
tį, antra vertus, buvimą gundomam ir pritarimą gundymui. Šis prašy-
mas suvienija mus su Jėzumi, pagundą įveikusiu malda. Juo meldžia-
ma budrumo ir ištvermės iki galo malonės. 

597. Kodėl užbaigiame prašymu: „Bet gelbėk mus nuo piktojo“? 
Piktasis žymi šėtono asmenį, Dievo priešininką, kuris yra viso pa-

saulio suvedžiotojas (plg. apr 12, 9). Pergalę prieš velnią Kristus jau 
pasiekė. tačiau mes meldžiame, kad iš šėtono ir jo darbų būtų išlais-
vinta žmonijos šeima. taip pat prašome brangios ramybės dovanos ir 
malonės ištvermingai laukti Kristaus, galutinai išlaisvinsiančio mus 
iš piktojo, atėjimo. 

598. Ką reiškia amen pabaigoje? 

„Baigęs maldą, sakai: „Amen“, šiuo „Amen“, reiškiančiu „tebū-
nie“, patvirtindamas visa, kas pasakyta maldoje, kurios mus iš-
mokė Dievas“ (šv. Kirilas Jeruzalietis).
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angelai – Dievo kūriniai. Dalis jų buvo ir tebėra visada jam ištikimi, jo aki-
vaizdoje tarnaudami jam ir Bažnyčiai, susivieniję su visais išganytaisiais dangaus 
šlovėje.

Kaip laiptų regėjime patyrė Jokūbas – „Dievo angelai jais laipioja aukštyn ir 
žemyn“ (Pr 28, 12), – angelai yra dinamiški ir nenuilstantys pasiuntiniai, jungian-
tys dangų su žeme. tarp Dievo ir žmogaus vyrauja ne tyla ir ryšio nebuvimas, bet 
nuolatinis dialogas, nepaliaujamas bendravimas. tad žmonės kaip šio bendra-
vimo adresatai turi tobulinti savo dvasinę klausą, kad galėtų išgirsti ir suprasti 
angelų kalbą, skatinančią gerus žodžius, šventus jausmus, gailestingumo darbus, 
labdaringus poelgius, pavyzdingus santykius.

Būtent to prašome savo angelo sargo garsiojoje katalikų liaudiškojo maldin-
gumo maldoje:

Dievo angele,
mano sarge,
teikis mane, tau maloningojo Dievo pavestąjį,
apšviesti, sergėti,
valdyti ir vesti. 
Amen. 

Paveiksle pavaizduota besparnių angelų grupė meldžiasi giedodama. Jų dė-
vimi ištaigingi liturginiai drabužiai rodo, jog atliekamas iškilmingas liturginis 
veiksmas. iš tiesų angelai ne vien siunčiami perduoti Dievo aukščiausiąją valią 
žmonėms, bet ir turi šlovinti Viešpatį amžinojoje dangiškojoje liturgijoje (plg. 
apr 8, 2).

Jan van eyck. Angelai giedotojai. Gento (Belgija) katedros poliptiko dalis
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a. BenDrosios MaLDos

Kryžiaus ženklas

Vardan Dievo – tėvo ir sūnaus,  
ir Šventosios Dvasios. amen.

garbė Dievui

Garbė Dievui – tėvui ir sūnui,
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, 
dabar ir visados,
ir per amžius. amen.

sveika, Marija

sveika, marija, malonės pilnoji! 
Viešpats su tavimi! 
tu pagirta tarp moterų  
ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
Šventoji marija, Dievo motina, 
melsk už mus nusidėjėlius, 
dabar ir mūsų mirties valandą. 
amen.

Dievo angele

Dievo angele,
mano sarge,
teikis mane,  
tau maloningojo Dievo pavestąjį,
apšviesti, sergėti,
valdyti ir vesti. 
amen.

signum Crucis

in nómine Patris et Filii  
et spíritus sancti. amen.

gloria patri

Glória Patri et Fílio 
et spirítui sancto. 
sicut erat in princípio, 
et nunc et semper 
et in sǽcula sæculórum. amen.

ave, Maria

ave, maria, grátia plena,
Dóminus tecum.
Benedícta tu in muliéribus,
et benedíctus fructus ventris tui, iesus.
sancta maría, mater Dei,
ora pro nobis peccatóribus, 
nunc et in hora mortis nostræ. 
amen.

angele Dei

Ángele Dei, 
qui custos es mei,
me, tibi commíssum 
pietáte supérna, 
illúmina, custódi,
rege et gubérna. 
amen.
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amžinąjį atilsį

amžinąjį atilsį duok mirusiems, 
Viešpatie,
ir amžinoji šviesa jiems tešviečia. 
tegul ilsisi ramybėje. amen.

viešpaties angelas

Viešpaties angelas apreiškė Marijai:
tu pradėsi iš Šventosios Dvasios.
   sveika, marija…

Štai aš Viešpaties tarnaitė,
teesie man pagal tavo žodį.
   sveika, marija…

Ir Žodis tapo kūnu,
ir gyveno tarp mūsų.
   sveika, marija…

Melski už mus, šventoji Dievo 
Gimdytoja!
Kad taptume verti Kristaus 
žadėjimų!

Melskimės.
meldžiame tave, Viešpatie, įlieti 
į mūsų širdis savo malonės, kad, 
angelui apreiškus, pažinę tavo 
sūnaus įsikūnijimą, būtume 
per jo kančią ir kryžių nuvesti 
į prisikėlimo garbę. 
Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. 
amen.

Garbė Dievui…

requiem Æternam

Réquiem ætérnam dona eis, 
Dómine, 
et lux perpétua lúceat eis. 
Requiéscant in pace. amen.

angelus Domini

Ángelus Dómini nuntiávit Mariæ. 
et concépit de spíritu sancto.
   ave, maría…

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
   ave, maría…

Et Verbum caro factum est.
et habitávit in nobis.
   ave, maria…

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus 
Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine, 
méntibus nostris infunde; ut qui, 
Ángelo nuntiánte, Christi Fílii 
tui incarnatiónem cognóvimus, 
per passiónem eius et crucem, ad 
resurrectiónis glóriam perducámur.
Per eúndem Christum Dóminum 
nostrum. amen.

Glória Patri…

Priedai
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Dangaus Karaliene

Dangaus Karaliene, džiūgauki,  
aleliuja,
nes tas, kurį turėjai garbės nešioti,  
aleliuja, 
prisikėlė, kaip buvo sakęs,  
aleliuja!
melski už mus Dievą,  
aleliuja!
Džiūgauk ir linksminkis, Mergele 
Marija, aleliuja!
nes Viešpats tikrai prisikėlė,  
aleliuja!

Melskimės.
Dieve, pradžiuginęs pasaulį savo 
sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus 
Kristaus, prisikėlimu, leisk mergelei 
marijai, jo motinai, užtariant 
pasiekti amžinojo gyvenimo 
džiaugsmą. 
Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.
amen.

sveika, Karaliene

sveika, Karaliene, 
gailestingoji motina, 
mūsų gyvybe, paguoda ir viltie, 
sveika!
tavęs šaukiamės ištremtieji ievos 
vaikai, 
tavęs ilgimės, verkdami ir vaitodami 
šiame ašarų klonyje.
todėl tu, mūsų Užtarėja, savo 
gailestingas akis į mus atkreipki 

regina Cæli

Regína cæli lætáre, 
allelúia.
Quia quelli merúisti portáre, 
allelúia.
Resurréxit, sicut dixit,  
allelúia.
ora pro nobis Deum,  
allelúia.
Gaude et lætáre, Virgo María,  
allelúia.
Quia surréxit Dominus vere,  
allelúia.

Orémus.
Deus, qui per resurrectiónem Filii 
tui Dómini nostri iesu Christi 
mundum lætificáre dignátus es, 
præsta, quǽsumus, ut per eius 
Genetrícem Virginem maríam 
perpétuæ capiámus gáudia vitæ.
Per Christum Dóminum nostrum. 
amen.

salve, regina

salve, Regína,
mater misericórdiæ,
vita, dulcédo et spes nostra, 
salve.
ad te clamámus, éxsules filii evæ.
ad te suspirámus geméntes et 
flentes in hac lacrimárum valle.
eia ergo, advocáta nostra, illos 
tuos misericórdes óculos ad nos 
convérte.

A. Bendrosios maldos
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ir Jėzų, garbingą mylimąjį sūnų, 
mums po šios tremties parodyk.
o geroji, o malonioji, o mieliausioji 
mergele marija!

Mano siela šlovina viešpatį

mano siela šlovina Viešpatį, 
mano dvasia džiaugiasi Dievu, 
savo Gelbėtoju, 
nes jis pažvelgė į nuolankią savo 
tarnaitę. 
Štai nuo dabar palaiminta 
mane vadins visos kartos, 
nes didžių dalykų padarė man 
Viešpats, 
ir šventas yra jo vardas! 
Jis maloningas iš kartos į kartą
tiems, kurie jo klauso. 
Jis parodo savo rankos galybę 
ir išsklaido išdidžios širdies žmones. 
Jis numeta galiūnus nuo sostų
ir išaukština mažuosius. 
alkstančius gėrybėmis apdovanoja, 
turtuolius tuščiomis paleidžia. 
Jis ištiesė pagalbos ranką 
savo tarnui izraeliui, 
kad minėtų jo gailestingumą,
kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams –
abraomui ir jo palikuonims per 
amžius.

Garbė Dievui – tėvui ir sūnui,  
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir 
visados, ir per amžius. amen.

et iesum benedíctum fructum 
ventris tui, nobis, posi hoc exsílium, 
osténde. o clemens, o pia, o dulcis 
Virgo maría!

Magnificat

magníficat ánima mea Dóminum,
et exsultávit spíritus meus in Deo 
salvatóre meo,
quia respéxit humilitátem ancíllæ 
suæ.
ecce enim ex hoc beátam
me dicent omnes generatiónes, 
quia fecit mihi magna, 
qui potens est,
et sanctum nomen eius, 
et misericórdia eius in progénies 
et progénies timéntibus eum. 
Fecit poténtiam in bráchio suo, 
dispérsit supérbos mente cordis sui; 
depósuit poténtes de sede 
et exaltávit húmiles. 
esuriéntes implévit bonis 
et divites dimisit inanes. 
suscépit Ísrael púerum suum, 
recordátus misericórdiæ, 
sicut locútus est ad patres nostros, 
Ábraham et sémini eius in sǽcula.

Glória Patri et Fílio 
et spirítui sancto.
sicut erat in princípio, 
et nunc et semper, 
et in sǽcula sæculórum. 
amen.
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tavo apgynimo šaukiamės

tavo apgynimo šaukiamės, 
šventoji Dievo Gimdytoja! 
mūsų maldų neatmeski mūsų 
reikaluose,
bet nuo visokių pavojų
mus visados gelbėk. 
mergele garbingoji ir palaimintoji, 
mūsų Valdove, mūsų tarpininke, 
mūsų Užtarėja,
su savo sūnumi mus sutaikink, 
savo sūnui mus paveski, 
savo sūnui mus atiduoki!

Šlovė viešpačiui

Šlovė Viešpačiui, izraelio Dievui, 
kad aplankė savo tautą  
ir atnešė jai išvadavimą.
Jis pažadino gelbėtoją mums galingą 
savo tarno Dovydo namuose, 
kaip nuo senų senovės buvo skelbęs 
savo šventųjų pranašų lūpomis,
jog mus išgelbės nuo priešų
ir iš rankos tų, kurie mūsų nekenčia. 
tuo jis rodo mūsų protėviams 
gailestingumą
ir atsimena savo šventąją sandorą – 
priesaiką, duotą mūsų tėvui 
abraomui, 
jog leis mums, 
išvaduotiems iš priešų rankos, 
be baimės jam tarnauti 
per visą gyvenimą
šventumu ir teisumu jo akyse. – 

sub tuum præsidium

sub tuum præsídium confúgimus, 
sancta Dei Génetrix; 
nostras deprecatiónes ne despícias 
in necessitátibus;
sed a perículis cunctis 
líbera nos semper, 
Virgo gloriósa et benedícta.

Benedictus

Benedíctus Dóminus, Deus Ísrael,
quia visitávit  
et fecit redemptiónem plebi suæ, 
et eréxit cornu salútis nobis 
in domo David púeri sui, 
sieut locútus est per os sanctórum,
qui a sæculo sunt, prophetárum eius,
salútem ex inimícis nostris
et de manu ómnium,  
qui odérunt nos;
ad faciéndam misericórdiam  
eum pátribus nostris 
et memorári testaménti sui sancti, 
iusiurándum,  quod iurávit 
ad Ábraham patrem nostrum, 
datúrum se nobis, ut sine timóre,
de manu inimicórum liberáti, 
serviámus illi in sanetitáte et iustítia 
coram ipso omnibus diébus nostris. 
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o tu, vaikeli, būsi vadinamas 
aukščiausiojo pranašu, 
nes tu eisi pirma Viešpaties jam  
kelio nutiesti; 
tu mokysi jo žmones pažinti 
išganymą
iš nuodėmių atleidimo. 
Dėl širdingiausio mūsų Dievo 
gailestingumo
mus aplankė šviesa iš aukštybių, 
kad apšviestų tūnančius tamsoje
ir mirties ūksmėje, 
kad mūsų žingsnius pakreiptų 
į ramybės kelią.
Garbė Dievui – tėvui ir sūnui,
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, 
dabar ir visados,
ir per amžius. amen.

tave, Dieve, garbinam

tave, Dieve, garbinam,
tave, Viešpatie, išpažįstam.
tave, amžinąjį tėvą, 
štai garbina visa žemė. 
tau visi angelai, 
tau dangūs 
ir visos galybės,
tau cherubinai ir serafinai 
nepaliaujamu balsu gieda:
Šventas, šventas, šventas 
Viešpats Galybių Dievas!
Pilnas yra dangus ir žemė 
tavo garbės ir didybės.
tave apaštalų 
choras garbingas,

et tu, puer, prophéta altíssimi 
vocáberis: 
præíbis enim ante fáciem Dómini 
paráre vias eius,
ad dandam sciéntiam salútis
plebi eius 
in remissiónem peccatórum eórum, 
per víscera misericórdiæ Dei nostri, 
in quibus visitábit nos óriens
ex alto,
illumináre his, qui in ténebris  
et in umbra mortis sedent, 
ad dirigéndos pedes nostros
 in viam pacis.
Glória Patri et Fílio et 
spirítui sancto. 
sicut erat in princípio, 
et nunc et semper, 
et in sǽcula sæculórum. amen.

te Deum

te Deum laudámus:
te Dóminum confitémur.
te ætérnum Patrem,
omnis terra venerátur.
tibi omnes ángeli,
tibi cæli 
et univérsæ potestátes:
tibi chérubim et séraphim 
incessábili voce proclámant: 
sanctus, sanctus, sanctus, 
Dóminus Deus sábaoth. 
Pleni sunt cæli et terra 
maiestátis glóriæ tuæ. 
te gloriósus 
apostolórum chorus, 

Priedai



201

tave pranašų 
skaičius gausingas,
tave spindinčios 
kankinių gretos šlovina.
tave po visą pasaulį 
šventoji Bažnyčia išpažįsta:
tėvą begalinės didybės,
garbingą ir tikrą 
vienatinį tavo sūnų,
Dvasią Šventąją, 
ramybės Davėją.
Garbės Karalius tu, Kristau.
tu tėvo sūnus amžinasis.
tu, ateidamas žmonių 
išvaduoti, 
gimei iš mergelės marijos.
tu, mirties galybę sutrynęs, 
tikintiesiems dangaus karalystę 
atvėrei.
tu sėdi Dievo dešinėje, 
tėvo garbėje.
tikime, kad tu mūsų teisti ateisi.
todėl tave meldžiam 
savo žmonėms padėti, 
kuriuos brangiu krauju esi atpirkęs.
Pakviesk mus 
į amžinąją garbę su šventaisiais.
išgelbėk, Viešpatie, 
savo žmones
ir laimink savo tėvonystę!
ir valdyki juos, 
ir išaukštinki juos amžinybėj.
Kiekvieną dieną mes garbinam tave.
ir šlovinam tavo vardą per amžius 
ir per amžių amžius.
o Viešpatie, mus šiandieną 
be nuodėmės išlaikyki.

te prophetárum 
laudábilis númerus, 
te mártyrum candidátus 
laudat exércitus.
te per orbem terrarum
sancta confitétur ecclésia, 
Patrem imménsæ maiestátis; 
venerándum tuum verum 
et únicum Filium;
sanctum quoque 
Paráclitum spíritum. 
tu rex glóriæ, Christe. 
tu Patris sempitérnus es Filius. 
tu, ad liberándum susceptúrus 
hóminem,
non horrúisti Virginis úterum. 
tu, devícto mortis acúleo, 
aperuísti credéntibus regna 
cælórum. 
tu ad déxteram Dei sedes, 
in glória Patris. 
iudex créderis esse ventúrus.
te ergo quǽsumus, 
tuis famulis súbveni, 
quos pretióso sanguine redemísti. 
Ætérna fac cum sanctis tuis 
in glória numerári. 
salvum fac pópulum tuum, 
Dómine, 
et bénedic hereditáti tuæ. 
et rege eos, et extólle illos 
usque in ætérnum. 
Per síngulos dies benedícimus te; 
et laudámus nomen tuum 
in sǽculum, et in sǽculum sǽculi. 
Dignáre, Dómine, 
die isto sine peccáto nos custodíre. 
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Pasigailėk mūsų, Viešpatie, 
pasigailėk mūsų!
Būk mums, Viešpatie, gailestingas, 
nes tu vienas esi mūsų viltis.
tavim mes pasitikim, Viešpatie: 
nenusivilsim per amžius.

o Dvasia, viešpatie, nuženk

o Dvasia, Viešpatie, nuženk, 
savųjų sielose gyvenk, 
pripilk malonių iš dangaus 
krūtinę tikinčio žmogaus.

Šventos ramybės sklidina, 
aukščiausio Dievo dovana, 
šaltinis meilės tu esi 
ir žygiams dvasią įkvepi.

septyniomis dovanomis 
sujungi tėvą su mumis. 
sūnaus žadėta atėjai, 
kalbų daugybe prabilai. 

Galingai protą mūs apšviesk 
ir širdis meile tu paliesk.
Kad nepalūžtų mūs valia, 
ją stiprink amžina galia. 

tu blogį sielose naikink, 
vienybę, taiką vis gaivink, 
vesk mus tvirtai tiesos keliu, 
padėk išvengt skaudžių klaidų.

mums Dievą tėvą leisk pažint, 
jo sūnų amžiną pamilt. 
Dvasia tu meilės jų bendros, – 
tave tikėsim visados. 

miserére nostri, Dómine,  
miserére nostri. 
Fiat misericórdia tua, 
Dómine, super nos, 
quemádmodum sperávimus in te. 
in te, Dómine, sperávi: 
non confúndar in ætérnum.

veni, Creator spiritus

Veni, creátor spíritus, 
mentes tuórum vísita, 
imple supérna grátia,
quæ tu creásti péctora. 

Qui díceris Paráclitus, 
altíssimi donum Dei, 
fons vivus, ignis, cáritas,
et spiritális únctio.

tu septifórmis múnere, 
dígitus patérnæ déxteræ, 
tu rite promíssum Patris, 
sermóne ditans gúttura. 

accénde lumen sénsibus, 
infúnde amórem córdibus,
infírma nostri córporis 
virtúte firmans pérpeti.

hostem repéllas lóngius 
pacémque dones prótinus; 
ductóre sic te prævio 
vitémus omne nóxium.

Per te sciámus da Patrem 
noscámus atque Fílium, 
teque utriúsque spíritum 
credámus omni témpore. 
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mes Dievą tėvą šlovinsim 
ir sūnų prisikėlusį, 
ir Dvasiai Šventajai garbė 
per amžių amžius vis skambės. 
amen. 

Dvasia, viešpatie, ateik

Dvasia, Viešpatie, ateik, 
spindulių dangaus mums teik,
žemės klystkelius nušviesk.

tėve vargstančių, nuženk, 
savo dovanas dalink, 
mūsų dvasią atgaivink! 

sielų tu ramintojas, 
svečias atlankytojas, 
mielas atgaivintojas.

Darbuose tu – poilsis, 
kaitroje tu – atvėsis, 
tu – paguoda liūdesy.

o šviesybe amžina, 
skaidrink sielos gilumą, 
stiprinki tikėjimą.

Be tavųjų dovanų 
viskas žmoguje skurdu, 
viskas – atvira žaizda.

nuvalyk, kas sutepta, 
laistyk, kas išdeginta, 
gydyk tai, kas sužeista.

atitrauk mus nuo klaidų, 
dvasios šalty duok jėgų, 
tiesink vingius mūs takų.

Deo Patri sit glória,
et Fílio, qui a mórtuis 
surréxit, ac Paráclito,
in sæculórum sǽcula. 
amen.

veni, sancte spiritus

Veni, sancte spíritus,
et emítte cǽlitus
lucis tuæ rádium.

Veni, pater páuperum, 
veni, dator múnerum, 
veni, lumen córdium. 

Consolátor óptime, 
dulcis hospes ánimæ, 
dulce refrigérium.

in labóre réquies,
in æstu tempéries,
in fletu solácium.

o lux beatíssima,
reple cordis íntima 
tuórum fidélium.

sine tuo númine,
nihil est in hómine
nihil est innóxium.

lava quod est sórdidum, 
riga quod est áridum, 
sana quod est sáueium. 

Flecte quod est rígidum, 
fove quod est frígidum, 
rege quod est dévium. 

A. Bendrosios maldos



204

Duok mums, mylintiems tave, 
tikintiems tava galia, 
dovanas septynerias.
Duok dorybių atpildą, 
siųsk laimingą pabaigą, 
kviesk į džiaugsmą amžiną. amen.

Kristaus siela
Kristaus siela, pašvęsk mane!
Kristaus kūne, išgelbėk mane!
Kristaus kraujau, pagirdyk mane!
Vandenie iš Kristaus šono, 
nuplauk mane!
Kristaus kančia, pastiprink mane!
o gerasis Jėzau, išklausyk mane!
savo žaizdose paslėpk mane!
neleisk man niekad nuo tavęs 
atsiskirti!
nuo sielų priešo apgink mane!
mirties valandą pasišauk mane
ir liepk man ateiti pas tave, 
kad su šventaisiais garbinčiau tave 
per amžius. amen.

atsimink, maloningoji Mergele 
atsimink, maloningoji mergele ma-
rija, jog amžiais nėra girdėta, kad 
apleistum bent vieną, kas bėga prie 
tavęs, šaukiasi tavo pagalbos ir pra-
šosi užtariamas. Šitokio pasitikėjimo 
kupini, ir mes skubame prie tavęs, 
mergelių mergele ir motina! mes ei-
name pas tave ir būdami nusidėjėliai 
su gailesčiu puolame prie tavo kojų. 
tu, įsikūnijusio žodžio motina, ne-
paniekink mūsų žodžių, bet malo-
ningai išgirsk ir išklausyk. amen.

Da tuis fidélibus,
in te confidéntibus, 
sacrum septenárium.
Da virtútis méritum,
da salútis éxitum,
da perénne gáudium. amen.

anima Christi
Ánima Christi, sanctífica me.
Corpus Christi, salva me. 
sanguis Christi, inébria me, 
aqua láteris Christi, lava me. 
Pássio Christi, confórta me, 
o bone iesu, exáudi me. 
intra tua vúlnera abscónde me. 
ne permíttas me separári a te. 
ab hoste malígno defénde me. 
in hora mortis meæ voca me. 
et iube me veníre ad te,
ut cum sanctis tuis laudem te 
in sǽcula sæculórum. 
amen.

Memorare
memoráre, o piíssima Virgo maría, 
non esse auditum a sǽculo, quemqu-
am ad tua curréntem præsidia, tua 
implorántem auxilia, tua peténtem 
suffrágia, esse derelíctum. ego ta-
li animátus confidéntia, ad te, Vir-
go Virginum, mater, curro, ad te 
vénio, coram te gemens peccator 
assisto. noli, mater Verbi, verba 
mea despícere; sed áudi propitia et 
exáudi. amen.
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rožinis

Džiaugsmo slėpiniai
(pirmadieniais ir šeštadieniais)
apreiškimas
apsilankymas
Gimimas
Paaukojimas
atradimas šventykloje

Šviesos slėpiniai
(ketvirtadieniais)
Krikštas Jordane
apsireiškimas Kanos vestuvėse
Dievo karalystės skelbimas raginant 
atsiversti
atsimainymas
eucharistijos įsteigimas

Kančios slėpiniai
(antradieniais ir penktadieniais)
malda alyvų sode
Plakimas
Vainikavimas erškėčiais
Kryžiaus nešimas
nukryžiavimas

garbės slėpiniai
(trečiadieniais ir sekmadieniais)
Prisikėlimas
žengimas į dangų
Šventosios Dvasios atsiuntimas
marijos paėmimas į dangų
marijos vainikavimas

rosarium

Mystéria gaudiósa
(in feria secunda et sabbato)
annuntiátio
Visitátio
natívitas
Præsentátio
invéntio in templo

Mystéria luminósa
(in feria quinta)
Baptísma apud iordánem
autorevelátio apud Cananénse 
matrimónium
Regni Dei proclamátio coniúcta 
cum invitaménto ad conversiónem
transfigurátio
eucharístiæ institútio

Mystéria dolorosa
(in feria tertia et feria sexta)
agonía in hortu
Flagellátio
Coronátio spinis
Baiulátio Crucis
Crucifíxio et mors

Mysteria gloriosa
(in feria quarta et Dominica)
Resurréctio
ascénsio
Descénsus spíritus sancti
assúmptio
Coronátio in Cælo
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Pabaigos malda

Melski už mus, šventoji Dievo 
Gimdytoja!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės.
Dieve, tavo vienatinis sūnus sa-
vo gyvenimu, mirtimi ir prisikėli-
mu mums parengė amžinąjį išgany-
mą. mes apmąstome tuos slėpinius, 
kalbėdami Švenčiausiosios merge-
lės marijos rožinį ir meldžiame pa-
galbos pasekti tuo, ko jie moko, bei 
laimėti, ką jie žada, per Kristų, mūsų 
Viešpatį. amen.

pasmilkymo malda
(Koptų tradicija)

Ramybės Karaliau, suteik mums sa-
vo ramybę ir atleisk mūsų nuodė-
mes. atstumk Bažnyčios priešus ir 
sergėk, kad ji nenusilptų.
emanuelis, mūsų Dievas, yra tarp 
mūsų tėvo ir Šventosios Dvasios 
šlovėje. 
tepalaimina jis mus, teapvalo mūsų 
širdis ir teišgydo sielos ir kūno ligas.
Garbiname tave, Kristau, su geruo-
ju tėvu ir Šventąja Dvasia dėl to, kad 
atėjai ir išgelbėjai mus.

Oratio ad finem Rosarii dicenda

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus 
Christi. 

Orémus.
Deus, cuius Unigénitus per vitam,
mortem et resurrectiónem su-
am nobis salútis ætérnæ prǽmia 
comparávit, concéde, quǽsumus: 
ut hæc mystéria sacratíssimo beátæ 
maríæ Virginis Rosário recoléntes, 
et imitémur quod cóntinent, et quod 
promíttunt assequámur. Per Chris-
tum Dóminum nostrum. amen.
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atsisveikinimo su altoriumi 
malda po liturgijos  
prieš išeinant iš bažnyčios
(Sirų maronitų tradicija)

Pasilik ramybėje, Dievo altoriau! 
mano atliktas aukojimas prie tavęs 
tepasitarnauja skolų dovanojimui 
ir nuodėmių atleidimui ir tepadeda 
man patirti Kristaus teismą be pa-
smerkimo ir sugėdinimo. nežinau, 
ar man bus duota sugrįžti ir vėl au-
koti prie tavęs auką.
Globok mane, Viešpatie, ir saugok 
savo Bažnyčią, kuri yra tiesos ir iš-
gelbėjimo kelias. amen.

Malda už mirusius
(Bizantijos tradicija)

sielų ir kiekvieno kūno Dieve, su-
trypęs mirtį, sunaikinęs velnią ir 
dovanojęs gyvybę visam pasauliui, 
duok, Viešpatie, atilsį savo mirusio 
tarno n. sielai šviesos, žalumos ir 
gaivesio vietovėje, toli nuo kančios, 
skausmo ir aimanų. Gerasis ir pa-
lankusis Dievas teatleidžia jam žo-
džiais, veiksmais ir mintimis pa-
darytas nuodėmes, nes nėra tokio 
žmogaus, kuris būtų gyvenęs ir ne-
nusidėjęs; tu vienas – be nuodėmės, 
tavo teisumas – teisumas per am-
žius ir tavo žodis – tiesa.
Kadangi tu, Kristau, mūsų Dieve, esi 
tavo mirusio tarno n. prisikėlimas, 
gyvenimas ir atilsis, mes šloviname 
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tave su nesukurtuoju tavo tėvu ir 
švenčiausiąja, gerąja bei gaivinan-
čiąja tavo Dvasia dabar ir visada, ir 
per amžių amžius. tegul ilsisi ra-
mybėje. amen.

tikėjimo aktas

Viešpatie Dieve, tvirtai tikiu ir išpa-
žįstu visa, ką teikia šventoji Katali-
kų Bažnyčia ir ką apreiškei tu, Dieve, 
būdamas amžinoji tiesa ir išmintis, 
kuri negali klysti nei klaidinti. tuo 
tikėdamas esu pasiryžęs gyventi ir 
mirti. amen.

vilties aktas

Viešpatie Dieve, viliuosi per tavo ma-
lonę gauti visų nuodėmių atleidimą 
ir amžinąją laimę po šio gyvenimo, 
nes tu, būdamas be galo galingas, iš-
tikimas, maloningas ir gailestingas, 
tai pažadėjai. to vildamasis esu pasi-
ryžęs gyventi ir mirti. amen.

Meilės aktas

Viešpatie Dieve, myliu tave labiau už 
viską, o savo artimą – dėl tavęs, nes 
tu esi aukščiausias, begalinis ir to-
buliausias gėris, vertas visokeriopos 
meilės. taip mylėdamas esu pasiry-
žęs gyventi ir mirti. amen. 

actus Fidei

Dómine Deus, firma fide credo et 
confíteor ómnia et síngula quæ sanc-
ta ecclésia Cathólica propónit, quia 
tu, Deus, ea ómnia revelásti, qui es 
ætérna véritas et sapiéntia quæ nec 
fállere nec falli potest. in hac fíde 
vívere et mori státuo. amen.

actus spei

Dómine Deus, spero per grátiam tu-
am remissiónem ómnium pecca-
tórum, et post hanc vitam ætérnam 
felicitátem me esse consecutúrum: 
quia tu promisísti, qui es infiníte po-
tens, fidélis, benígnus, et miséricors. 
in hac spe vívere et mori státuo. 
amen.

actus caritatis

Dómine Deus, amo te super óm-
nia et próximum meum propter te, 
quia tu es summum, infinítum, et 
perfectíssimum bonum, omni dilec-
tióne dignum. in hac caritáte vívere 
et mori státuo. amen.

Priedai
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gailesčio aktas

Dieve mano, iš visos širdies gailiuosi 
dėl visų savo nuodėmių ir bjauriuosi 
jomis, nes nusidėdamas ne tik nusi-
pelniau tavo teisingų bausmių, bet ir 
įžeidžiau tave, aukščiausiąjį gėrį, ver-
tą mylėti labiau už viską. todėl tvir-
tai ryžtuosi, padedamas tavo malo-
nės, daugiau nebenusidėti ir ateityje 
vengti progų nusidėti. amen.

actus contritionis

Deus meus, ex toto corde pǽnitet 
me ómnium meórum peccatórum, 
éaque detéstor, quia peccándo, non 
solum pœnas a te iuste statútas 
proméritus sum, sed præsértim quia 
offéndi te, summum bonum, ac di-
gnum qui super ómnia diligáris. ideo 
fírmiter propóno, adiuvánte grátia 
tua, de cétero me non peccatúrum 
peccandíque occasiónes próximas 
fugitúrum. amen.





B. KataLiKų MoKyMo ForMuLės

Dvigubas meilės įsakymas
1. mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa 

širdimi, visa siela ir visu protu. 
2. mylėk savo artimą kaip save patį.

aukso taisyklė (mt 7, 12)
Visa, ko norite, kad jums darytų 
žmonės, 
ir jūs patys jiems darykite.

palaiminimai (mt 5, 3–12)
Palaiminti beturčiai dvasia,
nes jų yra dangaus karalystė.
Palaiminti liūdintys, 
nes jie bus paguosti.
Palaiminti romieji, 
nes jie paveldės žemę.
Palaiminti alkstantys ir trokštantys 
teisumo, 
nes jie bus pasotinti.
Palaiminti gailestingieji, 
nes jie susilauks gailestingumo.
Palaiminti tyraširdžiai, 
nes jie regės Dievą.
Palaiminti taikdariai, 
nes jie bus vadinami Dievo vaikais.
Palaiminti persekiojami dėl teisumo,
nes jų yra dangaus karalystė.
Palaiminti jūs, 
kai dėl manęs jus niekina ir perse-
kioja bei meluodami visaip šmeižia. 
Būkite linksmi ir džiūgaukite, 
nes jūsų laukia gausus atlygis 
danguje.

trys dieviškosios dorybės
1. tikėjimas
2. Viltis
3. meilė

Keturios pagrindinės dorybės
1. Protingumas
2. teisingumas
3. tvirtumas
4. susivaldymas

septynios Šventosios Dvasios 
dovanos
1. išmintis
2. supratimas
3. Patarimas
4. tvirtumas
5. Pažinimas
6. maldingumas
7. Dievo baimė

Dvylika Šventosios Dvasios vaisių
1. meilė
2. Džiaugsmas
3. Ramybė
4. Kantrybė
5. Didžiadvasiškumas
6. Gerumas
7. maloningumas
8. Romumas
9. ištikimybė

10. Kuklumas
11. susivaldymas
12. skaistumas
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penki Bažnyčios įsakymai
1. Dalyvauk mišiose sekmadieniais 

bei per kitas privalomąsias šven-
tes ir susilaikyk nuo darbų ar vei-
klos, galinčių trukdyti šias dienas 
pašventinti.

2. Bent kartą per metus išpažink sa-
vo nuodėmes.

3. Bent apie Velykas priimk eucha-
ristijos sakramentą.

4. susilaikyk nuo mėsos ir pasnin-
kauk Bažnyčios nustatytomis 
dienomis.

5. Pagal išgales prisidėk prie me-
džiaginio Bažnyčios išlaikymo.

septyni gerieji darbai kūnui
1. išalkusį pavalgydinti. 
2. ištroškusį pagirdyti. 
3. Vargšą aprengti. 
4. Keleivį priglausti. 
5. Kalinį sušelpti. 
6. ligonį aplankyti. 
7. mirusį palaidoti.

septyni gerieji darbai sielai
1. nemokantį pamokyti.
2. abejojančiam patarti. 
3. nuliūdusį paguosti. 
4. Pikta darantį sudrausti.
5. Įžeidimus atleisti. 
6. nuoskaudas nukęsti. 
7. melstis už gyvus ir mirusius.

septynios svarbiausios ydos 
1. Puikybė
2. Gobšumas
3. Gašlumas
4. Rūstumas
5. Pavydas
6. Rajumas
7. tingumas

Keturi galutiniai dalykai
1. mirtis
2. teismas
3. Pragaras
4. Dangus
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Skaičiai rodo klausimo numerį

a

abortas  470
abraomas  8, 26, 38, 79, 360, 536
adomas  7, 75, 76, 100, 106
adventas  102 

plg. Kristaus grįžimas
agnosticizmas  445
aistra, aistros  370–371, 378
aliejus  237, 246, 318 

plg. Krizma, Sakramentai
altorius  246, 275, 288
amen  217, 598
anafora  277
analogija  19
angelas, angelai  59, 60, 61, 74, 

81, 94, 97, 209, 234, 446
angelo apreiškimas marijai  79, 

81, 94–97
apaštalas, apaštalai  12, 15, 83, 

109, 120, 127, 132, 174, 175, 
176, 180, 222, 234, 248, 254, 
265, 272, 273, 276, 298, 307, 
322, 326, 332, 421, 542, 548

apaštalavimas  188
apaštališkoji įpėdinystė  12, 161, 

167, 176, 222, 248, 326, 332
apaštališkumas  174 

plg. Bažnyčios apaštališkumas

apaštalų kolegija  109, 162
apaštalų simbolis  35
apaštalų tradicija  12–14
apeigos  256, 267 

plg. Tradicija, Liturgija
apipjaustymas  103
apvaizda  55–58 

plg. Dievas
asmuo  66, 257, 358, 372, 373, 

401–404, 487–488 
plg. Žmogus, Visuomenė

ateizmas  445
atgaila ir sutaikinimas, sakra-

mentas  200, 224, 250, 291, 
296–312, 432

atgaila/gailestis  300, 303
atgailaujančiojo veiksmai  302, 

303
atgailos išraiška  301
atjauta  314
atlaidai  312
atleidimas  50, 201, 230, 296, 

304, 310, 319, 594, 595 
– nuodėmių  200–201, 263 
– bausmės  263, 310 
plg. Atgaila ir Sutaikinimas

atlygis  208, 214
atminimas  120, 271, 275, 280
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atnašavimas  277
atpirkimas  8, 65, 219, 220
atsakomybė  364, 399
atsilyginimas  302, 303
atsimainymas  83, 110
atsivertimas, atsiversti  107, 116, 

165, 296, 297, 299, 427
auka  443 

– Kristaus  119, 120, 122, 130, 
273, 280, 429 
– Kryžiaus  122, 271, 280, 324 
– eucharistijos  271, 275, 280, 
281, 356 
– tikinčiųjų  189, 235, 429

auklėjimas, auklėti  338, 346, 
349, 374, 460, 565 
plg. Vaikai, Tėvai, Santuoka

aukso taisyklė  375

B

Baimė  364, 370
Balandis  139
Bausmė  263, 310, 312, 468–469
Bažnyčia  1, 9, 14, 15, 24, 30, 32, 

48, 61,109, 133, 137, 143, 144, 
145, 147–152, 153–160, 161–
193, 195, 196–197, 200–201, 
209, 217, 218–221, 223–226, 
230, 231, 233, 235, 242–243, 
244, 248–249, 255, 259, 260, 
262, 265, 268, 271, 274, 276, 
278, 281, 286, 289, 290, 291, 

292, 293, 294, 295, 299, 306, 
310, 311, 312, 315, 319, 321, 
322, 325, 326, 327, 329, 330, 
333, 336, 340, 341, 343, 348, 
349, 350, 351, 352, 353, 366, 
429–433, 438, 444, 548–549 
plg. Dievo tauta

Bažnyčios įsakymai  431, 432 
plg. Įsakymai

Bažnyčios katalikiškumas/visuo-
tinumas  166–168

Bažnyčios socialinė doktrina  
503, 509–520

Bažnyčios šventumas  165
Bažnyčios tėvai  243
Bažnyčios valdymas  187
Bažnyčios vienybė  161–163
Bažnytinė tarnyba/pareigos  

181, 328, 331 
– valdymo  326 
– mokymo  326 
– šventinimo  326

Bažnytinių bendruomenių na-
riai  293

Bedievystė  445
Bėgimas į egiptą, grįžimas iš 

egipto  103
Bendradarbiavimas Šventimų 

sakramentu  328
Bendrystė 

– Bažnyčios  250, 321 
– krikščionių tarpusavio  263 
– eucharistinė/Komunija  277, 
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290–293, 305, 349
Biblija  84, 148, 243 

plg. Šventasis Raštas
Blogis  57–58, 108, 359, 363, 

372, 375, 376, 416 
plg. Gėris

Būsimoji garbė  294

C

Celibatas  334, 342
Charizma, charizmos  159, 160, 

194, 424 
plg. Šventoji Dvasia

D

Dalyvavimas visuomenės gyve-
nime  405–410, 463–464

Dangus  209
Darbai  208, 211
Darbas  104, 186, 189, 281, 410, 

414, 432, 503, 508, 512–517
Darna  72, 459
Daugdievystė  445
Daugpatystė  347
Dekalogas  436–441 

plg. Įsakymas/Dešimt įsakymų
Dėkojimas  221, 555
Demonai  74, 108
Diakonas, diakonai  179, 260, 

327, 330
Diakonatas  325, 334

Dievas  1, 2, 3, 6, 18, 25–30, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 
50, 51, 52, 53, 54, 57, 59, 66–
67, 70, 71, 72, 74, 78, 97, 112, 
119, 137, 147, 200, 213, 358, 
360, 401, 405, 412, 415, 435–
436, 437, 442–446, 534–535, 
586 
– Vienintelis/Vienatinis  37, 
43, 113, 116, 412 
plg. Švč. Trejybė

Dievas tėvas  1, 46, 48, 52, 83, 
88, 90, 91, 94, 95, 98, 101, 
102, 105, 106, 107, 110, 115, 
118, 119, 121, 122, 130, 132, 
136, 137, 154, 206, 221, 280, 
582–585

Dieviškasis apreiškimas  4, 6–
9, 11, 15, 16, 22, 40, 41, 42, 73, 
535–547

Dieviškasis teisingumas  75, 307
Dieviškasis žodis  9, 46, 86, 89, 

137, 202 
plg. Kristus

Dieviškieji asmenys 47, 48–49, 
52 
plg. Švč. Trejybė

Dievo gailestingumas  307, 339, 
391

Dievo garbė  53
Dievo gerumas  1, 6, 53, 62, 213, 

416, 592 
plg. Dievas
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Dievo karalystė  107–108, 109, 
111, 134, 154, 188, 258, 314, 
590

Dievo motina  88, 95, 196, 234 
plg. Marija, Švč. Mergelė

Dievo planas/sumanymas  1, 6, 
97, 118, 276, 324, 337, 338, 456

Dievo regėjimas  125, 362, 533
Dievo sūnus  1, 42, 83, 85, 90, 

91, 121, 122, 137 
plg. Kristus, Jėzus Kristus, 
Žodis

Dievo tauta  148, 153, 154, 155, 
177–178, 179, 184, 244, 274, 
323 
plg. Bažnyčia

Dievo vaikai  147, 154, 258, 357
Dievo valia  591
Dievo žodis  9, 13, 16, 18, 21, 23, 

28, 32, 159, 186, 190, 277, 374, 
429, 558, 570, 593 
plg. Šventasis Raštas, Katechezė

Dirbtinis apvaisinimas  499
Dorybė, dorybės  159, 371, 377 

– dieviškosios  263, 384, 385, 
558 
– žmogiškosios, arba pagrin-
dinės  378, 379

Dovana, dovanos  194, 268, 323, 
357, 374, 389, 441 
plg. Dievas, Šventoji Dvasia

Dovydas  8
Drovumas  530

Duona (kvietinė)  237, 273, 277, 
279, 283, 284, 592–593 
– nerauginta  276

Duonos laužymas  273, 275, 284
Dvasinė marijos motinystė  100
Džiaugsmas  370

e

egzorcizmas  352
ekskomunika  308
elijas  110, 539
epifanija  103
eucharistija  120, 186, 188, 194, 

211, 220, 222, 224, 243, 245, 
250, 251, 254, 271– 294, 320, 
328, 354, 432, 453, 567 
– pavadinimai  275

eucharistijos malda  277, 283
eucharistijos šventimas  275, 

277–278 
plg. Mišios, Eucharistija

eucharistiniai pavidalai  283, 
284, 285

eutanazija  470
evangelija, evangelijos  22, 261, 

328, 359, 419, 579 
plg. Geroji Naujiena, Naujasis 
Testamentas, Šventasis Raštas

evangeliniai palaiminimai  
359–361

evangelizacija, evangelizuoti  80, 
172, 190
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F

Fizinė sveikata  319
Formulė, formulės 

– sakramentinės  260, 267 
– tikėjimo  31 
plg. Simbolis

g

Galutinis tikslas  360
Garbinti, garbinimas  61, 62, 

136, 198, 221, 245, 286, 443, 
526, 550, 552, 584  
plg. Kultas

Gavėnia  106, 301
Geismingumas  77, 297, 527
Gėris/gėrybės  58, 359, 363, 375, 

416 
– bendrasis gėris  365, 373, 
407–410

Geroji naujiena  79, 80 
plg. Evangelija, Naujasis 
Testamentas

Giedojimas  239
Gimstamumo kontrolė  496–498
Gimtoji nuodėmė  75, 76–78, 96, 

258, 263
Gydymas, išgydymas  313
Gydymo sakramentai  250, 

295–320
Gyvenimo kelionė  294
Gyvybė/gyvenimas 

– žmogaus gyvybė  466–467 
– naujasis gyvenimas  135, 
136, 146, 251, 263, 297, 354, 
357, 359 
– krikščionio moralės gyveni-
mas  429, 433 
– pašvęstasis gyvenimas  
192,193 
– amžinasis gyvenimas  207, 
232, 271, 294, 320

Gyvūnai  507
Godumas/geidimas  531 

plg. Geismingumas
Gundymas, gundyti  74, 75, 596 

– Jėzaus gundymai  106

H

hierarchija  179, 180

i, Į

ieva  7, 75
Įkrikščioninimas  250, 251–294, 

295
Įkvėptumas, įkvėpti  18, 140
inseminacija  499
Įsakymas, įsakymai (Dešimt 

įsakymų)  418, 442–533 
plg. Dekalogas

Įsikūnijęs žodis  91
Įsikūnijimas  45, 50, 85–95, 101, 

131, 242
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Įstatymas  8, 154, 349, 406, 410 
– dieviškasis  373, 400, 420 
– senasis izraelio  8, 79, 113, 
114, 340, 418–419, 435, 436 
– naujasis evangelijos  420, 
421, 434 
– prigimtinis  416, 430 
– moralės, moralinis  415–418

istorija  128 
– išganymo 51

Įsūnystė, įsūnyti  50, 79, 131, 
230, 268

išganymas  68, 119, 171, 230, 
237, 261, 262, 314, 321, 366

išmalda  211, 301
išmintis  389
išpažinimas 

– tikėjimo išpažinimas  33, 
36–37, 168, 259 
– evangelinių patarimų išpaži-
nimas/laikymasis 178, 192

išpažintis  246, 296, 303, 304, 
305, 306, 311, 316, 432 
plg. Atgaila ir Sutaikinimas

išrišimas, išrišti  302, 308, 311, 
349 
plg. Atgaila ir Sutaikinimas

išskaistinimas  165, 195, 208–
211, 314, 355

ištuoka  347, 349
Įšventinimas 

– į vyskupus  326 
– į kunigus  328 

– į diakonus  330
Įtraukimas į Kristų ir Bažnyčią/

priklausymas Bažnyčiai  263, 
291

izraelis  8, 37, 42, 45, 82, 103, 
106, 113, 114, 116, 149, 253, 
340, 436, 450

Įžadas  443

y

yda, ydos  117, 371, 398

J

Jėzaus Širdis  93
Jėzaus vaikystė  103
Jėzus Kristus  9, 10, 22, 45, 46, 

57, 79, 80, 81–84, 85–95, 98–
100, 101–111, 112– 124, 125–
131, 132–135, 143, 144, 146, 
148, 149, 150, 154, 155, 156–
158, 171– 172, 173, 175, 179, 
189–191, 204, 206, 224, 255, 
262, 263, 265, 338, 340, 341, 
342, 352, 360, 434–435, 450, 
541–544, 578, 580, 582 
plg. Kristus, Dievo Sūnus, 
Mesijas

JhVh  38
Jonas Krikštytojas  102, 105, 

141, 254
Juozapas, šv.  104
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K

Kalėdos  103
Kančia  56, 72, 77, 281, 314 

– Kristaus  112–124, 314, 319, 
392, 543 
plg. Jėzus Kristus

Kankiniai  234, 262
Kapas  124
Karas  483–486
Katechezė  80, 190
Katechumenas  262
Katechumenatas  259
Katedra  246
Klusnumas  178, 459, 464–465 

– tikėjimo  25, 26
Konsekracija  277, 331 

plg. Transsubstanciacija
Konsekracijos malda  331
Konsekruota ostija  286
Kraujas  120, 254, 282, 283 

Plg. Eucharistija ir 
Transsubstanciacija

Krikščionis, krikščionys  82, 
163, 168 
– krikščionys nekatalikai  292, 
345

Krikščionių vienybė  164
Krikštas  34, 44, 147, 163, 177, 

200, 224, 227, 250, 251, 252–
264, 292, 297, 352, 354, 422 
– Jėzaus  105, 139, 254 
– Jono Krikštytojo  105

Krikštykla  246
Krikšto malonė  259 

plg. Sakramentas, sakramentai
Krikšto tėvas/motina  259
Kristaus buvimas eucharistijoje  

274, 282, 285
Kristaus grįžimas  103, 129, 133, 

212, 214, 242, 271 
plg. Adventas

Kristaus kapas  124, 127
Kristaus mokiniai  128, 129
Kristaus prisikėlimas  50, 57, 58, 

109, 110, 112, 126–131, 149, 
204, 252, 271, 354, 452

Kristaus sekimas  123, 434
Kristaus žengimas į dangų  132
Kristus  1, 6, 12, 38, 45, 46, 53, 

57, 58, 82, 97–101, 109, 117–
122, 131, 1423, 149, 156, 157, 
158, 181, 189, 206, 207, 218–
225, 227, 229–230, 231–232, 
233, 235, 236, 237, 240, 242, 
243, 244, 246, 262, 267, 271–
274, 276, 280, 281, 282, 283– 
285, 287, 292, 295, 297, 298, 
299, 302, 306, 307, 312, 315, 
319, 320, 322, 323, 324, 327, 
328, 330, 335, 336, 357, 359, 
362, 366, 420, 421, 422, 426, 
428, 456, 491, 560 
plg. Mesijas

Krizma  246, 267, 270 
plg. Sutvirtinimas
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Kryžiaus kelias  353
Kryžiaus ženklas  351
Kryžius  108, 110, 122, 126, 254, 

428
Kultas  12, 198, 218, 227, 244, 

274, 277, 286, 328, 330, 345, 
351, 443–446

Kultūra  236, 247, 248, 249
Kūnas  

– žmogaus  69, 110, 203–205, 
356, 358, 474 
– žmogiškasis Kristaus  90, 92, 
124, 129, 130 
– Kristaus kūnas eucharistijo-
je  271, 282, 593 
plg. Transsubstanciacija

Kunigas, kunigystė  179, 235, 
246, 260, 263, 270, 278, 302, 
303, 307, 308, 317, 324, 325, 
327, 328, 334, 343, 352 
plg. Šventimų sakramentas, 
Vyskupas

Kunigija  329
Kūno neliečiamybė  477
Kūrėjas  46, 50, 54, 66–72, 202, 

416 
plg. Dievas

Kūrinija  46, 50, 51, 52, 54, 59, 
62, 63, 65, 67, 236, 337

Kūrinijos palaikymas, išlaiky-
mas  54

Kūrinys, kūriniai  55, 64, 67

L

laidotuvės  354–356 
plg. Mirusieji

laikas  131, 137, 149, 243, 322
laikinieji dalykai  188
laikymasis, laikytis  441
laiko pilnatvė  1
laimė  361
laiminimas, palaiminimas  221, 

351, 551
liaudiškasis pamaldumas  353
liga  313, 316
ligonis, ligoniai  286, 314, 315, 

471 
plg. Ligonių patepimas

ligonių patepimo sakramentas  
224, 250, 313–319

liturgija  218–220, 221–223, 
233, 234, 558 
– dangiškoji  234

liturginė muzika  239
liturginiai metai  242 

plg. Adventas, Kalėdos, Gavė-
nia, Velykos, Sekminės

liturginis laikas  241
liūdesys  370
liudijimas, liudyti  190, 193, 

268, 522
liudytojai  343
lygybė  412, 413
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M

magisteriumas  10, 15, 16, 17, 
19, 430, 559

malda  56, 146, 186, 243, 245, 
281, 291, 301, 318, 349, 351, 
355, 374, 443, 534–598 
plg. Tėve mūsų, Psalmės, Va-
landų liturgija

maldininkų kelionės  353
malonė  72, 73, 75, 131, 186, 

195, 206, 222, 229, 259, 262, 
263, 266, 267, 269, 271, 291, 
292, 297, 300, 310, 341, 357, 
359, 362, 366, 378, 404, 419, 
420, 422– 425, 429 
plg. Dieviškasis gyvenimas 
– sakramentinė  230–231, 318, 
319, 346, 424 
– išliekamoji, pašvenčiamoji, 
sudievinamoji  423 
– veikiančioji  424

marija, Švč. mergelė  26, 85, 88, 
94, 95, 96–100, 104, 142, 196–
199, 234, 240, 294, 429, 546– 
547, 562–563 
plg. Dievo Motina

marijos ėmimas į dangų  197
medicina  471
meilė  161, 192, 194, 271, 375, 

385, 387, 404, 420, 426, 428, 
442 
– artimui  292, 337, 401, 418, 

420, 435, 436, 455–533 
– Dievui  401, 418, 420, 435, 
436, 442–446 
plg. Dievo meilė; Bažnyčios 
meilė 
– santuokinė  344, 347, 495–
496 
plg. Santuoka

meilės įsakymas  420
melaginga priesaika  449
mergeliškumas  342, 491
mesijas  8, 78, 82, 111 

plg. Kristus
mirštantieji  478
mirtis  72, 77, 78, 125, 131, 205–

206, 208, 213, 308, 311, 314, 
316, 320, 354, 355, 471, 476 
– Kristaus  112, 115, 117, 118, 
119, 124, 125, 149, 252, 271, 
314, 354

mirusieji  312, 479
mirusiųjų prisikėlimas  131, 

202–206, 214, 320, 355
misija, misijos 

– Bažnyčios  144, 150, 173, 
193, 201, 250 
– Šventosios Dvasios  5, 9, 144 
– Kristaus, Dievo sūnaus  9, 
144 
– apaštalų  175,176, 322 
– popiežiaus  182 
– įšventintųjų  181, 321 
– sutuoktinių  321
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mišios  275, 432 
plg. Eucharistija

mokslas  29
moksliniai eksperimentai  475
moralė, moralinis gyvenimas  

185, 429 
plg. Moralinis įstatymas

moralumas  367–369, 370–371, 
372

moteris  71, 337–339, 342, 344, 
347, 527–530

mozė  8, 38, 114, 537

n

naujasis testamentas  22, 23, 
140, 148, 217 
plg. Šventasis Raštas,  
Naujoji Sandora

neapykanta  370
neišardomumas/išardyti/nu-

traukti  338, 346, 347, 495 
plg. Santuoka

neištikimybė  339
neklystamumas  185
neturtas  178, 532
nežinojimas  364, 376
nojus  7
norma  375
nuodėmė  1, 57, 73–76, 97, 108, 

116, 117, 118, 121, 122, 131, 
191, 200–201, 206, 213, 263, 
281, 291, 292, 295, 297, 298, 

300, 303, 304–306, 308, 309, 
313, 314, 338, 347, 363, 366, 
391–397, 492

nuodėmės struktūros  400
nuolankumas/nuolankiai  28, 

107, 553, 573, 574, 582
nuopelnai  426–427
nuopuolis  73–78 

plg. Gimtoji nuodėmė
nusidėjėlis  107, 117, 118, 165, 

299
nuteisinimas  131, 263, 422

o

organų transplantavimas  476

p

Paaukojimas šventykloje  103
Pagalba, padėti, 211
Pagonys  102
Palaima  208, 210,  363, 415
Panašumas  358
Panašumas į Kristų per Šventi-

mus  335
Papiktinimas  473
Parakletas  138 

plg. Šventoji Dvasia
Pareiga, įpareigojimas, priva-

lomumas  289, 290, 305, 342, 
439, 440

Paruzija  134 
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plg. Laikų pilnatvė, Kristaus 
grįžimas

Pasauliečiai  178, 188
Pasaulis  3, 50, 52, 54, 62, 134, 

481–482
Pasiryžimas  300
Pasitikėjimas  300
Paskutinė vakarienė  120, 272, 

273, 276, 577
Pasmerkimas 

– Kristaus  113 
– nusidėjėlio  214

Pasninkas  291, 301, 432
Pastoracija/ganytojo pareigos  

327, 328, 330
Pašaukimas  188, 535
Pašventinimas  75, 165, 188, 

190, 231, 264, 274, 453
Patepimas 139, 266, 267, 318
Pavyzdys  186
Pažadas 360, 443
Pažinimas 

– dieviškasis Kristaus  90 
– žmogaus, žmogiškasis  3, 4

Pergalė  314
Petras, šv.  81, 109, 127, 162, 187
Piktasis  74, 258, 352, 597
Piktžodžiavimas  116, 447
Politeizmas,  

plg. Daugdievystė
Popiežius  180, 182–185, 326 

plg. Romos vyskupas
Pradėjimas, prasidėjimas 

– Jėzaus pradėjimas  94, 98 
– marijos prasidėjimas  96

Pragarai  125
Pragaras  74, 125, 212, 213
Prakeikimas  135, 208, 212, 214
Pranašas, pranašai  8, 102, 140, 

265, 313, 340, 539
Prašymo malda  553
Priesaika, prisiekti  448–449
Prietaringumas  445
Prievarta  364
Prigimtis 

– žmogiškoji  88, 89 
– dieviškoji  48, 88, 89

Privatieji apreiškimai  10
Privatinė nuosavybė  504–506
Procesija  286
Protas  3, 4, 358
Protingumas  379, 380
Psalmės  243, 540

r

Rankų, rankos uždėjimas  139, 
237, 265, 267

Raštų kanonas  20
Religija, religijos  169, 170
Relikvijų gerbimas  353
Rezervavimas apaštalų sos-

tui  308
Rytų Bažnyčių nariai  293
Romos popiežius  185 

plg. Popiežius
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Romos vyskupas  16, 162, 174, 
180, 182, 183, 184, 185, 187 
plg. Romos popiežius, 
Popiežius

Rožinis  198, 353, 563, 567

s

sakykla  246
sakramentalijos  351
sakramentas, sakramentai  146, 

159, 168, 186, 194, 220, 222, 
224–232, 248, 249, 250–350, 
354, 357

sakramentinė žymė/antspaudas  
227, 263, 268, 328, 335

sakramentiniai ženklai  236, 
237, 254

sakramentų teikimas  225, 260, 
270, 278, 293, 307

sandora  7, 51, 340, 344, 396, 538 
– senoji  8, 51,102, 114, 169, 
234, 236, 237, 253, 265, 276, 
324, 418, 436, 437, 450 
plg. Senasis Testamentas 
– naujoji  8, 120, 162, 234, 
244, 274, 276, 280, 340, 577 
plg. Naujasis Testamentas 

santuoka  502 
– dieviškoji institucija  234, 
337–340 
– sakramentas  321, 341–350 
– mišri  345 

– esant skirtingam kultui  345
savižudybė  470
sąžinė  359, 372–377 

– sąžinės sprendimas  376
sąžinės patikrinimas  303, 304, 

374 
plg. Atgaila ir Sutaikinimas

sekmadienis  241, 276, 289, 432, 
452–454, 567

sekminės  142, 144, 149, 255, 
265, 267

senasis testamentas  21, 22, 23, 
45, 118, 140, 141,142, 148, 
313, 340, 446, 538 
plg. Šventasis Raštas,  
Senoji Sandora

senatvė  316
siela 

– žmogaus  69, 70, 203, 205, 
208, 356, 358, 473 
– Kristaus  90, 125, 130, 282

silpnumas  202
skaistykla  210, 211
skaistumas  178, 488–494
skelbimas  13, 24, 80, 172, 184, 

277, 350, 433 
plg. Dievo žodžio skelbimas; 
Evangelizacija  

slėpinys, slėpiniai 
– dieviškieji 4, 5, 40, 44–49, 
144 
plg. Švč. Trejybė 
– Jėzaus Kristaus  86, 89, 100, 



225Teminė rodyklė

101, 102, 103, 225 
– Velykų  122–125, 126, 218, 
222, 223, 233–249 
– Bažnyčios  152 
– žmogaus  67 
– blogio  57

socialinis teisingumas  404, 
411–414, 509–519

solidarumas  414, 518
sprendimas, sprendimai  362
stabmeldystė  445, 446
stebuklai  108
suaugęs, suaugusi  259
subsidiarumas  402, 403
susirinkimas, susirinkimai  88, 

185, 446
susivaldymas, pagrindinė dory-

bė  379, 383
sutaikinimas  200, 296, 310 

plg. Atgaila ir Sutaikinimas
sutaikinimo sakramento paslap-

tis  309
sutikimas tuoktis  344, 346
sutuoktiniai 337, 343, 344, 345, 

346 
plg. Santuoka, Ištuoka

sutuoktinių fizinis atsiskyri-
mas  348

sutvirtinimas, arba Patepimas 
krizma  224, 227, 250, 251, 
265–270, 292, 354

svetimavimas  347, 349, 369, 
492, 502

Š

Šabas  450–452
Šeima  189, 350, 402, 453, 456–

462, 565 
plg. Santuoka

Šėtonas  74 
plg. Demonas

Šlovinimo malda  556
Šūksnis  111
Švč. trejybė  27, 32, 34, 44–49, 

52, 82, 83, 110, 130, 136, 137, 
144, 153, 161, 165, 195, 198, 
209, 385, 428, 534 
plg. Dievas, Tėvas, Dievo Sū-
nus, Žodis, Šventoji Dvasia

Švenčiausioji Širdis  93
Šventasis Raštas  13, 14, 17, 18–

24, 62, 74, 217, 239, 240
Šventasis, šventieji  165, 209, 

240, 242, 264, 294, 312, 429, 
564

Šventė, šventės  289, 432, 450–
454, 567

Šventieji pastatai  245
Šventieji paveikslai  92, 240
Šventimų sakramentas  176, 179, 

181, 224, 227, 235, 321–336 
plg. Sakramentai

Šventykla, šventovė 
– Jeruzalės  113, 114, 115, 538 
– naujosios sandoros  244 
– Šventosios Dvasios  147, 159
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Šventoji Dvasia  1, 6, 12, 15, 18, 
19, 42, 45, 47, 85, 91, 94, 130, 
132, 136–146, 155, 156, 159, 
160, 161, 164, 192, 221, 222, 
223, 230–231, 235, 252, 254, 
256, 260, 263, 265, 267–268, 
283, 298, 357, 366, 384, 387, 
389, 390, 422, 427, 549, 557, 
561 
plg. Švč. Trejybė

Šventoji galia  323
Šventosios Dvasios vaisiai  390
Šventovė  353
Šventųjų bendravimas/bendrys-

tė  194–195, 211
Šventumas  75, 165, 188, 190, 

231, 264, 346, 428
Švęsti, šventimas  233–236, 239, 

242–247
Šviesa  237

t

tabernakulis  246, 286
taika  480–486
tarnas (Kristus)  118
tarnavimas, tarnauti  323
tarnyba/veikla/pareigos 

– kunigiškoji  155, 177, 188, 
218, 326, 335 
– pranašiškoji  155, 177, 190, 
326, 335 
– karališkoji  155, 177, 191, 

326, 335
tarpininkas 

plg. Kristus
taurė  273, 280
teisė, teisės  365, 444, 504, 512
teisingumas, pagrindinė dory-

bė  379, 381
teismas 134, 135 

– Dievo  205–208, 214–216 
tėvai  259, 455, 459, 460, 461 

plg. Vaikas, Šeima
tėve mūsų  544, 569, 578–598
tiesa  4, 18, 41, 47, 444, 521–526
tiesos charizma  16
tikėjimas 25, 27–36, 43, 48, 86, 

112, 126, 184–185, 194, 208, 
211, 228, 240, 259, 349, 385, 
386, 442 
plg. Tikėti

tikėjimo paveldas 14, 15, 16
tikėjimo simboliai  33–35, 357 

– apaštalų  35 
– nikėjos–Konstantinopolio   
35

tikėti, tikėjimas 27, 255
tikintysis, tikintieji  177, 185, 

227, 231, 281, 289, 316, 357
tyrumas  529–530
tradicija  11–14, 17, 19, 20, 32, 

557–566 
– apaštalų tradicija  12 
– liturginė tradicija  19

transsubstanciacija  283
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troškimas, trokšti  2, 361, 370 
plg. Geismingumas, Godulys

tvirtumas, pagrindinė dorybė  
379, 382

u

Ugnis, liepsna  139, 237
„Užsispyrėliškoji“ terapija  471
Užtarimas  132, 195, 197, 264, 

315, 554

v

Vaikas, vaikai 338, 345, 346, 456, 
459, 461, 500–501 
plg. Auklėjimas, Šeima, Tėvai, 
Santuoka

Vaisingumas 347
Valandų liturgija  243, 567
Valia 

– Kristaus dieviškoji ir žmo-
giškoji  91, 121 
– žmogaus  358

Valstybė  406, 472, 483–484, 494 
plg. Visuomenė

Vanduo  139, 237, 252, 253, 254, 
256, 260

Vardas, vardai 
– Dievo  38, 40, 254, 256, 447, 
588–589 
– Jėzaus  81, 560 
– krikščioniškasis  264

Vargšas, vargšai 520
Veikla  189, 191 

plg. Darbas
Veiksmai, veikti  238, 363, 364
Velykos  237, 241, 290, 298, 432
Velykų pokylis/puota  271, 287
Velykų tridienis  272
Velnias  75, 125 

plg. Demonas
Viatikas  320
Vidinė atgaila  300
Vienesmis 88 

plg. Švč. Trejybė
Viešpats  38, 84 

plg. Kristus, Dievas
Viltis  132, 161, 300, 385, 387, 442
Visuomenė  191, 402–403, 405–

410, 411–414, 457–458, 463–
465 
plg. Visuomenės gyvenimas

Vynas (vynuogių)  237, 273, 277, 
279

Vyskupas, vyskupai  12, 16, 162, 
167, 174, 176, 179, 180, 183, 
184, 185, 186, 187, 235, 246, 
270, 278, 307, 308, 317, 318, 
326, 327, 329, 330, 331, 332, 
352 
plg. Šventimų sakramentas, 
Įšventinimas

Vyskupija  167
Vyskupystė  325, 334 

plg. Vyskupas
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Vyskupų kolegija  180, 182,183, 
185, 187, 326

ž

žemiškosios/medžiaginės gėry-
bės  194, 362

ženklai  108, 127, 224, 314
žydai  169, 276 

plg. Izraelis
žmogaus embrionas 472
žmogaus laisvė  56, 363–366, 

425
žmogaus kilnumas/orumas  2, 

358, 365, 373, 444, 487
žmogaus veiksmas/aktas  76, 

344, 363, 368, 369 
plg. Veikla, Žmogus, Aistros

žmogiškoji prigimtis ir gimtoji 
nuodėmė  77, 297, 338

žmogus  1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 25, 
59, 62–63, 66–72, 202–203, 
205–206, 212, 213, 337–339, 
342, 344, 347, 358, 365, 401–
414, 415–420 
– žmogus Kristus  87–89

žmogžudystė  470
žmonių bendruomenė  401–414
žmonių giminė/žmonija  68, 

76, 152 
plg. Žmogus

žmonių pora  71
žudymas, žudyti  466–467
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apd apaštalų darbai
apr apreiškimas Jonui
ef laiškas efeziečiams
ez ezekielio knyga
Fil laiškas filipiečiams
Gal laiškas galatams
Įst Pakartoto Įstatymo 

knyga
iš išėjimo knyga
iz izaijo knyga
Jn evangelija pagal Joną
1 Jn Pirmasis Jono laiškas
Jok Jokūbo laiškas
1 Kar Pirmoji Karalių knyga
Kol laiškas kolosiečiams
1 Kor Pirmasis laiškas 

korintiečiams
2 Kor antrasis laiškas 

korintiečiams

lk evangelija pagal luką
2 mak antroji makabėjų 

knyga
mk evangelija pagal morkų
mt evangelija pagal matą
Pr Pradžios knyga
Ps Psalmynas
1 Pt Pirmasis Petro laiškas
2 Pt antrasis Petro laiškas
Rom laiškas romiečiams
1 tes Pirmasis laiškas 

tesalonikiečiams
2 tes antrasis laiškas 

tesalonikiečiams
2 tim antrasis laiškas 

timotiejui
tit laiškas titui
žyd laiškas žydams
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