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Benediktas XVI

Apie pirmosios krikščionių bendruomenės 
maldą 

2012 m. balandžio 18 d.

Brangūs broliai ir seserys!

Po didžiųjų švenčių grįžkime prie katechezių apie 
maldą. Audiencijoje prieš Didžiąją savaitę stabtelė-
jome prie Mergelės Marijos, buvusios tarp apaštalų, 
laukiančių Šventosios Dvasios nužengimo. Bažnyčia 
pirmus žingsnius žengė maldos aplinkoje. Sekminės 
nėra izoliuotas epizodas, nes Šventosios Dvasios artu-
mas ir veikimas nuolatos veda ir gaivina keliaujančią 
krikščionių bendruomenę. Apaštalų darbuose Lukas 
pasakoja ne tik apie didžiulį Šventosios Dvasios išlie-
jimą Vakarienės kambaryje penkiasdešimtą dieną po 
Velykų (plg. Apd 2, 1–13), bet ir mini kitus Jos įsiver-
žimus į Bažnyčios istoriją. Šiandien norėčiau stabtelėti 
prie vadinamųjų „mažųjų Sekminių“, įvykusių gims-
tančiajai Bažnyčiai išgyvenant vieną iš savo gyvenimo 
sunkiųjų tarpsnių. 

Apaštalų darbuose pasakojama, kad po luošio išgy-
dymo Jeruzalės šventykloje (plg. Apd 3, 1–10) Petras 
ir Jonas suimami (plg. Apd 4, 1), nes visai tautai skelbė 
Jėzaus prisikėlimą (plg. Apd 3, 11–26). Po greito teismo 
proceso jie vėl paleidžiami, grįžta pas brolius ir papa-
sakoja, kas jiems nutiko dėl prisikėlusio Jėzaus liudiji-
mo. Tą akimirką, pasak šventojo Luko, jie „vieningai 
pakėlė į Dievą balsus“ (Apd 4, 24). Čia Lukas praneša 
apie apimliausią maldą Naujajame Testamente, jos pa-
baigoje, kaip ir anksčiau, „sudrebėjo susirinkimo vieta, 
visi prisipildė Šventosios Dvasios ir ėmė drąsiai skelbti 
Dievo žodį“ (Apd 4, 31). 

Prieš aptardami šią įstabią maldą, žvilgtelėkime į svar-
bią nuostatą: pavojaus, sunkumų, grėsmės akivaizdoje 
pirmoji krikščionių bendruomenė neanalizuoja, kaip 
reikėtų tinkamai reaguoti, neieško gynybinės strategi-
jos ar priemonių, bet, susidūrusi su išbandymais, pir-
miausia ima melstis, kreipiasi į Dievą. 

Kas būdinga tai maldai? Tai – vieninga ir santaringa 
visos bendruomenės malda persekiojimo dėl Jėzaus 
situacijoje. Graikiškajame originale šventasis Lukas 
vartoja žodį homothumadon, „visi kartu“, „vienin-
gai“, – sąvoką, kitur Apaštalų darbuose pabrėžiančią 
ištvermingą ir vieningą maldą (plg. Apd 1, 14; 2, 46). 
Tas vieningumas yra esminis pirmosios bendruome-
nės elementas ir visada turi būti esminis Bažnyčiai. 

Meldžiasi ne tik Petras ir Jonas, kuriems gresia pavo-
jus, bet ir visa bendruomenė, nes tai, ką abu apaštalai 
išgyvena, susiję su visa Bažnyčia. Staigaus persekioji-
mo dėl Jėzaus akivaizdoje Bažnyčia ne išsigandusi ir 
susiskaldžiusi, bet giliai suvienyta maldos kaip vienas 
asmuo šaukiasi Viešpaties. Tai pavadinčiau pirmuoju 
stebuklu, įvykstančiu tada, kai bandomas tikinčiųjų ti-
kėjimas: vienybė, užuot subyrėjusi, stiprėja, nes palai-
koma nepajudinamos maldos. Bažnyčia neturi baimin-
tis persekiojimų, kurių jai tenka patirti istorijoje, bet, 
kaip Jėzus Getsemanėje, visada kliautis Dievo artumu, 
pagalba ir galia, kurių šaukiamasi malda. 

Ženkime dar vieną žingsnį: ko prašo Dievo krikščio-
nių bendruomenė šią išbandymo akimirką? Neprašo 
išsaugoti gyvybės iškilus persekiojimų grėsmei, lygiai 
kaip ir neprašo atmokėti tiems, kurie įkalino Petrą ir 
Joną; jų vienintelis prašymas – suteikti drąsos „atvirai 
skelbti tavo žodį“ (plg. Apd 4, 29). Vadinasi, meldžia 
suteikti jėgų neprarasti drąsos tikėti, drąsos skelbti 
tikėjimą. Tačiau iš pradžių ji mėgina visu gilumu su-
prasti, kas įvyko, perskaityti įvykius tikėjimo šviesoje 
ir kaip tik per Dievo žodį iššifruoja pasaulio tikrovę. 

Maldoje, keliamoje į Viešpatį, bendruomenė pirmiau-
sia prisimena Dievo didybę bei begalybę ir jo šaukiasi: 
„Valdove, tu sukūrei dangų, žemę, jūrą ir visa, kas juose 
yra“ (Apd 4, 24). Taip šaukiamasi Kūrėjo: žinome, kad 
visa iš jo kyla ir visa yra jo rankose. Šitas suvokimas 
teikia mums tikrumo ir drąsos. Tada pripažįstama, 
kad Dievas veikia istorijoje nuo pat sukūrimo, yra ar-
timas savo tautai, apsireiškė kaip Dievas, kuriam rūpi 
žmogus ir kuris nepasitraukia, nepalieka žmogaus, 
savo kūrinio; čia pabrėžtinai cituojama 2-oji psalmė, 
kurios šviesoje nuskamba tą akimirką Bažnyčios išgy-
venami sunkumai. 2-ojoje psalmėje švenčiama Judėjos 
karaliaus intronizacija, tačiau sykiu ir pranašaujama, 
kad ateis Mesijas, prieš kurį visi maištai, persekiojimai 
ir engimai bejėgiai. „Kodėl niršta pagonys, kam veltui 
tautos sąmokslus rengia? Žemės karaliai sukilo, valdo-
vai susibūrė draugėn prieš Viešpatį ir jo Mesiją“ (Apd 
4, 25). Visa tai pranašiškai paskelbiama jau psalmėje 
apie Mesiją, ir tas galingųjų maištavimas prieš Dievo 
galybę būdingas visai istorijai. Pats Šventojo Rašto, 
Dievo žodžio, skaitymas akina bendruomenę maldoje 
tarti Viešpačiui: „Taip. Šitame mieste iš tiesų susibūrė 
Erodas, Poncijus Pilotas su pagonių ir Izraelio gen-
timis prieš tavo šventąjį tarną Jėzų, kurį tu patepei, 
kad įvykdytų tą, ką tavo galia ir valia buvo iš anksto 
nusprendusi“ (Apd 4, 27–28). Tai, kas vyksta, skaito-
ma Kristaus šviesoje. Kristus yra raktas į persekioji-
mo ir kryžiaus, o pastarasis savo ruožtu į prisikėlimo 
supratimą. Priešinimasis Jėzui, jo kančia ir mirtis, re-
miantis 2-ąja psalme, iš naujo perskaitomi kaip Dievo 
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Tėvo plano įgyvendinimas pasauliui išganyti. Čia taip 
pat atsiskleidžia pirmosios bendruomenės patiriamo 
persekiojimo prasmė. Ji buvo ne kokia nors paprasta 
sąjunga, bet Kristuje gyvenanti bendruomenė; todėl 
viskas, kas joje nutinka, yra Dievo plano dalis. Mo-
kiniai, kaip ir Jėzus, irgi susiduria su pasipriešinimu. 
Malda, Šventojo Rašto apmąstymas Kristaus slėpinio 
šviesoje padeda mums perskaityti dabartinę tikrovę 
išganymo istorijos, Dievo įgyvendinamos istorijoje vi-
sada savaip, kontekste. 

Kaip tik todėl Jeruzalės pirmoji krikščionių bendruo-
menė meldžia Dievo ne ją apginti, apsaugoti nuo iš-
bandymų ir kančių, suteikti jai sėkmę, bet tik duoti ga-
limybę su parresia, t. y. atvirai, laisvai, drąsiai, skelbti 
Dievo žodį (plg. Apd 4, 29). 

Ji dar papildomai pageidauja, kad tą skelbimą lydėtų 
Dievo ranka ir būtų pagydoma ir daromi ženklai bei 
stebuklai (plg. Apd 4, 30), t. y. Dievo gerumas būtų regi-
mas kaip jėga, kuri perkeičia tikrovę, žmonių širdį, pro-
tą, gyvenimą ir atneša radikalią Evangelijos naujybę. 

Pasimeldus, kaip pastebi Lukas, „sudrebėjo susirinkimo 
vieta, visi prisipildė Šventosios Dvasios ir ėmė drąsiai 
skelbti Dievo žodį“ (Apd 4, 31). Vieta sudrebėjo, vadina-
si, tikėjimas turi jėgos pakeisti žemę ir pasaulį. Ta pati 
Dvasia, per 2-ąją psalmę kalbėjusi Bažnyčios maldoje, 
įsiveržia į namus ir pripildo širdis visų, kurie šaukėsi 
Viešpaties. Būtent bendruomenės į Dievą keliamos vie-
ningos maldos vaisius, Dvasios išliejimas, Prisikėlusio-
jo, palaikančio ir vedančio laisvą bei drąsų Dievo žodžio 
skelbimą, dovana akina Viešpaties mokinius bebaimiš-
kai nešti Gerąją Naujieną ligi pasaulio pakraščių. 

Brangūs broliai ir seserys, ir mums reikia mokėti įimti į 
maldą mūsų kasdienio gyvenimo įvykius, kad galėtu-
me atrasti jų giliąją prasmę. Jei, apmąstydami Šventąjį 
Raštą, leisimės būti apšviečiami Dievo žodžio, kaip ir 
pirmoji bendruomenė, išmoksime matyti, kad Dievas 
yra mūsų gyvenime net sunkiomis akimirkomis ir kad 
visa – taip pat nesuprantami dalykai – yra jo aukštes-
nio, meilės kupino plano dalis – meilės, kurioje galuti-
nė pergalė prieš blogį, nuodėmę ir mirtį tikrai yra gė-
rio, malonės, gyvenimo, Dievo pergalė. 

Lygiai kaip pirmajai bendruomenei, ir mums malda 
padeda skaityti asmeninę ir kolektyvinę istoriją iš tei-
singos ir ištikimos perspektyvos, Dievo perspektyvos. 
Ir mes iš naujo prašykime Dievo dovanoti mums Šven-
tąją Dvasią, sušildančią širdį ir apšviečiančią protą, kad 
pažintume, kaip Viešpats įgyvendina tai, ko prašome, 
ne pagal mūsų įsivaizdavimą, bet pagal savo meilės 
valią. Vedami Jėzaus Kristaus Dvasios, visas gyveni-

mo situacijas gebėsime išgyventi giedriai, narsiai bei 
džiugiai ir kartu su šventuoju Pauliumi didžiuosimės 
„sielvartais, žinodami, kad sielvartas gimdo ištvermę, 
ištvermė – išbandytą dorybę, išbandyta dorybė viltį. 
O viltis neapgauna, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų 
širdyse Šventosios Dvasios, kuri mums duota“ (Rom 5, 
3–5). Dėkoju. 

Apie maldos ir Dievo žodžio pirmumą 

2012 m. balandžio 25 d.

Brangūs broliai ir seserys!

Praėjusioje katechezėje matėme, kad Bažnyčia jau 
savo kelio pradžioje susidūrė su nenumatytomis si-
tuacijomis, naujais klausimais ir poreikiais, į kuriuos, 
vedama Šventosios Dvasios, stengėsi atsiliepti tikėji-
mo šviesoje. Šiandien norėčiau apmąstyti dar vieną 
tokią situaciją. Anot Luko pasakojimo Apaštalų darbų 
šeštajame skyriuje, pirmoji krikščionių bendruomenė 
Jeruzalėje turėjo imtis rimtos problemos, susijusios su 
meilės vienišiems ir paramos bei pagalbos reikalin-
giems asmenims pastoracija. Šis klausimas Bažnyčiai 
nėra nesvarbus, jis ir anuomet kėlė grėsmę suskaldyti 
Bažnyčią. Mokinių iš tikrųjų gausėjo, tačiau graikiškai 
kalbantieji ėmė skųstis vietiniais žydais, kad kasdie-
niame aprūpinime aplenkiamos jų našlės (plg. Apd 6, 
1). Suvokdami tokio poreikio, būtent meilės – ir teisin-
gumo – silpniesiems, neturtingiesiems, beginkliams, 
pamatinę svarbą, apaštalai sušaukia mokinius. Šio 
pastoracinio poreikio akivaizdoje apaštalai išsiskiria 
įžvalgumu. Pirmutinė jų užduotis yra skelbti Dievo 
žodį, kaip paliepta Viešpaties, tačiau – nors ana už-
duotis ir pirmutinė – apaštalai lygiai taip pat rimtai 
imasi meilės ir teisingumo pareigos, t. y. pareigos pa-
dėti našlėms, vargšams, su meile rūpintis į bėdą pa-
kliuvusiems broliams ir seserims atsiliepiant į Jėzaus 
įsakymą: mylėkite vieni kitus taip, kaip aš jus mylėjau 
(plg. Jn 15, 12. 17). Du dalykai, turintys gyvuoti Bažny-
čioje, – Žodžio, Dievo pirmumo skelbimas ir konkreti 
meilė, teisingumas – sukelia sunkumų. Būtina surasti 
sprendimą, laiduojantį abiem momentams tinkamą 
vietą ir reikiamą tarpusavio santykį. Apaštalų mąs-
tymas labai aiškus; kaip girdėjome, jie sako: „Nedera 
mums apleisti Dievo žodį ir tarnauti prie stalų. Todėl, 
broliai, nusižiūrėkite iš savųjų septynis vyrus, turin-
čius gerą vardą, pilnus Dvasios ir išminties. Mes juos 
paskirsime tam darbui, o patys toliau atsidėsime mal-
dai ir žodžio tarnybai“ (Apd 6, 2–4). 
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Aikštėn išnyra du dalykai: pirma, jau nuo tos akimir-
kos Bažnyčioje egzistuoja meilės tarnyba. Bažnyčia 
turi ne tik skelbti, bet ir įgyvendinti Žodį, kuris yra 
meilė ir tiesa. Tie vyrai turi ne tik turėti gerą vardą, 
bet ir būti pilni Dvasios ir išminties. Todėl nepakan-
ka vien gerų organizatorių, žinančių, ką „daryti“. Jie 
turi tai „daryti“ dar ir tikėjimo dvasia, apšviesti Die-
vo ir kupini širdies išminties. Tad jų funkcija, nors ir 
pirmiausia praktinė, yra ir dvasinė. Meilė ir teisin-
gumas yra ne tik socialiniai, bet ir dvasiniai veiks-
mai, atliekami Šventosios Dvasios šviesoje. Vadinasi, 
galima sakyti, kad apaštalai imasi šios situacijos la-
bai atsakingai ir priima tokį sprendimą: atrenkami 
septyni vyrai; apaštalai meldžia Šventosios Dvasios 
jėgos; paskui uždeda ant jų rankas paskirdami juos 
šiai ypatingai meilės diakonystei. Tad pirmi Bažny-
čios žingsniai tam tikru būdu atspindi, kas Jėzaus 
viešojo gyvenimo metu vyko Mortos ir Marijos na-
muose Betanijoje. Morta rūpinosi, kaip svetingiau 
priimti Jėzų ir apaštalus, o Marija klausėsi Viešpaties 
Žodžio (plg. Lk 10, 38–42). Abiem atvejais maldos, 
Dievo klausymosi, kasdienės ir meilės veiklos mo-
mentai tarp savęs nesupriešinami. Ir Jėzaus atsaky-
mas: „Morta, Morta, tu rūpiniesi ir sielojiesi daugeliu 
dalykų, o reikia tik vieno. Marija išsirinko geriausiąją 
dalį, kuri nebus iš jos atimta“ (Lk 10, 41–42), ir apaš-
talų mintis: „Atsidėsime maldai ir žodžio tarnybai“ 
(Apd 6, 4) rodo, kad pirmenybę turėtume teikti Die-
vui. Čia nenorėčiau leistis į pasakojimo apie Mortą ir 
Mariją aiškinimą. Bet kuriuo atveju čia nepasmerkia-
ma veikla artimo, kito, labui, bet pabrėžiama, kad ji 
turi būti persmelkta ir kontempliacijos dvasios. Kita 
vertus, šventasis Augustinas sako, jog ta Marijos ti-
krovė parodo mums mūsų situaciją danguje; žemėje 
negalime to pilnatviškai turėti, bet visoje mūsų vei-
kloje turi glūdėti bent tam tikra to anticipacija. Turi 
glūdėti ir Dievo kontempliacija. Būtina ne prapulti 
gryname aktyvizme, bet visada įsileisti į savo veiklą 
Dievo žodžio šviesą ir taip mokytis tikrosios meilės, 
tikro tarnavimo kitam, kuriam reikia ne daugybės 
dalykų – gal tik kelių būtiniausių, – bet pirmiausia 
mūsų širdies ir Dievo šviesos šilumos. 

Šventasis Ambraziejus, komentuodamas Mortos 
ir Marijos epizodą, taip ragina savo tikinčiuosius 
ir mus: „Stenkimės turėti tai, ko negalima iš mūsų 
atimti, įdėmiai, ne išsiblaškę atmindami Viešpaties 
žodžius: mat pasitaiko, kad dangiškojo žodžio sė-
klas, išbarstytas kelyje, nuneša vėjas. Kaip Marija, 
žadinkite savyje troškimą pažinti: tai didžiausias, 
tobuliausias darbas.“ Ir dar priduria: „Tegu tarnybos 
rūpesčiai neatitraukia nuo dangiškojo žodžio paži-
nimo“, nuo maldos (Expositio Evangelii secundum Lu-
cam, VII, 85: PL 15, 1720). Tad šventieji savo gyvenime 

glaudžiai siejo maldą ir veiklą, visišką meilę Dievui 
ir meilę broliams. Šventasis Bernardas, darnos tarp 
kontempliacijos ir veikimo pavyzdys, knygoje De 
consideratione, kurioje popiežiui Inocentui II pateikė 
apmąstymų apie pastarojo tarnybą, pabrėžia vidinio 
susikaupimo, maldos svarbą ginantis nuo pavojų, 
keliamų perdėto panirimo į veiklą, kad ir kokios są-
lygos ir užduotys tai diktuotų. Šventasis Bernardas 
patvirtina, kad pernelyg didelė veikla, karštligiškas 
gyvenimas dažnai užkietina širdį ir verčia kentėti 
dvasią (plg. II, 3). 

Šiandien, kai viskas vertinama pagal produktyvu-
mo ir našumo kriterijus, tas raginimas itin vertingas. 
Ištrauka iš Apaštalų darbų primena mums darbo 
svarbą (juk tam įsteigiama atskira tarnyba), parei-
gos atsakingai ir kruopščiai atlikti kasdienius darbus 
reikšmę, bet sykiu pabrėžia ir mūsų jaučiamą Die-
vo, jo vadovavimo, jo šviesos, suteikiančios jėgų ir 
vilties, poreikį. Be kasdienės, tikėjimo kupinos mal-
dos mūsų veikla tampa tuščia, netenka savo giliosios 
sielos, susiaurėja iki paprasto aktyvizmo, kuriuo ga-
liausiai liekame nepatenkinti. Krikščioniškoji tradici-
ja turi gražią invokaciją, recituotiną prieš imantis bet 
kurios veiklos; štai ji: „Actiones nostras, quaesumus, 
Domine, aspirando praeveni et adiuvando prosequere, ut 
cuncta nostra oratio et operatio a te semper incipiat, er per 
te coepta finiatur“, t. y.: „Mūsų veiksmus, Viešpatie, 
savo įkvėpimu pradėk ir savo pagalba lydėk, kad tu 
būtum kiekvieno mūsų maldos ir darbo pradžia ir 
pabaiga.“ Kiekvienas mūsų ir Bažnyčios gyvenimo 
žingsnis, kiekvienas veiksmas turi būti daromas Die-
vo akivaizdoje, jo Žodžio šviesoje. 

Praėjusio trečiadienio katechezėje pabrėžiau pir-
mosios krikščionių bendruomenės vieningą maldą 
išbandymų akivaizdoje ir tai, kaip per maldą, Šven-
tojo Rašto apmąstymą ji suprato nutikusius įvykius. 
Kai mūsų malda maitinama Dievo žodžio, tikrovę 
galime išvysti naujomis akimis, tikėjimo ir Viešpa-
ties akimis, kuris kalba mūsų protui ir širdžiai, do-
vanoja naują šviesą mūsų gyvenimo kelio kiekvieną 
akimirką ir kiekvienoje situacijoje. Tikime Dievo 
žodžio ir maldos galia. Malda Dievo, Šventosios 
Dvasios šviesoje Bažnyčia įveikė ir sunkumus, su-
sijusius su tarnavimu vargšams, meilės klausimu. 
Apaštalai nepasitenkino patvirtindami Stepono ir 
kitų vyrų išrinkimą, bet „melsdamiesi uždėjo ant 
jų rankas“ (Apd 6, 6). Evangelistas vėl primena tuos 
gestus renkant Paulių ir Barnabą: „Tada jie pasninka-
vo ir meldėsi, ir, uždėję ant jų rankas, išleido“ (Apd 
13, 3). Tai dar kartą pavirtina, kad praktinė meilės 
tarnystė yra dvasinė tarnystė. Abi tikrovės privalo 
viena kitą lydėti. 
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Apaštalai paskiria septynis vyrus ypatingai tarnybai 
rankų uždėjimu, kad jiems būtų suteikta atitinkama 
malonė. Maldos akcentavimas – „melsdamiesi“ – 
svarbus todėl, kad išryškinamas dvasinis veiksmo 
matmuo; tai nėra tik paprastas įpareigojimas, kaip 
kad socialinėje organizacijoje, tai veikiau bažnytinis 
įvykis – Šventoji Dvasia pasisavina septynis vyrus, 
kuriuos Bažnyčia išrinko pašvęsdama juos Tiesoje, 
kuri yra Jėzus Kristus. Jis yra tas pagrindinis veikė-
jas, tyliai veikiantis per rankų uždėjimą, kad tie, kurie 
buvo atrinkti, būtų perkeisti jo galios ir pašventinti 
imtis praktinių iššūkių, pastoracinių iššūkių. Maldos 
akcentavimu, be to, primenama, kad tik iš kasdien 
puoselėjamo artimo ryšio su Dievu gimsta atsakas į 
Viešpaties pasirinkimą ir kad tai yra kiekvienos baž-
nytinės tarnybos patikėjimo pagrindas. 

Brangūs broliai ir seserys, pastoracinė problema, pa-
akinusi apaštalus atrinkti septynis vyrus ir paskir-
ti juos meilės tarnystei uždedant ant jų rankas, kad 
jie patys atsidėtų maldai ir Dievo žodžio skelbimui, 
rodo maldos ir Dievo žodžio pirmumą, vis dėlto duo-
dantį pradžią ir pastoracinei veiklai. Ganytojams tai 
pirmutinė ir brangiausia jų tarnystės jiems patikėtai 
kaimenei forma. Jei maldos ir Dievo žodžio plaučiai 
nebegaivina mūsų asmeninio gyvenimo kvėpavimo, 
mums kyla pavojus uždusti tūkstančiuose kasdienių 
reikalų: malda yra sielos ir gyvenimo alsavimas. No-
rėčiau pabrėžti dar vieną vertingą priminimą: palai-
kydami ryšį su Dievu, klausydamiesi jo Žodžio, kal-
bėdamiesi su Dievu, net tada, kai esame bažnyčios ar 
mūsų kambario tyloje, Viešpatyje esame susivieniję 
su gausybe tikėjimo brolių ir seserų, esame kaip or-
kestras, kuris, kiekvienam jame išlaikant savo indivi-
dualybę, groja Dievui užtarimo, padėkos ir šlovinimo 
simfoniją. Dėkoju. 

Apie pirmojo krikščionių kankinio maldą 

2012 m. gegužės 2 d.

Brangūs broliai ir seserys!

Pastarosiose katechezėse matėme, kaip Šventojo Raš-
to skaitymas bei apmąstymas asmeninėje ir bendruo-
meninėje maldoje atveria klausytis mums kalbančio 
Dievo ir apšviečia, kad suprastume dabartį. Šiandien 
norėčiau pakalbėti apie Bažnyčios pirmojo kankinio 
šv. Stepono, vieno iš septynių, paskirtų meilės tar-
nybai stokojančiųjų labui, liudijimą ir maldą. Jo kan-

kinystės akimirką, apie kurią pasakojama Apaštalų 
darbuose, dar kartą aikštėn iškyla vaisingas santykis 
tarp Dievo žodžio ir maldos.

Steponas, atvestas į teismą, į sinedrioną, apkalti-
namas tuo, kad sakė, jog „Jėzus <...> išgriausiąs šią 
vietą ir pakeisiąs Mozės duotus mums nuostatus“ 
(Apd 6, 14). Savo viešajame gyvenime Jėzus iš tiesų 
buvo išpranašavęs Jeruzalės šventyklos sugriovimą: 
„Sugriaukite šitą šventovę, o aš per tris dienas ją at-
statysiu“ (Jn 2, 19). Tačiau, pasak evangelisto Jono, 
„jis kalbėjo apie savo kūno šventovę. Tik paskui, jam 
prisikėlus iš numirusių, mokiniai prisiminė jį apie 
tai kalbėjus. Jie įtikėjo Raštu ir Jėzaus pasakytais žo-
džiais“ (Jn 2, 21–22). 

Stepono kalboje teismo akivaizdoje, ilgiausioje Apaš-
talų darbuose, kaip tik ir plėtojama ši Jėzaus prana-
šystė: jis yra naujoji šventykla, jis duoda pradžią nau-
jam kultui ir savęs paaukojimu ant kryžiaus pakeičia 
visas senąsias aukas. Steponas nori parodyti, jog jam 
metami kaltinimai Mozės įstatymo griovimu be pa-
grindo, ir pateikti savo požiūrį į išganymo istoriją, 
sandorą tarp Dievo ir žmogaus. Jis naujaip peraiški-
na biblinį pasakojimą, Šventajame Rašte vaizduojamą 
kelią, norėdamas parodyti, kad jis veda į galutinę Die-
vo artumo „vietą“ – Jėzų Kristų, pirmiausia jo kančią, 
mirtį ir prisikėlimą. Remdamasis šia perspektyva Ste-
ponas aiškina ir savo kaip Jėzaus mokinio, sekančio 
juo ligi kankinystės, egzistenciją. Tad Šventojo Rašto 
apmąstymas leidžia jam suprasti savo užduotį, savo 
gyvenimą, savo dabartį. Tai padaryti padeda Šven-
tosios Dvasios šviesa, jo artimas ryšys su Viešpačiu, 
toks, kad sinedriono nariai pamato, jog Stepono vei-
das spindi „tartum angelo“ (plg. Apd 6, 15). Toks die-
viškosios paspirties ženklas primena spindintį Mozės 
veidą, jam nusileidus nuo kalno po susitikimo su Die-
vu (plg. Iš 34, 29–35; 2 Kor 3, 7–8). 

Savo kalbą Steponas pradeda nuo Abraomo pašau-
kimo keliauti į Dievo nurodytą kraštą, kurį jis turi 
tik kaip pažadą; paskui jis perduodamas Juozapui, 
brolių parduotam, bet Dievo lydimam ir išlaisvin-
tam, ir galiausiai pasiekia Mozę, kuris tampa Die-
vo įrankiu jo tautai išlaisvinti, bet sykiu nekart tos 
tautos atmetamas. Tokia Stepono kalba rodo, kad jis 
yra pamaldus Šventojo Rašto klausytojas. Tuose Raš-
to pasakojamuose įvykiuose nuolat išnyra Dievas, 
nenuilstamai einantis prie žmogaus, nors ir dažnai 
susiduria su žmogaus užsispyrėlišku priešinimu-
si – taip buvo praeityje, yra dabar ir bus ateityje. Va-
dinasi, visame Senajame Testamente jis regi Jėzaus, 
žmogumi tapusio Dievo Sūnaus, gyvenimo pro-
vaizdį: kaip ir protėviai, jis susiduria su kliūtimis, 
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atmetimu ir mirtimi. Tad Steponas nurodo į Jozuę, 
Dovydą ir Saliamoną, kuriuos vienija šventyklos Je-
ruzalėje statyba, ir užbaigia pranašo Izaijo žodžiais 
(66, 1–2): „Dangus – mano sostas, o žemė – pakojis 
po mano kojų. Kokius namus jūs norite man pastaty-
ti? – klausia Viešpats, – ir kokia mano poilsio vieta? 
Argi ne mano ranka visa tai padarė?!“ (Apd 7, 49–50). 
Apmąstydamas Dievo veikimą išganymo istorijoje ir 
atskleisdamas amžiną pagundą atmesti Dievą bei jo 
veikimą, jis patvirtina, kad Jėzus yra pranašų skelb-
tasis Teisusis; Jame nepakartojamai ir galutinai pri-
siartino pats Dievas: Jėzus yra tikrojo kulto „vieta“. 
Steponas neneigia šventyklos svarbos tam tikru lai-
kotarpiu, bet pabrėžia, kad Dievas „negyvena rankų 
darbo būstuose“ (Apd 7, 48). Nauja, tikroji šventykla, 
kur gyvena Dievas, yra jo įsikūnijęs Sūnus; tai – žmo-
gystė Kristaus, Prisikėlusiojo, surenkančio tautas ir 
suvienijančio jas savo Kūno ir Kraujo sakramente. 
Šventyklos apibūdinimas kaip „ne rankų darbo“ ap-
tinkamas ir šv. Pauliaus, ir Laiško žydams teologijo-
je: naujoji Dievo šventykla, gyvojo Dievo gyvenamo-
ji vieta yra Jėzaus kūnas, prisiimtas atnašauti kaip 
aukojimo atnaša nuodėmėms išpirkti; Jame, Dieve 
ir žmoguje, iš tikrųjų susiliečia Dievas ir pasaulis: 
Jėzus prisiima visą žmonijos nuodėmę, kad įmestų 
ją į Dievo meilę ir toje meilėje „sudegintų“. Artintis 
prie kryžiaus, įžengti į bendrystę su Kristumi reiškia 
įžengti į tą perkeitimą. Būtent taip įžengiama į sąlytį 
su Dievu, įžengiama į tikrąją šventyklą. 

Stepono kalba ir gyvenimas nutrūksta, jis užmėtomas 
akmenimis, bet būtent per tą jo kankinystę jo gyveni-
mas bei žinia atbaigiami: jis tampa viena su Kristumi. 
Tad Dievo veikimo istorijoje, Dievo žodžio, visiškai at-
baigiamo Jėzuje, apmąstymas virsta dalyvavimu toje 
pačioje maldoje ant kryžiaus. Prieš mirdamas jis iš 

tiesų sušunka: „Viešpatie Jėzau, priimk mano dvasią!“ 
(Apd 7, 59), padarydamas savais 31-osios psalmės žo-
džius (6 eil.) ir atkartodamas paskutinį Jėzaus šūksnį 
ant Golgotos: „Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dva-
sią“ (Lk 23, 46). Galiausiai jis, kaip ir Jėzus, mušančių-
jų jį akmenimis akivaizdoje garsiai sušunka: „Viešpa-
tie, neįskaityk jiems šios nuodėmės!“ (Apd 7, 60). Čia 
derėtų atkreipti dėmesį: nors Stepono malda atkartoja 
Jėzaus maldą, jos adresatas kitas, nes šaukiamasi Vieš-
paties, t. y. Jėzaus, kurį jis regi Tėvo dešinėje: „Štai re-
giu atsivėrusį dangų ir Žmogaus Sūnų, stovintį Dievo 
dešinėje“ (55 eil.). 

Brangūs broliai ir seserys, šv. Stepono liudijimas 
mūsų maldai ir gyvenimui nurodo keletą gairių. Ga-
lime savęs paklausti: kas tam pirmajam krikščionių 
kankiniui suteikė jėgų stoti savo persekiotojų akivaiz-
don ir save dovanoti? Atsakymas paprastas: ryšys su 
Dievu, bendrystė su Kristumi, išganymo istorijos ap-
mąstymas, Dievo veikimo, pasiekusio viršūnę Jėzuje 
Kristuje, regėjimas. Mūsų maldą irgi turėtų maitinti 
Dievo žodžio klausymasis bendrystėje su Jėzumi ir jo 
Bažnyčia. 

Antras elementas: meilės tarp Dievo ir žmogaus is-
toriją šv. Steponas laiko Jėzaus figūros bei užduoties 
provaizdžiu. Jis – Dievo Sūnus – yra ne „rankų darbo“ 
šventykla, kur Dievas Tėvas tampa toks artimas, kad 
tas artumas įžengia į mūsų žmogiškąjį kūną, kad nu-
vestų mus pas Dievą, atvertų mums dangaus vartus. 
Tad mūsų malda turėtų būti Jėzaus regėjimas Dievo 
dešinėje, Jėzaus kaip mūsų ar mano kasdienio gyveni-
mo Viešpaties regėjimas. Vedami Šventosios Dvasios, 
jame irgi galime kreiptis į Dievą, tikrai bendrauti su 
Dievu, pilni tikėjimo ir vaikams būdingo pasitikėjimo 
juos be galo mylinčiu Tėvu. Dėkoju. 

Nauji leidiniai

Joseph Ratzinger / Benediktas XVI. Liturgijos dvasia: Įvadas. – 
vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2012. – 192 p.

Liturgija yra gaivinanti bažnyčios šerdis ir krikščioniško gyvenimo 
centras. Knygoje aptariamas iš naujo atrastas liturgijos grožis, joje 
glūdintys turtai, epochas pranokstanti didybė, jos pavidalas, ryšys 
su laiku, erdve ir menu. 

„man rūpi ne moksliniai ginčai ar tyrimai, bet pastangos padėti 
suprasti tikėjimą ir deramai įgyvendinti jo pagrindą liturgijoje“, – 
rašo benediktas Xvi. 

Frankfurter Allgemeine Zeitung šios knygos turinys taip apibūdi-
namas: „Knygoje kalbama ne tik apie architektūros, maldos atsi-
gręžus į rytus, kryžiaus ženklo, paveikslų ir muzikos, klūpėjimo, 
stovėjimo ir sėdėjimo reikšmę, bet ir apie judaizmo ir krikščiony-
bės, sinagogos ir Ecclesia, keliaujančios ir dangiškosios bažnyčios, 
vidinį ryšį.“
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Instrukcija dėl santuokos įregistravimo parapijos santuokų 
knygoje ir civilinės metrikacijos įstaigoje bei dėl pasirengimo 
Santuokos sakramentui programos įgyvendinimo

2012 04 11

1. Nuo Nepriklausomybės pradžios Lietuvos vysku-
pijose galiojanti pasirengimo Santuokos sakramentui 
programa (žr. LVK Nutarimas dėl pasirengimo Santuokos 
sakramentui programos, „Bažnyčios žinios“ 1996 Nr. 22, 
bei LVK Instrukcija dėl pasirengimo Santuokos sakramentui 
programos įgyvendinimo, „Bažnyčios žinios“ 2006 Nr. 7) 
daugeliui padėjo sąmoningiau priimti šį sakramentą. 
Per šį laikotarpį įvyko nemažai pokyčių, į kuriuos rei-
kia naujai atsižvelgti rengiant sužadėtinius santuokai 
bei informuojant civilinės metrikacijos įstaigas apie 
bažnyčiose sudarytas santuokas.

2012 m. kovo 23 dieną Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
ir Lietuvos Vyskupų Konferencija pasirašė naują SUSI-
TARIMĄ, pagal kurį iš esmės nustatoma nauja praneši-
mų apie vien tik bažnyčiose sudarytas santuokas tvar-
ka. Pagal iki šiol galiojusią tvarką sutuoktiniai turėdavo 
būti informuojami, kad pagal Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos susitarimą 
apie vien tik Katalikų Bažnyčioje sudarytą santuoką per 
dešimt dienų jie patys turėdavo pranešti civilinės me-
trikacijos įstaigai. Sutuoktiniams per šį laiką neprane-
šus apie šios santuokos sudarymą civilinės metrikacijos 
įstaigai, civilines teisines pasekmes ši santuoka sukels 
nuo jos įtraukimo į valstybinę apskaitą momento.

Pasirašius naująjį susitarimą prievolė pranešti vien 
tik apie bažnyčioje sudarytą santuoką tenka parapi-
jos klebonui. 

Pateikiame šią atnaujintą INSTRUKCIJĄ, kuria siekia-
ma padėti sklandžiau įgyvendinti pasirengimo San-
tuokos sakramentui programą bei atsiliepti į naujai 
iškilusius klausimus ir uždavinius.

Atsakomybė už tinkamą sužadėtinių parengimą 
Santuokos sakramentui

2. Sužadėtiniai, norintys sudaryti bažnytinę santuoką, 
ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki numatytos vestu-
vių datos užsiregistruoja parapijoje, kurioje nori susi-
tuokti, ir tada siunčiami į pasirengimo Santuokos sa-
kramentui kursus. Klebonas, kurio parapijoje teikiama 
santuoka, turi užtikrinti tinkamą sužadėtinių parengi-
mą, taip pat įsitikinti jų laisvu stoviu, t. y. tuo, kad jie 

neturi jokių kliūčių sudaryti bažnytinę santuoką, bei 
pasirūpinti sužadėtinių katecheze. 

Pasirengimas Santuokos sakramentui vyksta parapijo-
je, kurioje santuoka bus laiminama. Jei sužadėtiniams 
tai neįmanoma, jie gali pasirengti parapijoje, kurioje 
turi buveinę arba laikinąją buveinę. Tada ikisantuo-
kinės apklausos anketą ir kitus dokumentus kartu su 
parapijos klebono leidimu tuoktis už parapijos ribų 
sužadėtiniai pristato į parapiją, kurioje sudaroma san-
tuoka. Kai tuokiamasi užsienyje, šie dokumentai siun-
čiami per vyskupijos kuriją. 

Tose bažnyčiose, kuriose laiminama daug santuokų, 
sužadėtiniai Santuokos sakramentui turi būti paren-
giami geriau, didesnį dėmesį skiriant sužadėtinių 
katechezei ir pasirengimo kursams. Tokių bažnyčių 
klebonai pateikia vyskupui sužadėtinių rengimo pro-
gramą ir, ordinarui ją patvirtinus, gauna teisę santuo-
kai rengti kitų parapijų sužadėtinius.

Jeigu klebonas neturi galimybės gerai parengti suža-
dėtinius, gyvenančius ne jo parapijoje, jis turi atsisa-
kyti laiminti jų santuoką. Leidimas priimti Santuokos 
sakramentą tinkamai neparengtiems sužadėtiniams 
yra tiesioginis klebono pareigų apleidimas.

Pasirengimo santuokai metu svarbu įvykdyti ne tik tei-
sinius reikalavimus, bet ir rūpestingai organizuoti patį 
pasirengimo programos vykdymą, sužadėtiniams pa-
dėti suvokti Santuokos sakramento prasmę bei reikšmę 
ir iš jo kylančius įsipareigojimus, panaudoti šią progą 
evangelizacijai. Sužadėtinius kunigas turi paraginti at-
naujinti religinę praktiką, jei ji buvo nutrūkusi.

Laisvo stovio santuokos, šventimų ar įžadų atžvilgiu 
ir krikšto fakto nustatymas

3. Laisvas stovis ankstesnės bažnytinės santuokos, 
šventimų ar vienuolinių įžadų atžvilgiu nustatomas 
pagal sužadėtinių pateiktą ne anksčiau kaip prieš 6 
mėn. išduotą krikšto liudijimą iš krikšto parapijos. Šia-
me krikšto liudijime būtinai turi būti pažymėta, kokie 
įrašai ir pastabos yra Krikšto knygoje, arba tai, kad jų 
nėra. Krikšto vietos klebonas privalo išduoti tokį krikš-
to liudijimą sužadėtinių ar jų šeimos narių prašymu.

Jei laisvas stovis ankstesnės bažnytinės santuokos, 
šventimų ar vienuolinių įžadų atžvilgiu nenustatytas 
pagal Krikšto knygos išrašą, parapijos, kurioje laimi-
nama santuoka, klebonas gali jį nustatyti pagal suža-
dėtinių gyvenamosios ar krikšto vietos klebono arba 
kito kunigo liudijimą; taip pat pagal sužadėtinių tėvų 
ar artimųjų priesaika patvirtintą liudijimą.
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Jeigu Krikšto knygoje įrašo nėra, krikšto faktas nusta-
tomas pagal anksčiau išduotą krikšto liudijimą arba 
liudininkų priesaiką (plg. kan. 876). Tokiu atveju krikš-
to faktą patvirtinantį dokumentą kartu su pranešimu 
apie sudarytą santuoką reikia siųsti klebonui, kurio 
parapijoje įvyko krikštas. Klebonas, gavęs pranešimą 
apie jo parapijoje įvykusį krikštą, kuris nebuvo įregis-
truotas Krikšto knygoje, krikšto duomenis įrašo atitin-
kamų metų Krikšto knygos papildomame lape, o gau-
tą dokumentą saugo parapijos archyve.

Laisvo stovio santuokos, šventimų ar įžadų atžvilgiu 
ir krikšto fakto nustatymui patvirtinti ir išduoti doku-
mentai galioja pusę metų.

Leidimas tuoktis už parapijos ribų

4. Santuokos sakramentą, kaip ir kitus sakramentus, 
tikintieji priima savo parapijoje. Jei santuoka laimina-
ma vieno iš sužadėtinių parapijoje, leidimo tuoktis už 
parapijos ribų nereikia.

Santuoka gali būti laiminama ir kitoje parapijoje ar baž-
nyčioje, tačiau tos parapijos klebonas ar bažnyčios rek-
torius privalo turėti parapijų, kurioms priklauso suža-
dėtiniai, klebonų raštišką leidimą. Kai yra pakankamas 
pagrindas, sužadėtinių prašymu parapijos klebonas 
išduoda leidimą jiems tuoktis už parapijos ribų. Pakan-
kamu pagrindu rengtis santuokai ir tuoktis už parapijos 
ribų laikomas rimtas ir motyvuotas sužadėtinių apsis-
prendimas tuoktis pasirinktoje bažnyčioje. Pirmumas 
visada turi būti teikiamas sielovadai ir sąmoningam 
Santuokos sakramento priėmimui. 

Katalikas yra laikomas tos parapijos parapijiečiu, ku-
rioje turi buveinę arba laikinąją buveinę (plg. kan. 107 
§ 1). Pagal Kanonų teisę (plg. kan. 102) buveinė įgyjama 
apsigyvenus kokios nors parapijos ar bent jau vyskupi-
jos teritorijoje ir ketinant ten pasilikti visam laikui arba 
išgyvenus toje vietoje pilnus penkerius metus. Laikinoji 
buveinė įgyjama apsistojus kokios nors parapijos ar bent 
jau vyskupijos teritorijoje ir ketinant ten pasilikti tris mė-
nesius arba išgyvenus toje vietoje pilnus tris mėnesius. 

Leidimo tuoktis už parapijos ribų pažyma galioja pusę 
metų.

Užsienyje gyvenančių Lietuvos piliečių santuokos ir 
santuokos su užsieniečiais

5. Jei ketinama tuoktis Lietuvoje, pasirengimo santuo-
kai reikalavimai vienodai taikomi tiek Lietuvoje, tiek ir 
užsienyje gyvenantiems sužadėtiniams. Pasirengimo 
kursus jie gali išklausyti Lietuvoje arba šalyje, kurioje 

gyvena, gaudami atitinkamą liudijimą. Kai dėl kalbos 
nemokėjimo asmuo nelanko pasirengimo Santuokos 
sakramentui kursų, kunigas privalo (prireikus per ver-
tėją) priminti ir pamokyti pagrindinių tikėjimo tiesų, 
pirmiausia to, kas susiję su krikščioniškąja santuoka 
bei sakramentais (kan. 1063 § 2), o nekataliką supažin-
dinti su katalikiškos santuokos tikslais ir savybėmis.

Jei vienas iš ketinančiųjų tuoktis pakrikštytas ne Katali-
kų Bažnyčioje arba apskritai yra nekrikštytas, reikalingas 
katalikiškos pusės gyvenamosios vietos arba santuokos 
vietos vyskupo leidimas mišriai santuokai arba atleidi-
mas nuo skirtingo kulto kliūties. Santuokos, kai vienas 
ar abu sužadėtiniai yra ne Lietuvos piliečiai, bažnyčioje 
gali būti laiminamos tik tada, kai jie susituokę civiliškai. 

Visais atvejais vengtinas skubotumas, kai trumpam į 
Lietuvą sugrįžę sužadėtiniai nori kuo greičiau suda-
ryti bažnytinę santuoką. Tikintieji turi būti informuo-
jami, kad laiku kreiptųsi dėl santuokos sudarymo, iš-
siaiškintų visus reikalavimus ir tinkamai pasirengtų. 
Atleidimas nuo reikalavimų, nustatančių pasirengimo 
santuokai laiką, rezervuotas vietos ordinarui.

Į užsienį išvykę katalikai visokeriopai skatinami įsi-
traukti į savo tautos parapijų ar misijų gyvenimą, o ten, 
kur jų nėra, – į gyvenamojo krašto Bažnyčios parapijas.

Santuokos įregistravimas parapijos 
Santuokų knygoje ir civilinės metrikacijos įstaigoje

6. Parapijos klebonas atsakingas, kad jo parapijoje būtų 
rūpestingai vedama Santuokų knyga ir archyve saugo-
jamos sužadėtinių ikisantuokinės apklausos anketos 
bei jų pateikti dokumentai.

Kiekvienoje parapijoje privaloma pildyti Santuokų re-
gistrų knygą, kuri saugoma parapijos archyve. 

Parapijos klebonas per dešimt dienų po santuokos suda-
rymo bažnyčios nustatyta tvarka privalo pateikti santuo-
kos sudarymo vietos civilinės metrikacijos įstaigai nusta-
tytos formos pranešimą apie bažnyčios nustatyta tvarka 
sudarytą santuoką. Pranešimas apie bažnyčios nustatyta 
tvarka sudarytą santuoką pildomas lietuvių kalba ir gali 
būti pateikiamas asmeniškai, faksu ar elektroniniu būdu. 
Jei pranešimas pateikiamas faksu ar elektroniniu būdu, 
ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo santuokos bažny-
čios nustatyta tvarka sudarymo dienos civilinės metrika-
cijos įstaigai perduodamas pranešimo originalas.

Pildant santuokos pasirengimo anketą tiems sutuok-
tiniams, kurie tuoksis vien tik bažnyčioje, pildomas ir 
nustatytos formos pranešimas, skirtas civilinės metri-
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kacijos įstaigai. Šis pranešimas privalo būti pildomas 
trimis egzemplioriais, kurių vienas perduodamas ci-
vilinės metrikacijos įstaigai, antras paliekamas san-
tuokos pasirengimo anketoje, trečiasis – per mėnesį 
pristatomas (arki)vyskupijos kurijai.

Civilinės metrikacijos įstaigos įsipareigoja, kad apie 
santuokas, apie kurias teisės aktų nustatyta tvarka pra-
nešė Katalikų Bažnyčios įgalioti asmenys, įtraukimą į 
valstybinę apskaitą kas pusę metų registruotu laišku, 
faksu ar elektroniniu paštu bus informuojama atitin-
kamos vyskupijos kurija.

Parapijos klebonui per šį laiką nepranešus apie šios 
santuokos sudarymą civilinės metrikacijos įstaigai, 
civilines teisines pasekmes ši santuoka sukels nuo jos 
įtraukimo į valstybinę apskaitą momento, o iškilusiuo-
se teisiniuose ginčuose materialinė atsakomybė tenka 
parapijos klebonui bei vietos parapijai.

Pranešimas apie įvykusią santuoką ir jos registravimas 
Krikštų knygoje

7. Laikantis kan. 535 § 2 reikalavimų, Krikšto knygoje 
visada įrašytina pastaba apie tikinčiųjų santuoką. Kle-
bonas atsakingas, kad, gavus pranešimą apie kitoje pa-
rapijoje ar bažnyčioje įvykusią santuoką, atitinkamos 
pastabos būtų įrašytos į jo parapijos Krikšto knygą, o 
apie jo parapijoje palaimintą santuoką nedelsiant būtų 
pranešta sutuoktinių krikšto vietos klebonui. 

Jei asmuo krikštytas ne Katalikų Bažnyčioje, tačiau 
perėjęs į ją, pranešimas apie jo santuoką siunčiamas 

į parapiją, kurioje jis buvo priimtas į Katalikų Baž-
nyčią. 

Išsiskyrusių ir antrą civilinę santuoką sudariusių 
tikinčiųjų sielovada

8. Priėmę Santuokos sakramentą, o po to išsiskyrę ir 
sudarę antrą civilinę santuoką arba praktiškai kartu ne 
santuokoje gyvenantys katalikai lieka Bažnyčios nariais, 
kuriems būtinas ypatingas sielovadinis dėmesys. Tokį ve-
dybinį gyvenimą gyvenantieji negali priimti Sutaikinimo 
sakramento ir Komunijos, tačiau yra skatinami melstis, 
dalyvauti šv. Mišiose, socialinėje-karitatyvinėje parapijos 
veikloje, ugdyti savo ir savo vaikų dvasinį gyvenimą.

Kadangi santuokos ryšys yra neišardomas iki vieno iš 
sutuoktinių mirties arba santuokos pripažinimo nega-
liojančia, katalikai negali sudaryti antros bažnytinės 
santuokos. Viešos ceremonijos, kuriose laiminami žie-
dai ar naują civilinę šeimą sukūrę žmonės, ypač kai tai 
daroma iškilmingai ateinant prie altoriaus, gali būti 
klaidingai laikomos bažnytine santuoka arba kelti ti-
kinčiųjų papiktinimą. Todėl toks tikinčiųjų apsispren-
dimas gyventi kartu negali būti laiminamas, imituojant 
Santuokos sakramento apeigas arba panaudojant ko-
kius nors jų elementus šv. Mišiose ar šalia jų.

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkas

Vyskupas Gintaras Grušas
Lietuvos Vyskupų Konferencijos

Generalinis sekretorius

Lietuvos vyskupų kreipimasis dėl maldos už šeimą 
mėnesio paskelbimo

balandžio 27 d. Lietuvos vyskupų Konferencija išplatino kreipimąsi į 
Lietuvos kunigus, tikinčiuosius ir visus geros valios žmones dėl mal-
dos už šeimą mėnesio paskelbimo.

Atsiliepdami į nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos bei Lietuvos 
šeimos centro kreipimąsi ir išreikštą susirūpinimą esamu visuome-
nės susipriešinimu dėl santuokos ir šeimos sampratos bei esant 
prieštaringiems aiškinimams ir politiniams sprendimams Lietuvo-
je, norėdami sustiprinti santuoką ir iš jos išplaukiančius gėrius bei 
šeimos vertybes, Lietuvos vyskupų Konferencijos nuolatinės tary-
bos bendru nutarimu skelbiame mėnesį tarp Lietuvoje minimos 
motinos dienos ir Tėvo dienos (2012 05 06–2012 06 03) maldos už 
šeimą mėnesiu. 

Kviečiame visus tikinčiuosius ir geros valios žmones per šį mėnesį 
asmeniškai ir kartu apmąstyti santuokos ir šeimos vertę, ypatingą 
šeimos ir sutuoktinių reikšmę mūsų Tautai ir valstybei bei visų Lie-
tuvos vaikų tvirtos ateities bei atsakingo ugdymo šeimoje poreikį.

raginame visų mūsų branginamoje ir ypatingai puoselėjamoje 
gegužinių pamaldų tradicijoje šiemet melstis ir šias pamaldas pa-
švęsti maldai už šeimą. 

Tikime, kad tikinčiųjų malda ir visų geros valios Lietuvos piliečių 
sąmoningumas bei bendras ir atsakingas santuokos ir šeimos bran-
ginimas padės visiems aiškiau suvokti prigimtinių teisių, tradicijų ir 
amžinųjų vertybių svarbą kiekvieno mūsų, o ypač šeimos, gyvenime.
marija, Karaliene šeimos, melski už mus!

Arkivyskupas sigitas Tamkevičius 
vyskupų Konferencijos Pirmininkas
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EUCHARISTIJOS ĮSTEIGIMAS

Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas (Devintinės) (B)
Iš 24, 3–8; Žyd 9, 11–15; Mk 14, 12–16. 22–26

Šiandien – Devintinės, Kristaus Kūno ir Kraujo šventė. 
Prisimename Didįjį ketvirtadienį, kai savo mirties išva-
karėse, paskutinį kartą vakarieniaudamas su apaštalais, 
Viešpats Jėzus įsteigė patį kilniausią sakramentą – Šven-
čiausiąją Eucharistiją (gr. eucharisto – „dėkojimas“), ku-
rioje pats Viešpats Jėzus aukojamas ir priimamas ir kuria 
nuolatos gyvena ir auga Bažnyčia. Paskutinė vakarienė 
buvo tikra liturginė Auka, ir šv. Mišios yra Jėzaus kan-
čios gyvas atminimas bei sudabartinimas. Šv. Efremas 
Siras († 373) sako: „Per Paskutinę vakarienę Jėzus paau-
kojo save; ant kryžiaus jis buvo paaukotas kitų.“ Eucha-
ristinė Auka, Viešpaties mirties ir prisikėlimo atminimas, 
per amžius pratęsianti kryžiaus Auką, ženklinanti ir ku-
rianti Dievo tautos vienybę ir statanti Kristaus Kūną, yra 
viso krikščioniškojo kulto bei gyvenimo viršūnė ir vers-
mė (plg. Kanonų teisės kodeksas, 897 kan.).

Įsteigdamas altoriaus sakramentą pats Jėzus kalbėjo 
„apie naująją ir amžinąją Sandorą“, sudarytą jo išlietu 
krauju (plg. Mt 26, 28; Lk 22, 20). Šis galutinis jo mi-
sijos tikslas buvo akivaizdus nuo jo viešojo gyvenimo 
pradžios. Jonas Krikštytojas, ant Jordano kranto pama-
tęs ateinantį Jėzų, sušunka: „Štai Dievo Avinėlis, kuris 
naikina pasaulio nuodėmę“ (Jn 1, 29). Kaip žinome, 
tie patys žodžiai pakartojami per kiekvienas šv. Mi-
šias kunigui kviečiant priimti Komuniją: „Štai Dievo 
Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes! Laimingi, 
kurie pakviesti į Avinėlio puotą!“ Jėzus yra tikrasis Ve-
lykų Avinėlis, savanoriškai save už mus paaukojęs ir 
taip davęs pradžią naujajai ir amžinajai Sandorai.

Jau nuo pirmojo amžiaus krikščionys susirinkdavo 
„laužyti duonos“ pirmą savaitės dieną, t. y. sekmadie-
nį, Jėzaus prisikėlimo dieną, kad jo Auka vėl būtų ne-
kruvinu būdu pakartota (plg. Apd 20, 7). Apie 112 m. 
romėnų valdininkas Plinijus Jaunesnysis taip apibū-
dina jo valdomoje Bitinijos provincijoje (šiaurinė Ma-
žosios Azijos pusiasalio dalis) paplitusius krikščionis: 
„Jie (krikščionys) nustatytą dieną (sekmadienį) prieš 
aušrą susirenka ir, vieni kitus pakeisdami, giesmė-
mis šlovina Kristų kaip Dievą, kartu įsipareigoja ne-
nusikalsti, bet susilaikyti nuo vagysčių, plėšikavimo, 
paleistuvavimo, laikytis duotų pažadų. Po to jie vėl 
susirenka valgyti įprasto ir nekalto maisto.“ Šiame pa-
gonio romėno liudijime lengvai atpažįstame dvi ir šių 

dienų mūsų šv. Mišiose esančias dalis: Žodžio liturgiją 
su garbinimo himnu, Šventojo Rašto skaitymu ir jo aiš-
kinimu per pamokslą bei Eucharistijos liturgiją, kurios 
metu valgomas iš pažiūros įprastas tų kraštų valgis – 
duona ir vynas.

Pirmaisiais krikščionybės amžiais tai daryti būdavo 
pavojinga. Sine dominico non possumus (lot. „Be Eucha-
ristijos negalime gyventi“), – taip 304 metais atsakė 
Abitenės (šiandieninis Tunisas) krikščionys, užklupti 
švenčiantys uždraustą sekmadieninę Eucharistiją ir at-
vesti pas teisėjus. O viena iš kankinių pridūrė: „Taip, 
vaikščiodavau į susirinkimus ir švęsdavau Viešpaties 
vakarienę su broliais, nes esu krikščionė.“ Dėl ištikimy-
bės Eucharistijai keturiasdešimt devyni Šiaurės Afrikos 
kankiniai tąkart buvo pasmerkti mirti. Abitenės kan-
kiniams prokonsulo valdomoje Afrikoje tikrasis gyve-
nimas buvo eucharistinis Jėzus. Jie veikiau buvo linkę 
mirti, negu atsisakyti eucharistinio valgio, amžinojo 
gyvenimo duonos. Nuo šio valgio krikščionys susilai-
kydavo tik tada, kai būdavo išdavę Kristų ir atsigręžę 
į nuodėmę. Todėl ankstyvojoje Bažnyčioje Šventosios 
Komunijos dalijimas prasidėdavo žodžiais: „Kas šven-
tas, teateinie, o kas toks nėra, tegul atsiverčia“ (Didachē, 
apie 100 m.). Tokiu būdu buvo atsiliepiama į Pauliaus 
perspėjimą: „Teištiria žmogus pats save ir tada tevalgo 
tos duonos ir tegeria iš tos taurės“ (1 Kor 11, 28).

Bažnyčios tėvai nedvejodami tvirtino, kad Bažnyčia tiki 
Kristaus žodžių ir Šventosios Dvasios veikimo veiks-
mingumu vykdant šį perkeitimą – duonos ir vyno es-
mėkaitą – šv. Mišių metu. Šv. Jonas Auksaburnis († 407) 
paaiškina: „Ne žmogus padaro, kad paaukotos dova-
nos tampa Kristaus Kūnu ir Krauju, bet pats Kristus, 
kuris buvo dėl mūsų nukryžiuotas. Kristui atstovau-
jantis kunigas ištaria tuos žodžius, tačiau jų veiksmin-
gumas ir malonė yra iš Dievo.“ O šv. Ambraziejus iš 
Milano († 397) sako: „Argi Kristaus žodis, kuris iš nie-
ko galėjo padaryti tai, ko nebuvo, negalėtų jau esančių 
dalykų paversti tuo, kuo jie dar nėra buvę? Juk sukurti 
naujus dalykus nėra lengviau, negu pakeisti jų prigim-
tį.“ Šv. Tomas Akvinietis († 1274), didysis viduramžių 
teologas, sukūrė Viešpaties Kūno iškilmės Valandų li-
turgijos – Rytmetinės himną, apibendrinantį katalikų 
eucharistinį pamaldumą: Klastingo mokinio mirtim / Iš-
duotas priešams pavydiems, / Save kaip valgį tikrąjį / Pir-
miau Jis duoda mokiniams. / Mums tapo gimdamas draugu, 
/ Paliko Kūną mums valgiu, / Atpirko mirdamas – Krauju, / 
Danguj – save duos atlygiu.
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PRIDENGTOS PRASMĖS 
ATSKLEIDIMAS

Ez 17, 22–24; 2 Kor 5, 6–10; Mk 4, 26–34
XI eilinis sekmadienis (B)

Savo viešosios veiklos pradžioje Galilėjoje Jėzus kal-
ba žmonėms palyginimais. Palyginimas (gr. parabole) 
yra tam tikra Jėzaus kalbėjimo forma, kuri tuo pačiu 
metu apšviečia ir pridengia tiesą bei vaizdžiai sugre-
tina Evangelijos tiesų ir kasdienių įvykių panašumus. 
Šiuo žodžiu graikai vadino bendros simbolinės pras-
mės pasakojimą. Simbolinė kalbėsena būdinga visoms 
kultūroms ir yra būtina perteikiant Dievo slėpinį. Paly-
ginimas leidžia prisiminti mokymą gyvais vaizdiniais, 
kurie įsispaudžia į regėjimą, vaizduotę, atmintį, pana-
šiai kaip šiandien tą daro rašytinis ar iliustruotas teks-
tas. Palyginimas padeda sugrįžti prieš išgirstos idėjos, 
skvarbiau į ją įsigilinti, aptikti vis naujų prasmių skir-
tingose gyvenimo situacijose. Po šv. Velykų kiek naujų 
dalykų perskaitė apaštalai palyginimuose, pavyzdžiui, 
palyginime apie vynininkus (plg. Mk 12, 1–11).

Pagaliau ir pats Jėzus yra palyginimas, kalbantis at-
vaizdas: „Neregimojo Dievo atvaizdas“ (Kol 1, 15), 
kaip sako šv. Paulius, pirminis atvaizdas, prototipas 
neregimojo pasaulio, nes savo istoriniu asmeniu jis ap-
reiškia Tėvo veidą ir išganymo planą žmonijai. Tad Jė-
zus, kalbėdamas žmonėms, pirmiausia išsako tai, kas 
jis yra: Palyginimas, kuris kalba palyginimais.

Šio sekmadienio Evangelijos tekste skaitome du trum-
pus, bet tarpusavyje akivaizdžiai susijusius Jėzaus pa-
lyginimus apie pjūtį ir garstyčios grūdelį. Pirmajame 
palyginime pabrėžiama, kad krikščioniškosios misijos 
sėkmė – Dievo Karalystės skelbimas – kyla ne iš išorės, 
bet iš vidaus; tai priklauso ne nuo sėjančiojo darbo ar 
geros dirvos, bet nuo sėklos. Sėkla negali pati, be sėjėjo 
pasisėti ir vis dėlto ji savaime, pati išdygsta. Baigęs sėją, 
žmogus gali ilsėtis: sėklos gyvenimas nebepriklauso 
nuo jo. Kai ši sėkla yra „kviečio grūdas, kritęs į žemę ir 
apmiręs“, tai yra Jėzus Kirstus, niekas negali sutrukdy-
ti, kad jis „duotų gausių vaisių“ (plg. Jn 12, 24).

Apaštalas Paulius Pirmajame laiške korintiečiams, at-
rodo, pateikia šio palyginimo komentarą: „Aš, – sako 
Paulius, – sodinau, Apolas laistė, o Dievas augino“ (3, 
6). Kalbama ne apie trijų skirtingų veiksmų vienodą 
svarbą, nes po to apaštalas tęsia: „Nieko nereiškia so-
dintojas ar laistytojas, bet tik augintojas – Dievas (3, 

7). Tas pats kokybinis nuotolis tarp skelbimo subjekto 
ir objekto aptinkamas kituose šv. Pauliaus žodžiuose: 
„Šitą lobį mes nešiojamės moliniuose induose, kad 
būtų aišku, jog ta galybės gausa plaukia ne iš mūsų, 
bet iš Dievo“ (2 Kor 4, 7). Visa tai apaštalas Paulius pa-
aiškina tuo, kad „mes ne save pačius skelbiame, bet 
Kristų Jėzų kaip Viešpatį“ (2 Kor 4, 5); ir kitoje vietoje: 
„Mes skelbiame Kristų nukryžiuotąjį“ (1 Kor 1, 23).

Antrame palyginime regime garstyčios grūdelio įvaiz-
dį, kuris paaiškina krikščioniškosios misijos sėkmę. 
To reikia nepamiršti šiandien nešant Gerąją Naujieną 
sekuliarizuotam, dvasinės komos ištiktam pasauliui. 
Mokymas, kurį pateikia Jėzus, yra jo Evangelija ir jo 
paties asmuo, nes kas gali būti mažesnio ir silpnesnio 
pasaulyje už gyvenimą, kuris baigiasi kryžiaus mir-
timi. Tačiau visoje gyvybės istorijoje nauja prasideda 
kone neregimai, – to galima nė nepastebėti. Jėzaus pri-
sikėlimas pasaulio istorijos lygmeniu į akis nekrinta, 
yra mažiausias istorijos grūdelis. Prisikėlimas pasau-
lin įžengia tik keliais slėpiningais pasirodymais išrink-
tiesiems. Ir vis dėlto šis garstyčios grūdelis, kuriame 
glūdi Dievo potencialas, tampa milžinišku medžiu, 
išleidžiančiu „tokias plačias šakas, kad jo pavėsyje gali 
susisukti lizdą padangių sparnuočiai“. Išties visi, kurie 
gręžiasi į Viešpatį, ras jame prieglobstį.

Čia irgi mums gali pagelbėti apaštalas Paulius, su 
drąsiu tikrumu numatęs tikėjimo ateitį. Šventasis 
skelbė Evangeliją Atėnų Areopage ir patyrė atmeti-
mą, patyčias (plg. Apd 17, 32). Iš Korinto, į kurį atvy-
ko iš karto po Atėnų nesėkmės, jis rašo Laišką romie-
čiams ir tvirtina, kad gavo užduotį skleisti „tikėjimo 
klusnumą visose pagonių tautose“ (1, 5). Nesėkmė 
nė kiek nepažeidė jo pasitikėjimo skelbiama žinia: 
„Aš nesigėdiju Evangelijos, nes ji yra Dievo galybė 
išgelbėti kiekvienam tikinčiajam, pirma žydui, pas-
kui graikui“ (Rom 1, 16).

„Kiekvienas medis pažįstamas iš vaisių“ (Lk 6, 44), – 
sako Jėzus. Tai tinka kiekvienam medžiui, išskyrus 
medį, išaugusį iš jo, – krikščionybę (išties Lk 6, 44 
kalbama apie žmones, bet ne apie krikščioniškąją re-
ligiją). Šis vienintelis medis atpažįstamas ne iš vaisių, 
bet iš šaknų. Krikščionybės pilnatvė yra ne pabaigoje, 
bet pradžioje: nė vienas vaisius, net ir patys didžiausi 
šventieji, nieko neprideda prie Viešpaties Jėzaus tobu-
lumo. Ta prasme krikščionybė nebegali tobulėti.
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APIE ŠV. JONĄ KRIKŠTYTOJĄ

Šv. Jono Krikštytojo gimimas
Iz 49, 1–6; Apd 13, 22–26; Lk 1, 57–66. 80

Birželio 24 dieną Romos Katalikų liturgijoje švenčiama 
Šv. Jono Krikštytojo, kurio gyvenimas buvo nukreiptas 
į Kristų, gimimo iškilmė. Paprastai Bažnyčia prisimena 
šventųjų mirties dieną, kai jie gimsta danguje, tačiau 
yra dvi išimtys: Švč. Mergelės Marijos (rugsėjo 8 d.) ir 
šv. Jono Krikštytojo gimimo žemėje iškilmingas minėji-
mas. Apie Joną Krikštytoją mums kalba ne vien tik Nau-
jasis Testamentas (Evangelijos ir Apaštalų darbai), bet 
ir nekrikščioniški šaltiniai. Žydų istorikas Juozapas Fla-
vijus († 100) savo veikale Senovės Judėja mums pristato 
Joną kaip pamaldų ir dorybingą mokytoją, kuris krikšti-
jo prie Jordano upės, bet galiausiai buvo karaliaus Ero-
do Antipos († 39) įsakymu įkalintas ir nukirsdintas Ma-
keronto forte šalia Negyvosios jūros. Pasak Flavijaus, 
Erodas bijojęs, kad aplink Joną Krikštytoją susiburs 
priešiškai erodiniam režimui nusiteikusi liaudis.

Jono Krikštytojo gimimo šventė yra labai sena, ateinanti 
iš pirmųjų krikščionybės amžių. Jono pamaldumas gana 
greitai paplito tiek Rytų, tiek ir Vakarų Bažnyčioje. Tarp 
visų šventųjų būtent jo globai yra skirta daugiausia baž-
nyčių pasaulyje. Net dvidešimt trys popiežiai pasirinko 
jo vardą, kuris išvertus iš hebrajų kalbos reiškia „Dievo 
malonė“. Kodėl jo gimimo diena pasirinkta birželio 24-
oji? Angelas Gabrielius, paskelbdamas Marijai apie Jė-
zaus gimimą, užsiminė, kad jos giminaitė Elzbieta nėš-
čia, ir šis mėnuo yra šeštas (plg. Lk 1, 36). Tad Jonas turėjo 
gimti šešiais mėnesiais anksčiau už Jėzų Kristų. Išties 
nuo šiandien iki Kalėdų liko šeši mėnesiai. Taip pat čia 
regime ir simbolinę prasmę, juk nuo šiandien dienos pra-
deda trumpėti, „mažėti“; o Jonas Krikštytojas yra pasa-
kęs: „Jam (Jėzui) skirta augti, o man – mažėti“ (Jn 3, 30).

Beje, Jono Krikštytojo ir sykiu Jėzaus Kristaus gimimo 
datų istoriškumą patvirtina ir duomenys, prieš kele-
rius metus gauti studijuojant pirmykštę judėjų krikš-
čionių rašytinę tradiciją ir archeologinių kasinėjimų 
rezultatus. 1947 metais vienas palestinietis piemuo 
(arab. beduinas) atsitiktinai atrado molinį indą, pu-
siau užkastą vienoje Kumrano dykumos oloje, apie 
20 km nuo Jeruzalės. Šioje nuošalioje vietovėje, prie 
Negyvosios jūros, buvo įsikūrusi vienuoliška žydų 
esenų bendruomenė, kuri, be asketinio gyvenimo, dar 
perrašinėjo ir senųjų žydų raštus. Vienuoliai per ke-
lis dešimtmečius perrašė gana daug tekstų, po to juos 
paslėpė dideliuose moliniuose induose, norėdami ap-
saugoti nuo romėnų okupacijos 70 m. po Kr. Iškart po 
netikėto atradimo viso pasaulio archeologai pradėjo 

didžiulę kasinėjimų kampaniją šioje dykumos zonoje. 
Jie aptiko 11 požeminių olų, kurios beveik dvidešimt 
amžių saugojo daugybę indų, vazų ir tūkstančius bi-
blinių rankraščių, suvyniotų ir gerai išsilaikiusių. Tarp 
šių svarbių radinių mus ypač domina vienas tekstas iš 
II a. prieš Kr. – Jubiliejų knyga.

Būtent iš šio judėjų šaltinio beveik po dviejų tūkstančių 
metų sužinojome, kad Izraelio kunigų skyriai cikliškai 
nuo šeštadienio iki šeštadienio eidavo tarnybą Jeruzalės 
šventykloje, taigi visada tuo pačiu metų laiku. Jubiliejų 
knyga praneša, jog Abijo skyrius, aštuntasis iš dvidešimt 
keturių, kuriam priklausė kunigas Zacharijas, Jono Krikš-
tytojo tėvas (plg. Lk 1, 5), įžengdavo į šventyklą tą savai-
tę, kuri išpuldavo tarp rugsėjo 23 ir 30 dienos. Iš pirmo 
žvilgsnio atrodžiusi nereikšminga žinia tapo tikru šoku 
senovės krikščionybę tyrinėjantiems mokslininkams.

Iš tiesų Zacharijas įėjo į šventyklą apie rugsėjo 23-iąją, 
kai, pasak Evangelijos pagal Luką, jis gavo žinią iš an-
gelo Gabrieliaus, kuris jam pranešė, jog, nepaisant jo 
seno amžiaus ir jo žmonos Elzbietos nevaisingumo, 
jis turės sūnų, vardu Jonas (plg. Lk 1, 5–25). Vadinasi, 
Viešpaties pirmtakas, Jonas Krikštytojas, galėjo gimti 
birželio 24 dieną, praėjus devyniems mėnesiams po 
angelo apreiškimo Zacharijui. Jau nuo I a. po Kr. Baž-
nyčia savo liturginiame kalendoriuje prisimena tiek 
angelo žinią Zacharijui, tiek ir Jono gimimą būtent to-
mis dienomis. Taigi visai realu, kad ir Viešpaties ap-
reiškimas Marijai, kai ji pradėjo įsčiose Jėzų, galėjo būti 
kovo 25 dieną, kada Bažnyčia ir švenčia šį slėpinį savo 
liturgijoje. Nes evangelistas pabrėžia, jog tada Elzbie-
ta, Marijos giminaitė, buvo nėščia šeštą mėnesį (plg. Lk 
1, 26). Jei Jėzus buvo pradėtas kovo 25 dieną, kai iki 
Jono gimimo buvo likę trys mėnesiai, jo gimimas visai 
suprantamai gali būti minimas gruodžio 25-ąją, net jei 
jis ir gimė vieną dieną anksčiau ar vėliau.

Taip pat verta prisiminti, kad septynios muzikinės 
natos – do, re, mi, fa, sol, la, si – yra siejamos su Jonu 
Krikštytoju. XI amžiuje benediktinų vienuolis Gvidas 
Arecietis († 1050), norėdamas suteikti muzikinėms na-
toms vardus, pasirinko septynių eilučių pirmuosius 
skiemenis iš Jono Krikštytojo garbei skirto lotyniško 
himno, kurį sukūrė vienuolis Paulius Diakonas († 799). 
Tik pirmasis skiemuo iš ut patapo do, o paskutinėje 
eilutėje pasirinkta abiejų žodžių pirmosios raidės: Ut 
queant laxis / Resonare fibris / Mira gestorum / Famuli tuo-
rum, / Solve polluti / Labii reatum, / Sancte Iohannes. Šio 
posmelio nepažodinis vertimas: „Kad iš širdies gelmių 
aidėtų giesmė apie tavo nuostabius darbus, nuvalyk, 
šventasis Jonai, savo tarno suterštų lūpų kaltę.“
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TIKĖJIMAS APREIŠKIMU

XIII eilinis sekmadienis (B)
Išm 1, 13–15; 2, 23–24; 2 Kor 8, 7. 9. 13–15; Mk 5, 21–43

Evangelijos tekste – du Jėzaus stebuklai, neatskiria-
mai supinti tarp savęs. Nešdami Apreiškimo žinią, jie 
vienas kitą papildo. Matome dvi moteris: vieną – dar 
vaiką, savo gyvenimo pradžioje, kitą – sekinančių ir 
ilgų kančių pabaigoje. Nei viena, nei kita nebegali 
būti žmonių išgelbėta. Bet tiek viena, tiek ir kita bus 
išgelbėta Jėzaus galia ir žmonių tikėjimu: moteris – 
savo tikėjimu, mergaitė – savo tėvo tikėjimu. Jėzus, 
prikeldamas mergaitę, paima ją už rankos, o kraujo-
plūdžiu serganti moteris pagyja paliesdama Jėzaus 
apsiaustą. Tačiau šių prisilietimų nemato gausinga 
minia: moters atveju minia dalyvauja išgydyme, bet 
nieko nepastebi, lyg jos ir nebūtų šiame įvykyje; mer-
gaitės atveju minia, besijuokianti iš Jėzaus, paliekama 
lauke, anapus įvykio.

Atkreipkime dėmesį, mergaitė yra dvylikametė, o mo-
terį kraujoplūdis vargina jau dvylika metų. Vadinasi, 
moteris susirgo tada, kai gimė mergaitė. Tad šis skai-
čius nėra atsitiktinis. Jis yra gana svarbus simbolis, nes 
turi ryšį su tuo, kas išsipildo. Prisiminkime, kad Jėzus 
ištaria savo pirmąją pranašystę būdamas dvylikos 
metų (plg. Lk 2, 42. 49). Jis išsirenka dvylika apašta-
lų, nes atėjo laikas (plg. Mk 3, 14). Tą patį – laiko pil-
natvę – reiškia ir dvylika pilnų pintinių maisto, kurio 
atliko, kai Jėzus stebuklingai pamaitino savo mokinius 
(plg. Mk 6, 43). O laikų pabaigą simbolizuoja dvylika 
dangiškosios Jeruzalės vartų (plg. Apr 21, 12–21) ir Ap-
reiškimo moteris su dvylikos žvaigždžių vainiku ant 
galvos (plg. Apr 12, 1). Ir pagaliau Jėzaus sako, jog die-
na turi dvylika valandų (plg. Jn 11, 9).

Vadinasi, šie du stebuklai yra ne tik paprasčiausi gai-
lestingumo gestai, juose slypi apreiškimas. Mergaitė 
yra žmonija, laikų pradžioje nusigręžusi nuo Dievo: 
„Moteris, kurią tu man davei būti su manimi, man 
davė vaisių nuo to medžio, aš ir valgiau“ (Pr 3, 12). 

Bet pagaliau moteris, žmonija nusidėjėlė, savo sekinan-
čios kančios pabaigoje sulaukia laikų pilnatvės atėjimo, 
Dievo žodžio Įsikūnijimo, ir, galėdama jį paliesti, yra 
išgydoma iš savo negalios. Žmonės supranta, kad jie 
nieko jai negali padėti, ir tai pripažįsta: „Ateina sina-
gogos vyresniojo žmonės ir praneša tam: ‘Tavo duktė 
numirė, kam begaišini Mokytoją?!‘“ (Mk 5, 35). Mir-
ties akivaizdoje žmogiškas bejėgiškumas yra totalus. 
Tačiau „Dievui nėra negalimų dalykų“ (Lk 1, 37). Iš-
vaduodamas žmoniją iš nuopuolio ir mirties, Viešpats 
nieko neprašo, tik dviejų dalykų – drąsos ir tikėjimo: 
„Nenusigąsk, vien tik tikėk!“ (Mk 5, 36).

Žmogus jaučia, kad šalia regimojo pasaulio ir norma-
lios, nusistovėjusios tvarkos yra paslaptis. Žmogus eina 
ieškodamas ir rasdamas Dievo buvimo pėdsakų, pa-
mažu išdrįsta jį užkalbinti ir suvokti, kad pasaulio fak-
tų neužtenka gyvenimo prasmei įžvelgti. Tad tikėjimas 
pirmiausia yra asmeniškas žmogaus ryšys su Dievu ir 
drauge nuo to neatskiriamas laisvas pritarimas visai 
Dievo apreikštai tiesai. Būdamas asmeniškas ryšys su 
Dievu ir pritarimas jo apreikštoms tiesoms, krikščionių 
tikėjimas skiriasi nuo tikėjimo žmogumi. Teisinga ir 
gera visiškai pasitikėti Dievu ir absoliučiai tikėti tuo, 
ką jis sako; būtų tuščia ir klaidinga šitaip tikėti kūriniu 
(plg. Jer 17, 5–6; Ps 40, 5; 146, 3–4). Krikščioniui tikėti 
ir pažinti Dievą reiškia neatskiriamai tikėti tą, kurį jis 
siuntė, savo „mylimąjį Sūnų“ (Mk 1, 11). Pats Viešpats 
Jėzus yra pasakęs savo mokiniams: „Tikite Dievą – tikė-
kite ir mane!“ (Jn 14, 1). Dovanodamas Šventąją Dvasią, 
jis nori visus tikinčiuosius įtraukti į savo šlovę, į ben-
drą su Dievu gyvenimą (plg. Jn 17, 22). Išpažinti tikė-
jimą į Trejybę – Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią – reiškia 
tikėti į vienatinį Dievą, kuris yra Meilė (plg. 1 Jn 4, 8); į 
Tėvą, kuris, atėjus laiko pilnatvei, dėl mūsų išganymo 
atsiuntė savo Sūnų; į Jėzų Kristų, kuris savo mirties ir 
prisikėlimo slėpiniu atpirko pasaulį; į Šventąją Dvasią, 
kuri, laukiant Viešpaties šlovingo sugrįžimo, per šim-
tmečius veda Bažnyčią.

Parengė br. Ramūnas Mizgiris OFM
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Tikėjimo mokymo kongregacija

Krikščioniškasis tikėjimas ir demonologija

Amžiams einant Bažnyčia pakartotinai smerkė įvairias 
prietarų formas, obsesyvų dėmesio sutelkimą į šėtoną 
bei demonus, taip pat įvairias kulto ir nesveiko domė-
jimosi tokiomis dvasiomis formas (1). Taigi būtų netei-
singa teigti, kad krikščionybė, pamiršusi apie visuoti-
nę Kristaus viešpatystę, pavertė šėtoną privilegijuotu 
skelbimo objektu, prisikėlusio Viešpaties Gerąją Nau-
jieną pakeisdama siaubo žinia. Šv. Jonas Auksaburnis 
kadaise pareiškė Antiochijos krikščionims: „Man nėra 
jokio malonumo kalbėti jums apie velnią, tačiau šia pro-
ga siūlomas mokymas jums labai naudingas“ (2). Būtų 
pragaištinga klaida elgtis taip, tarsi istorija būtų pasi-
baigusi, būtų įgyvendinti visi Atpirkimo padariniai ir 
todėl nebereikėtų stoti į kovą, apie kurią kalba Naujasis 
Testamentas ir dvasinio gyvenimo mokytojai.

Šiuolaikiniai sunkumai

Ši klaida gali būti daroma ir šiandien. Iš daugelio vietų 
klausiama, ar nereikėtų šiuo požiūriu peržiūrėti katali-
kiškosios doktrinos, pradedant nuo Šventojo Rašto. Kai 
kurių manymu, neįmanoma laikytis jokios pozicijos, 
pasak jų, šventosios knygos neleidžia nei patvirtinti, nei 
paneigti šėtono ir jo demonų egzistavimą – tarsi klausi-
mas galėtų likti suspenduotas. Tačiau dar dažniau de-
monų egzistavimu tiesiog abejojama. Kai kurie kritikai 
tvirtina galį apibrėžti paties Jėzaus poziciją, teigdami, 
jog jokie jo žodžiai nelaiduoja demoniškojo pasaulio ti-
krovės. Esą ten, kur patvirtinamas šis buvimas, tai vei-
kiau atskleidžia žydų raštų idėjas; arba tai grindžiama 
Naujojo Testamento tradicijomis, bet nekyla iš paties 
Kristaus. Kadangi tie dalykai nepriklauso pagrindinei 
evangelinei žiniai, tai nesaisto mūsų dabartinio tikėji-
mo: esame laisvi juos palikti. Kiti, būdami objektyvesni 
ir drauge radikalesni, priima akivaizdžius Rašto teigi-
nius dėl demonų, tačiau čia pat priduria, kad šiandie-
nos pasaulyje tai nebepriimtina net krikščionims. Taigi 
jie taip pat to šalinasi. Galiausiai kai kuriems šėtono idė-
ja, nepaisant jos kilmės, atrodo praradusi savo svarbą. 
Jei primygtinai jos laikytumės, mūsų mokymas praras-
tų tikėtinumą; tai užtemdytų kalbėjimą apie Dievą, ku-
ris vienintelis vertas mūsų domėjimosi. Galiausiai tiek 
vieniems, tiek kitiems šėtono ir velnio vardai tėra miti-
nės ar funkcionalios personifikacijos, neturinčios kitos 
prasmės, kaip tik pabrėžti dramatišką blogio ir nuodė-
mės įtaką žmonijai. Tai tėra vien kalbėsena, kurią mūsų 
epochoje reikia iššifruoti siekiant rasti kitą būdą, kaip 
krikščionims iš naujo įdiegti pareigą kovoti su visomis 
blogio apraiškomis pasaulyje. 

Panašios mintys, kartojamos demonstruojant erudiciją ir 
skleidžiamos teologiniuose žodynuose bei žurnaluose, 
negali nekelti sumaišties. Tikintieji, įpratę rimtai priim-
ti Kristaus ir apaštališkųjų raštų įspėjimus, jaučia, kad 
panašia kalbėsena siekiama pakeisti viešąją nuomonę 
šiuo klausimu. Tarp jų išmanantys biblistiką ir religijos 
mokslus kelia klausimą, kur nuves šis demitologizacijos 
procesas, vykdomas tam tikros hermeneutikos vardu. 

Susidūrus su panašiais požiūriais ir siekiant atsakyti į 
juos kildinančią mąstyseną pirmiausia dera panagrinėti 
Naująjį Testamentą, primenant jo liudijimą ir autoritetą.

Naujasis Testamentas ir jo kontekstas

Primenant, su kokia dvasine nepriklausomybe Jėzus 
visuomet laikėsi savo epochos nuomonių atžvilgiu, 
svarbu atskleisti, kad ne visi jo amžininkai turėjo 
bendrą tikėjimą angelais ir demonais, kurį kai kas 
šiandien nori jiems priskirti ir kuris, jų požiūriu, turėjo 
saistyti ir Jėzų. Apaštalų darbų knygoje skaitome, 
kaip šv. Pauliaus pareiškimas sukėlė ginčą Sinedri-
joje; autorius komentuoja, kad sadukiejai, skirtingai 
negu fariziejai, „neigia mirusiųjų prisikėlimą, angelų 
ir dvasios buvimą“, t. y. netikėjo prisikėlimu, taigi nei 
angelais, nei demonais – taip šią vietą suprato kom-
petentingi egzegetai (3). Taigi dėl šėtono, demonų ir 
angelų to meto nuomonės išsiskiria į dvi diametraliai 
priešingas sampratas. Kaip tuomet galėtume teigti, 
kad Jėzus, turėdamas galią išvyti demonus ir suteik-
damas šią galią kitiems, be menkiausio kritiškumo tie-
siog pritaikė savo laikų idėjas bei praktikas – o įkandin 
ir Naujojo Testamento rašytojai? Žinoma, Kristus ir tuo 
labiau apaštalai priklausė savo epochai ir dalyvavo jos 
kultūroje. Tačiau Jėzus dėl savo dieviškosios prigimties 
ir apreiškimo, kurį atėjo perduoti, pranoko savo laiko 
aplinką ir nepasidavė jos spaudimui. Pakanka per-
skaityti Kalno pamokslą, kad įsitikintume jo dvasios 
laisve, taip pat jo pagarba tradicijai (4). Apreikšdamas 
atperkamosios veiklos prasmę, jis turėjo atsižvelgti ne 
tik į fariziejus, kaip ir jis tikėjusius ateities pasauliu, 
siela, dvasiomis ir prisikėlimu, bet ir į sadukiejus, ku-
rie tais dalykais netikėjo. Kai pirmieji kaltino Jėzų, jog 
jis išvejąs demonus su jų valdovo pagalba, jis būtų 
galėjęs stoti sadukiejų pusėn, bet taip darydamas būtų 
išsižadėjęs savęs ir savo misijos. Taigi jis, neneigdamas 
tikėjimo dvasiomis ir prisikėlimu – o tai buvo bendra 
su fariziejais, – turėjo atsiskirti nuo jų ir pasipriešinti 
sadukiejams. Todėl šiandien tvirtinti, jog Jėzaus žodžiai 
apie šėtoną yra nereikšmingas visuotiniam tikėjimui, 
tik iš tos epochos kultūros pasiskolintas mokymas, 
reikštų teigti nuomonę, kuri stokoja to laikotarpio 
pažinimo ir Mokytojo asmenybės suvokimo. Jėzus taip 
kalbėjo ir, svarbiausia, įgyvendino per savo tarnystę, 
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kaip tik todėl, kad tai išreiškė mokymą, tam tikru mas-
tu esmingai susijusį su jo atnešto išganymo tikrove.

Asmeninis Jėzaus liudijimas

Pagrindiniai apsėstųjų išgydymai Kristaus įvykdyti 
tais momentais, kurie jo tarnystės aprašymuose atrodo 
lemiami. Jo atlikti egzorcizmai iškėlė jo asmens bei 
misijos problemą ir drauge nurodė atsakymą: tai pa-
kankamai aiškiai įrodo jų sukeltos reakcijos (5). Nors 
Jėzus niekuomet savo Evangelijoje šėtonui nesuteikia 
centrinės vietos, tačiau kalba apie jį lemiamais mo-
mentais, pareikšdamas svarbius dalykus. Savo viešąją 
tarnystę Jėzus pradeda leisdamasis būti velnio gundo-
mas dykumoje: Morkaus pasakojimas būtent dėl savo 
santūrumo yra taip pat reikšmingas kaip ir Mato bei 
Luko pasakojimai (Mk 1, 12–13). Apie šį priešininką jis 
įspėja Kalno pamoksle, taip pat Tėve mūsų maldoje, ku-
rios išmokė saviškius, – tai šiandien pripažįsta dauge-
lis egzegetų (6), remdamiesi įvairiomis liturgijomis (7). 
Savo palyginimuose Jėzus sako, jog šėtonas kliudo 
skelbti žodį (Mt 13, 19) ir sėja rauges šeimininko lauke 
(Mt 13, 39). Simonui Petrui jis paskelbia, kad „praga-
ro vartai“ sieks įveikti Bažnyčią (8) ir šėtonas norėtų 
persijoti jį ir kitus apaštalus (Lk 22, 31). Palikdamas 
Aukštutinį kambarį Kristus pranašauja: „šio pasaulio 
kunigaikštis“ netrukus ateis (Jn 14, 30). Getsemanėje 
atvykusiems jo suimti sargybiniams jis pareiškia, jog 
atėjo „tamsybių siautėjimo“ valanda (9). Jėzus žinojo 
ir patvirtino Aukštutiniame kambaryje, kad „šio pa-
saulio kunigaikštis jau pasmerktas“ (Jn 16, 11). Šie fak-
tai ir pareiškimai, pateikti tinkamoje vietoje, pakartoti 
ir tarpusavyje suderinti, nėra atsitiktinumas. Negalime 
laikyti jų pramanais, kuriuos reikėtų demitologizuoti. 
Antraip reikėtų pripažinti, jog tais kritiniais momen-
tais Jėzaus sąmonė – pasakojimuose liudijama, kad ji 
išliko šviesi ir gebėjo susitvardyti teisėjų akivaizdoje, – 
tapo iliuzinių apraiškų auka, o jo žodis netektų tvir-
to nuoseklumo. Tai prieštarautų pirmųjų klausytojų 
ir dabartinių Evangelijos skaitytojų susidarytam 
įspūdžiui. Taigi kyla išvada. Šėtonas, prieš kurį Jėzus 
stojo savo egzorcizmais, su kuriuo susidūrė dykumoje 
ir kančioje, negali būti nei žmogiškųjų gebėjimų pa-
sakoti ar personifikuoti idėjas paprastas vaisius, nei 
primityvios kultūrinės kalbos klaidinantis reliktas. 

Pauliaus raštai

Tiesa, kad šventasis Paulius, Laiške romiečiams plačiais 
štrichais apibendrindamas žmonijos situaciją Kristaus 
akivaizdoje, personifikuoja nuodėmę ir mirtį ir parodo 
jos baisią galybę. Tačiau žvelgiant į jo mokymo visumą 
aiškėja, kad ši personifikacija nėra vien literatūrinė 
išmonė, ji liudija aštrų suvokimą apie Jėzaus Kryžiaus 

svarbą ir būtinybę pasirinkti tikėjimą. Paulius anaiptol 
netapatina nuodėmės su šėtonu. Nuodėmėje jis visų 
pirma mato tai, kas esminga: asmeninį žmogaus aktą, 
taip pat kaltumo ir apakimo būklę, į kurią šėtonas sie-
kia įvesti žmones ir juos ten išlaikyti (Ef 2, 1–2; 2 Tes 
2, 11; 2 Kor 4, 4). Taigi jis neabejotinai atskiria šėtoną 
nuo nuodėmės. Tas pats apaštalas, kuris išpažįsta, 
kad be malonės yra bejėgis „nuodėmės įstatymo, 
glūdinčio mano nariuose“, akivaizdoje (Gal 5, 17; 
Rom 7, 23–24), ryžtingai ragina priešintis šėtonui (Ef 
6, 11–16), jam nepalikti vietos (Ef 4, 27; 1 Kor 7, 5) ir 
sutrypti jį po kojomis (Rom 16, 20). Šėtonas jam yra 
asmeninė būtybė, „šio pasaulio dievaitis“ (2 Kor 4, 
4), įgudęs priešininkas, skirtingas nuo mūsų ir nuo jo 
siūlomos mums nuodėmės. Panašiai, kaip aprašoma 
Evangelijoje, apaštalas regi jį veikiant pasaulio is-
torijoje, per tai, ką jis vadina „nedorybės paslaptimi“ 
(2 Tes 2, 7); per netikėjimą, kai atsisakoma pripažinti 
Viešpatį Jėzų (10), per stabmeldystės iškrypimą (11), 
per suvedžiojimą, kuris gresia Kristaus sužadėtinės 
Bažnyčios ištikimybei (2 Kor 11, 3), galiausiai per 
eschatologinį nuklydimą, privedantį prie žmogaus 
garbinimo kulto, pakeičiančio Dievo kultą (2 Tes 2, 3–4. 
9–11). Žinoma, šėtonas veda į nuodėmę, tačiau skiriasi 
nuo blogio, į kurį veda. 

Apreiškimo knyga ir Evangelija pagal Joną

Apreiškimo knyga pirmiausia yra didingas paveiks-
las, kuriame spindi prisikėlusio Kristaus galybė per 
jo Evangelijos liudytojus. Joje skelbiamas nužudytojo 
Avinėlio triumfas. Tačiau būtų visiškai klaidingai su-
prantama šios pergalės prigimtis, jei neįžvelgtume joje 
pasibaigusios ilgos kovos, kurioje per besipriešinan-
čias Viešpačiui Jėzui žmogiškąsias galybes dalyvauja 
šėtonas ir jo angelai, – šios dvasios skiriasi tarpusavyje 
ir nuo istorinių veikėjų. Apreiškimo knygoje atsklei-
džiama Šventajame Rašte aptinkamos šėtono vardų bei 
simbolių įvairovės mįslė ir galutinai demaskuojama jo 
tapatybė (Apr 12, 9). Jo veikimas Dievo akivaizdoje ap-
ima visus žmogiškosios istorijos šimtmečius.

Taigi nestebina, kad Jono evangelijoje Jėzus kalba apie 
velnią ir jį vadina „šio pasaulio kunigaikščiu“ (Jn 12, 
31; 14, 30; 16, 11). Žinoma, šėtono poveikis žmogui yra 
vidinis, tačiau negalime jo figūroje įžvelgti tik nuodė-
mės ir pagundos personifikacijos. Jėzus neabejotinai 
pripažįsta, kad daryti nuodėmę reiškia vergauti (Jn 8, 
34), tačiau jis netapatina šėtono nei su šiuo vergavimu, 
nei su nuodėme, per kurią tai reiškiasi. Nusidėjėliams 
velnias turi tik moralinę įtaką – tiek, kiek kiekvienas 
pritaria jo įkvėpimams (Jn 8, 38. 44): jie laisvai vykdo jo 
„užgaidas“ (Jn 8, 34. 44) ir jo „darbus“ (Jn 8, 41). Tik šia 
prasme ir šiuo mastu jis yra jų „tėvas“ (Jn 8, 41). Tarp 
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šėtono ir asmeninės sąžinės visuomet išlieka dvasinis 
atstumas, skiriantis jo „melą“ nuo mūsų pritarimo, 
mes galime jam pritarti ar atsisakyti pritarti (Jn 8, 38. 
44); panašiai tarp Kristaus ir mūsų visuomet egzistuo-
ja atstumas tarp jo apreiškiamos bei siūlomos „tiesos“ 
ir tikėjimo, kuriuo ją priimame. Štai kodėl Bažnyčios 
tėvai iš Šventojo Rašto būdami įsitikinę, jog šėtonas ir 
demonai yra atpirkimo priešininkai, nevengdavo pri-
minti tikintiesiems apie jų buvimą ir veikimą.

Bendroji doktrina

Antrajame amžiuje Melitonas Sardietis parašė veikalą 
„Apie demoną“ (12); sunku išskirti ką nors iš Bažnyčios 
tėvų, kuris šią temą būtų nutylėjęs. Iškeldami į šviesą 
velnio veikimą daugiausia dėmesio tam skyrė tie 
rašytojai, kurie siekė atskleisti Dievo planą istorijoje, 
ypač šv. Ireniejus ir Tertulijonas, kurie iš eilės kovojo 
prieš gnostinį dualizmą ir Marcijoną; vėliau šv. Vikto-
rinas Ptujietis (iš Ptujaus arba Pettau) ir galiausiai 
šv. Augustinas. Šventasis Ireniejus mokė, kad velnias 
yra „angelas apostatas“ (13), kad Kristus, savo asmeniu 
priimdamas kovą, kurią šis priešas kovoja prieš mus, 
turėjo su juo susidurti savo tarnystės pradžioje (14). 
Šventasis Augustinas plačiausiai ir stipriausiai parodo 
šėtoną, veikiantį „dviejų miestų“ kovoje, kilusioje dan-
guje, kai pirmieji Dievo kūriniai angelai nusprendė 
būti ištikimi arba neištikimi savo Viešpačiui (15). 
Nusidėjėlių visuomenėje jis įžvelgia mistinį velnio 
„kūną“ (16). Vėliau šį „kūną“ mini šv. Grigalius Didy-
sis veikale Moralia in Job (17).

Dauguma Bažnyčios tėvų drauge su Origenu atmetė 
puolusiųjų angelų geidulingumo nuodėmės idėją, o jų 
nuopuolio pradą įžvelgė troškime iškilti virš savo sta-
tuso, įtvirtinti savo nepriklausomybę ir tapti dieviškais. 
Tačiau greta šios puikybės daugelis Bažnyčios 
tėvų pabrėžia jų piktumą žmonių atžvilgiu. Pasak 
šv. Ireniejaus, velnio apostazė prasidėjo tuomet, kai jis 
pavydėjo naujo Dievo kūrinio ir siekė jį nuteikti prieš 
Kūrėją (18). Pasak Tertulijono, šėtonas siekdamas truk-
dyti Viešpaties planui, pagoniškuosiuose slėpiniuose 
mėgdžiojo Kristaus sakramentus (19). Taigi patristinis 
mokymas iš esmės ištikimai atspindi Naujojo Testa-
mento mokymą ir nuorodas. 

Laterano IV Susirinkimas (1215 m.) ir jo 
demonologinis mokymas

Per dvidešimtį amžių Magisteriumo istorijoje de-
monologijai buvo skirta tik keletas griežtąja prasme 
dogminių pareiškimų. Todėl kad tokiems tvirtini-
mams progų pasitaikydavo labai retai, – iš tikrųjų 
paminėtini du atvejai, iš kurių svarbesnis buvo XIII a. 

pradžioje, kai pasirodžius katarams ir albigiečiams 
atgijo manichėjiškojo arba priscilijoniškojo dualizmo 
apraiškos. To meto dogminis mokymas suformuluotas 
pagal mums pažįstamos doktrinos kontekstą; jis arti-
mas mūsų dabartiniam suvokimui, nes juo apimamas 
požiūris į visatą ir tai, kad ji sukurta Dievo: 

„Mes tvirtai tikime ir paprastai išpažįstame <…>, kad 
Dievas yra vienintelis visatos pradas, visų regimųjų 
ir neregimųjų, dvasinių bei kūniškų dalykų Kūrėjas: 
savo visagalybe laikų pradžioje jis iš nieko sukūrė tiek 
dvasinius, tiek kūniškus kūrinius, angeliškuosius ir 
pasaulio kūrinius; po to sukūrė žmogų, kuris tam tikra 
prasme priklauso abiem plotmėms, nes yra sudarytas iš 
dvasios ir kūno. Velnias ir kiti demonai buvo iš prigim-
ties Dievo sukurti geri, tačiau jie patys per save tapo 
blogi; o žmogus nusidėjo velnio skatinamas“ (20).

Šio teksto esmė yra aiški. Dėl velnio ir demonų Susirin-
kimas tvirtina, jog, būdami vienintelio Dievo kūriniai, 
jie nėra blogi savo esme, tačiau tapo blogi savo laisvu 
apsisprendimu. Nekalbama nei apie jų skaičių, nei apie 
kaltę, nei apie galios apimtį: šie klausimai nepriklauso 
aptariamai dogminei problemai ir paliekami diskutuoti 
atskiroms mokykloms. Tačiau nepaisant glaustumo Su-
sirinkimo teiginys išlieka pamatinės svarbos, nes prie 
jo buvo prieita svarbiausiame XIII a. Bažnyčios Susi-
rinkime ir jis užima aiškią vietą jo tikėjimo išpažinime. 
Istoriškai kiek anksčiau prieš šį tikėjimo išpažinimą 
ankstesni tikėjimo išpažinimai taikyti katarams ir val-
diečiams (21); jis susijęs su priscilijonizmo pasmerkimu 
prieš kelis šimtmečius (22). Taigi šį tikėjimo išpažinimą 
dera dėmesingai apsvarstyti.

Jame taikoma įprastinė dogminių tikėjimo simbolių 
struktūra, jį galima lengvai įrašyti į Nikėjos Susirinki-
mo pradėtą tikėjimo išpažinimų eilę. Cituotame tekste 
mūsų požiūriu apibendrinamos dvi tarpusavyje susi-
jusios lygiai svarbios tikėjimui temos: teiginys apie vel-
nią, kurį turėsime išsamiau apsvarstyti, eina po teigi-
nio apie Dievą, visų „regimųjų ir neregimųjų“ dalykų, 
taigi kūniškųjų būtybių ir angelų Kūrėją.

Pirmoji Susirinkimo tema: Dievas, „regimųjų ir 
neregimųjų“ būtybių Kūrėjas

Šis teiginys apie Kūrėją ir jo formulavimo būdas yra 
ypač svarbus mūsų nagrinėjamam dalykui, nes jis yra 
toks senas, kad šaknimis siekia šv. Pauliaus mokymą. 
Šlovindamas prisikėlusį Kristų apaštalas tvirtina, kad 
jis viešpatauja visoms būtybėms „danguje, žemėje 
ir po žeme“ (Fil 2, 10) – „ne tik šiame pasaulyje, 
bet ir būsimajame“ (Ef 1, 21). Teigdamas Kristaus 
preegzistenciją šv. Paulius mokė, jog „jame sukurta 
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visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregi-
ma“ (Kol 1, 16). 

Ši kūrimo doktrina krikščioniškajam tikėjimui veikiai 
tapo labai svarbi, nes gnostikai ir marcijonizmo šali-
ninkai dar iki išplintant manicheizmui ir priscilijoniz-
mui siekė ją sumenkinti. Pirmuosiuose tikėjimo sim-
boliuose būdavo nuolat tvirtinama, jog „regimosios ir 
neregimosios būtybės“ buvo visos sukurtos Dievo. Šis 
mokymas, pradėtas Nikėjos I ir Konstantinopolio I Susi-
rinkimų (23), po to tęstas Toledo Susirinkime (24), buvo 
įtrauktas į tikėjimo simbolius, kuriuos didžiosios Bažny-
čios vartojo Krikšto apeigose (25). Jis pateko ir į šv. Jo-
kūbo Jeruzaliečio Eucharistijos maldą (26), taip pat į šv. 
Bazilijaus Mažojoje Azijoje ir Aleksandrijoje (27) ir kitose 
Rytų Bažnyčiose vartotas Eucharistijos maldas (28). Tarp 
graikų tėvų šis mokymas pasirodo nuo šv. Ireniejaus (29) 
ir pateikiamas šv. Atanazo Expositio fidei (30). Vakaruose 
jį išreiškė Grigalius iš Elviros (31), šv. Augustinas (32), šv. 
Fulgencijus (33) ir vėlesni autoriai.

Tuo metu, kai katarai Vakaruose, o bogomilai Rytų Eu-
ropoje atgaivino manichėjiškąjį dualizmą, Laterano IV 
Susirinkimas, pateikdamas savo tikėjimo išpažinimą, 
negalėjo padaryti nieko geresnio, kaip atnaujinti šį 
pareiškimą ir jo formuluotę, nuo tol įgijusią esminę 
svarbą. Jis buvo netrukus pakartotas Liono II (34), 
Florencijos (35) ir Tridento Susirinkimų (36) tikėjimo 
išpažinimuose, galiausiai vėl atsirado Vatikano I Su-
sirinkimo konstitucijoje Dei Filius (37), vartojant tas 
pačias sąvokas kaip 1215 m. Laterano IV Susirinkime. 
Tai pamatinės svarbos tikėjimo teiginys ir tvirtai 
išliekantis mokymas, kurį Laterano IV Susirinkimas 
Apvaizdos patvarkymu akcentavo, susiedamas jį su 
teiginiu apie šėtoną ir demonus. Susirinkimas nurodė, 
jog šis dalykas, savaime būdamas labai svarbus, prik-
lauso platesniam mokymo apie kūrimą ir tikėjimo 
angeliškosiomis būtybėmis kontekstui.

Atroji Susirinkimo tema: velnias

1. Tekstas 

Teiginys apie demonus pristatomas toli gražu ne kaip 
aplinkybių sukeltas priedėlis, tarsi doktrininė išvada ar 
teologinė dedukcija. Priešingai, tai pasirodo esanti jau 
seniai įtvirtinta tiesa. Tas paaiškėja iš pačios teksto for-
muluotės, nes dokumente po teiginio apie visų dalykų 
sukūrimą nepereinama prie velnio ir demonų kaip lo-
ginės išvados. Dokumente nesakoma: „Dėl to velnias ir 
demonai buvo sukurti geros prigimties“, – tokio tvir-
tinimo būtų reikėję, jei šiuo teiginiu būtų sakoma kaž-
kas nauja, išvedant iš to, kas jau buvo tvirtinta. Priešin-
gai, šėtono atvejis pristatomas kaip ankstesnio teiginio 

įrodymas ir argumentas prieš dualizmą. Dokumente 
teigiama: „Velnias ir demonai buvo sukurti geros pri-
gimties.“ Trumpai tariant, ši ištara pateikiama kaip ne-
diskutuotinas krikščioniškojo suvokimo teiginys. Tai 
svarbus dokumento aspektas, o atsižvelgiant į istori-
nes aplinkybes kitaip ir negalėjo būti. 

2. Pasirengimas: IV ir V a. pozityvios ir negatyvios 
formuluotės

Nuo IV a. Bažnyčia pareiškė nuostatą, nukreiptą prieš 
manichėjų tezę apie du tolygiai amžinus ir priešingus 
principus (38). Tiek Rytuose, tiek Vakaruose Bažnyčia 
tvirtai mokė, jog šėtonas ir demonai buvo sukurti geros 
prigimties. Šv. Grigalius Nazianzietis naujakrikščiui 
pareiškia: „Turi tikėti, kad nėra jokios blogio esmės nei 
[blogio] viešpatystės, kuri neturėtų pradžios ar egzis-
tuotų savaime, arba būtų sukurta Dievo“ (39). Velnias 
buvo traktuojamas kaip Dievo kūrinys; pradžioje jis 
buvo geras ir spindintis kaip šviesa, tačiau, nelaimei, 
neišliko tiesoje, kurios pagrindu buvo sukurtas (Jn 8, 
44), bet sumaištavo prieš Viešpatį (40). Todėl blogis kilo 
ne iš jo prigimties, bet iš laisvo ir nuo jo valios priklau-
somo akto (41). Tai patvirtinantys teiginiai Rytuose yra 
šv. Bazilijaus (42), šv. Grigaliaus Nazianziečio (43), šv. 
Jono Auksaburnio (44), Didimo Aleksandriečio (45), 
o Vakaruose – Tertulijono (46), šv. Euzebijaus Verce-
liečio (47), šv. Ambraziejaus (48) ir šv. Augustino (49) 
raštuose; esant reikalui jie galėjo būti įtvirtinti dogmine 
forma. Be to, jie aptinkami taip pat doktrininio pasmer-
kimo arba tikėjimo išpažinimo forma.

Šv. Euzebijui priskiriamas traktatas De Trinitate tvirtai 
išreiškia doktriną grupe anatemų: 

„Jei kas nors išpažįsta, kad puolęs angelas savo pri-
gimtimi nebuvo sukurtas Dievo, bet savaime egzis-
tuoja, tiek, kad pats grindžia savo egzistenciją, tebūnie 
atskirtas (anathema sit). 

Jei kas nors išpažįsta, kad Dievas sukūrė puolusį an-
gelą blogą, bet nepripažįsta, jog [tas angelas] priėmė 
blogį savo laisva valia, tebūnie atskirtas. 

Jeigu kas nors išpažįsta, kad šėtono angelas sukūrė pa-
saulį – teatsitraukia nuo mūsų toks tikėjimas, – o nepa-
reiškia, jog kiekviena nuodėmė šėtono išrasta, tebūnie 
atskirtas” (50). 

Panašus dėstymas anatemomis tuo laikotarpiu nebuvo 
išimtis. Jis aptinkamas taip pat šv. Augustinui priski-
riamame traktate Commonitorium, kuris buvo parašy-
tas siekiant atmesti manichėjus. Ši instrukcija skelbia 
anatemą „kiekvienam tikinčiajam, kuris teigia, kad 
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egzistuoja dvi prigimtys, kylančios iš dviejų skirtingų 
pradų: viena prigimtis, kylanti iš Dievo, yra gera, o 
kita – bloga ir Dievo nesukurta“ (51).

Tačiau šis mokymas mieliau reiškiamas tiesiogine ir 
pozityvia forma kaip tikėjimo teiginys. Šv. Augustinas 
savo traktato De Genesi ad litteram pradžioje rašo:

„Katalikiškasis mokymas reikalauja tikėti, jog Trejybė 
yra vienas Dievas, kuris padarė ir sukūrė visus egzis-
tuojančius daiktus tokiu mastu, kokiu jie egzistuoja; 
taigi joks dvasinis ar kūninis kūrinys, – trumpai nusa-
kant dieviškųjų Raštų kalba, regimas ar neregimas, – 
nepriklauso dieviškajai prigimčiai, bet yra Dievo su-
kurtas iš nieko“ (52). 

Ispanijoje Toledo I Susirinkimas taip pat panašiai išpa-
žino, jog Dievas yra visų „regimųjų ir neregimųjų bū-
tybių Kūrėjas ir kad be jo „neegzistuoja jokia dieviškoji 
prigimtis, angelas, dvasia ar galybė, kuri būtų laikoma 
Dievu“ (53). 

Taigi nuo IV amžiaus krikščioniškojo tikėjimo išraiška – 
tiek jos mokant, tiek ją išgyvenant – šioje srityje reiš-
kiama dviem dogminėms formuluotėms, pozityviąja 
ir negatyviąja; prie šių formuluočių grįžta po aštuonių 
šimtmečių Inocentas III ir Laterano IV Susirinkimas.

Šv. Leonas Didysis

Per tą laikotarpį šie dogminiai teiginiai neliko nevarto-
jami. Priešingai, V a. popiežius šv. Leonas Didysis savo 
laiške Astorgos vyskupui Turibijui (laiško autentišku-
mu šiandien neabejojama) rašė tuo pačiu tonu ir su tuo 
pačiu aiškumu. Tarp jo smerkiamų priscilijonų klaidų 
randame tokias:

„Kaip nurodoma šeštojoje pastaboje (54), jie tvirtina, 
jog velnias niekada nebuvo geras, o jo prigimtis nebu-
vo Dievo kūrinys; kad jis kilo iš tamsybių bedugnės, 
kadangi niekas jo nesukūrė, bet veikiau jis pats yra 
visokio blogio pradas ir substancija; priešingai, tikra-
sis, t. y. katalikų tikėjimas išpažįsta, jog visų kūrinių, 
tiek dvasinių, tiek kūninių, būtis yra gera, ir jokia būtis 
savo prigimtimi nėra bloga, kadangi Dievas, visų daly-
kų Kūrėjas, sukūrė tik tai, kas gera. Todėl velnias būtų 
geras, jei būtų likęs toks, kokį jį Dievas sukūrė. Tačiau 
kadangi piktnaudžiavo savo prigimtiniu iškilumu ir 
„nesilaikė tiesos“ (Jn 8, 44), jis (be abejonės) neperkeitė 
savo prigimties, bet atsiskyrė nuo aukščiausiojo gėrio, 
kuriam turėjo priklausyti“ (55). 

Doktrinos teiginys (pradedant žodžiais „tikrasis, t. y. 
katalikų tikėjimas išpažįsta…“ iki jo pabaigos) laiky-

tas tokiu svarbiu, kad buvo pažodžiui pakartotas prie-
duose, kuriais VI a. papildyta Genadijui Marseliečiui 
priskiriama knyga De ecclesiasticis dogmatibus (56). Tos 
pačios doktrinos autoritetingai mokė šv. Fulgencijus 
veikale De fide seu de regula fidei ad Petrum, kur pabrė-
žiama būtinybė „iš esmės tikėti“ ir „tvirtai tikėti“, kad 
tai, kas nėra Dievas, yra Dievo kūrinys; kad ši tiesa ga-
lioja visiems „regimiems ir neregimiems“ dalykams; 
kad „kai kurie angelai laisva valia nusigręžė nuo jų 
Kūrėjo“ ir kad „blogis neturi prigimties“ (57).

Atsižvelgdami į šį istorinį kontekstą, visai nesistebime, 
kad V a. kanonų rinkinyje Statuta Ecclesiae antiqua tarp 
klausimų, užduodamų tikrinant vyskupystės kandida-
tų tikėjimą, įtrauktas toks: „Ar velnias buvo blogas iš 
prigimties, ar jis tapo blogu piktnaudžiaudamas savo 
laisva valia?“ (58). Ta pati formuluotė vėl atsiranda ti-
kėjimo išpažinime, kurio popiežius Inocentas III reika-
lavo iš valdiečių (59). 

Bragos I Susirinkimas (VI a.)

Taigi doktrina buvo bendra ir tvirtai apibrėžta. Ji išreikš-
ta daugelyje dokumentų (mes nurodėme pagrindinius), 
sudariusių VI a. viduryje vykusio Bragos I Susirinki-
mo doktrinos pagrindą. Atsižvelgiant į šį pagrindą, šio 
Sinodo paskelbtas 7-asis skyrius turi būti laikomas ne 
izoliuotu tekstu, bet IV ir V a. mokymų šia tema, ypač 
šv. Leono Didžiojo mokymo, apibendrinimu: „Kas tvir-
tina, jog velnias iš pradžių nebuvo Dievo sukurtas geras 
angelas ir jo prigimtis nesukurta Dievo, o kaip mani-
chėjai ir priscilijonai sako, kad jis atsirado iš tamsybių 
bedugnės ir nebuvo niekieno sukurtas būti, bet pats yra 
blogio pradas ir substancija, – tebūnie atskirtas“ (60).

3. Katarų atsiradimas (XII ir XIII a.)

Bažnyčia nuo seno aiškiai išreiškė tikėjimą, kad velnias 
yra kūrinys ir kad jis nusigręžė nuo Dievo laisvu aktu. 
Laterano IV Susirinkimui pakako įtraukti šiuos teigi-
nius į suformuluotą tikėjimo išpažinimą; nebuvo rei-
kalo jų fiksuoti dokumentais: jie išreiškė įsitikinimus, 
kurių aiškiai laikėsi Bažnyčia. Šių teiginių įtraukimas, 
kuris dogminiu požiūriu galėjo būti įvykęs anksčiau, 
iki to laiko tapo būtinybe, nes katarai savo erezijoje lai-
kėsi kai kurių senų manichėjų klaidų. Todėl XII–XIII a. 
daugelyje tikėjimo išpažinimų reikėjo užbėgant už akių 
iš naujo įtvirtinti, jog Dievas yra „regimųjų ir neregi-
mųjų“ būtybių Kūrėjas bei abiejų Testamentų autorius 
ir ypač tai, kad velnias nebuvo blogas iš prigimties, 
bet tapo blogas savo laisvu pasirinkimu (61). Senosios 
dualistinės sampratos, atsiradusios išplitusiuose dok-
trininiuose ir dvasiniuose sąjūdžiuose, darė tikrą žalą 
tikėjimui Pietų Prancūzijoje ir Šiaurės Italijoje. 
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Prancūzijoje Ermenegaudas Bezjietis (de Beziers) tu-
rėjo parašyti traktatą, nukreiptą prieš eretikus, „kurie 
tvirtina ir tiki, jog mūsų pasaulis ir visi regimieji daly-
kai buvo sukurti ne Dievo, bet velnio“, kad egzistuo-
ja ne tik geras visagalis Dievas, bet ir blogio dievas, 
velnias (62). Šiaurės Italijoje atsivertėlis iš katarų Bo-
nakursas (Bonacursus) įspėjo apie gresiantį pavojų ir 
aprašė įvairius šios sektos mokymus (63). Netrukus po 
jo pasirodęs veikalas Summa contra haereticos, kuris ilgą 
laiką buvo priskiriamas Prepozitinui Kremoniečiui 
(Prevostinus Cremonensis), dar geriau perteikia dua-
lizmo erezijos įtaką to laikotarpio mokymui. Veikale 
taip pristatomas katarų mokymas: „Visagalis Dievas 
sukūrė tik neregimas ir bekūnes būtybes. Velnias, kurį 
tie eretikai vadina tamsybių dievu, sukūrė regimas ir 
kūniškas būtybes. Po to šis eretikas teigia, kad yra du 
egzistuojančių dalykų pradai: gėrio pradas – visaga-
lis Dievas ir blogio pradas – velnias. Be to, egzistuoja 
dviejų rūšių prigimtys: viena yra gera, priklausanti be-
kūnėms būtybėms ir sukurta visagalio Dievo; kita blo-
ga, priklausanti kūninėms būtybėms ir sukurta velnio. 
Eretikas, laikęsis šių pažiūrų anksčiau, vadintas mani-
chėjumi, o šiandien jis vadinamas kataru” (64).

Šis apibendrinimas, nors ir trumpas, yra svarbus dėl 
koncentruoto turinio. Šiandien galime jį papildyti 
„Dviejų principų knyga“, parašyta katarų teologo ne-
trukus po Laterano IV Susirinkimo (65). Šioje mažoje 
santraukoje, skirtoje kovingiesiems sektos nariams, 
pateikta detali katarų argumentacija ir, remiantis 
Šventuoju Raštu, siekta paneigti mokymą apie vienin-
telį Kūrėją, taip pat bibliniais tekstais pagrįsti dviejų 
priešingų principų buvimą (66). Veikale teigiama, kad 
greta gero Dievo „turime pripažinti kito, būtent blo-
gio, principo egzistavimą, kuris pragaištingai veikia 
prieš tikrąjį Dievą ir jo kūrinius“ (67).

Laterano IV Susirinkimo nutarimo vertė

XIII a. pradžioje pastarieji teiginiai toli gražu nebuvo 
tik intelektualų ar ekspertų teorijos. Jie išreiškė klaidin-
gų įsitikinimų kompleksą, kuris išgyventas ir skleistas 
daugybės tarpusavyje susijusių, gerai organizuotų ir 
aktyvių grupių. Bažnyčia buvo priversta įsikišti ir iš 
naujo įtvirtinti ankstyvųjų amžių doktrinos teiginius. 
Tai padarė popiežius Inocentas III, įtraukęs du minė-
tus dogminius pareiškimus į Laterano IV Susirinkimo 
suformuluotą tikėjimo išpažinimą. Išpažinimas viešai 
perskaitytas vyskupams, ir jie jį patvirtino. Vyskupų 
buvo klausiama: „Ar tikite visa tai?“, o jie vienbalsiai 
atsakė: „Tikime“ (68). Taigi Susirinkimo dokumentas 
savo visuma yra tikėjimo patvirtinimas (de fide). Ka-
dangi savo esme ir forma tai tikėjimo simbolis, kie-
kvienas jo punktas turi ir dogminę vertę. 

Būtų klaidinga tvirtinti, jog kiekvienas tikėjimo išpažini-
mo paragrafas turi apimti tik vieną dogminį teiginį. Tai 
reikštų taikyti hermeneutiką, kuri, pavyzdžiui, galioja 
Tridento Susirinkimo dekretui, kur kiekvienas skyrius 
paprastai skirtas vienai dogminei temai nagrinėti: būti-
nybei pasirengti nuteisinimui (69), tikro Kristaus buvi-
mo Eucharistijoje tiesai (70) ir t. t. Priešingai, Laterano 
IV Susirinkimo pirmajame paragrafe, nors jame tiek 
pat eilučių kaip ir Tridento Susirinkimo skyriuje apie 
„ištvermės dovaną“ (71), apimama daugelis tikėjimo 
teiginių (nemažai jau apibrėžtų): apie Dievo vienumą, 
Asmenų trejybę ir lygybę, jų prigimties vienalytiškumą, 
apie Sūnaus kilmę ir Šventąją Dvasią. Tas pat pasaky-
tina ir apie kūrimą, ypač abiejose vietose, kur kalbama 
apie Dievo sukurtas dvasines ir kūnines būtybes, taip 
pat velnio sukūrimą ir jo nuodėmę. Kaip jau sakėme, čia 
kalbama apie daugelį dalykų, kurie nuo IV ir V a. pri-
klauso Bažnyčios mokymui. Susirinkimui įtraukus juos 
į savo tikėjimo išpažinimą, tiesiog buvo patvirtinta, kad 
jie priklauso visuotinio tikėjimo sanklodai.

Demonų tikrovės egzistavimas ir jų galios pripažini-
mas grindžiamas ne tik tais specifiniais dokumentais, 
bet ir reiškiamas bendresniu, ne tokiu griežtu būdu 
Bažnyčios susirinkimų ištarose, kur aprašoma žmo-
gaus būklė be Kristaus.

Bendras popiežių ir Susirinkimų mokymas

V a. viduryje, Chalkedono Susirinkimo išvakarėse, 
šv. Leonas Didysis Flavianui skirtame laiške Tomus 
išdėstė išganymo ekonomijos tikslą, kalbėdamas apie 
Kristaus pergalę prieš mirtį ir prieš velnią, pasak Laiško 
žydams turėjusio mirties valdžią (72). Vėliau, kai Flo-
rencijos Susirinkime buvo kalbama apie atpirkimą, tai 
buvo išreikšta biblinėmis sąvokomis kaip išlaisvinimas 
iš velnio viešpatavimo (73). Tridento Susirinkimas, api-
bendrindamas šv. Pauliaus mokymą, teigė, jog nuodė-
mingas žmogus yra „pavaldus velniui ir mirčiai“ (74). 
Dievas mus išganydamas „išgelbėjo iš tamsybių val-
džios ir perkėlė į mylimojo Sūnaus karalystę. O jame 
turime atpirkimą, nuodėmių atleidimą“ (75). Nusidėti 
po krikšto reiškia „atsiduoti velnio valdžiai“ (76). Tai 
yra pirminis ir visuotinis Bažnyčios tikėjimas, nuo pir-
mųjų amžių paliudytas įkrikščioninimo liturgijoje, kai 
katechumenai prieš krikštą atsižadėdavo šėtono, išpa-
žindavo savo tikėjimą Švenčiausiąja Trejybe ir atsiduo-
davo Gelbėtojui Kristui (77). 

Vatikano II Susirinkimas sutelkė dėmesį labiau į dabar-
tinį Bažnyčios gyvenimą, o ne į kūrimo doktriną, tačiau 
nepraleido progos įspėti apie šėtono ir demonų veiki-
mą. Vatikano II Susirinkimas, panašiai kaip ankstesni 
Tridento ir Florencijos susirinkimai, dar kartą apaštalo 
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žodžiais paskelbė, kad Kristus atėjo mūsų išgelbėti „iš 
tamsybių valdžios“ (78). Konstitucijoje apie Bažnyčią 
šiuolaikiniame pasaulyje Gaudium et spes, pasitelkiant 
šv. Pauliaus ir Apreiškimo knygos biblinę kalbėseną, 
teigiama, jog visa žmonijos istorija „persmelkta žūt-
būtinės kovos su tamsos galybėmis, prasidėjusios pa-
saulio pradžioje ir truksiančios, kaip sako Viešpats, 
iki paskutinės dienos“ (79). Kitoje vietoje Vatikano II 
Susirinkimas atnaujina įspėjimą iš Laiško efeziečiams: 
„apsiginkluokite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte 
išsilaikyti prieš velnio klastas“ (80). Toje pačioje kons-
titucijoje pasauliečiams primenama: „Mes grumiamės 
su tamsybių pasaulio valdovais, dvasinėmis blogio 
jėgomis“ (81). Galiausiai nestebina tai, kad tas pats 
Susirinkimas, vaizduodamas Bažnyčią kaip jau pra-
sidėjusią Dievo Karalystę, nurodo Jėzaus stebuklus ir 
ypač egzorcizmus (82). Būtent tokiame kontekste Jė-
zus pareiškė žinomą teiginį: „Tikrai pas jus atėjo Dievo 
Karalystė“ (Lk 11, 20; plg. Mt 12, 28). 

Liturginė argumentacija

Liturgija, kurią jau ne kartą minėjome, mums patei-
kia ypač vertingą liudijimą, kadangi ji yra konkreti 
išgyvenamo tikėjimo išraiška. Tačiau neturėtume no-
rėti iš liturgijos sužinoti ir patenkinti savo smalsumą 
apie demonų prigimtį, kategorijas ir vardus. Liturgija 
pasitenkina tuo, kad pagal savo vaidmenį tiesiog pa-
brėžia demonų egzistavimą ir jų keliamą pavojų krikš-
čionims. Ji, grindžiama Naujojo Testamento mokymu, 
primena mums, jog pakrikštytojo gyvenimas yra kova, 
vykdoma per Kristaus malonę ir jo Dvasios galia, prieš 
pasaulį, kūną ir demoniškąsias būtybes (83).

Naujųjų apeigynų reikšmė

Šiandien, pasitelkdami argumentus iš liturgijos srities, 
turime laikytis apdairumo. Viena vertus, Rytų Bažny-
čių apeigynai ir sakramentarijai, kurie per šimtmečius 
ne kartą papildyti, savo sudėtinga demonologija gali 
mus suklaidinti. Kita vertus, lotyniškosios liturgijos do-
kumentai istorijos būvyje dažnai redaguoti ir peržiūrėti, 
todėl tai ragina mus būti apdairius darant išvadas. 

Senajame lotyniškame viešosios atgailos apeigyne pa-
brėžtinai raiškus velnio veikimas nusidėjėlyje; deja, šiais 
tekstais, nors jie išlikę Romos pontifikale (84), jau seniai 
nesinaudojama. Pavedant Dievui mirštančiojo sielą, iki 
1972 m. galėjo būti kalbamos maldos, kuriose minimos 
pragaro baisybės ir paskutiniai velnio kaltinimai (85); 
tačiau dabar šie raiškūs tekstai nebevartojami. Ypatin-
goji egzorcisto tarnyba, nors nebuvo visiškai panaikinta, 
mūsų laikais redukuota į eventualią tarnystę, kuri gali 
būti vykdoma tik su vyskupo leidimu (86); nenumato-

ma jokių apeigų suteikiant šią tarnystę. Tokia nuostata 
egzorcizmo atžvilgiu nereiškia, kad kunigai nebeturi 
galios atlikti egzorcizmo ar negali ja naudotis. Tačiau tai 
įpareigoja mus pripažinti, jog Bažnyčia, nepriskirdama 
šiai tarnystei ypatingos funkcijos, egzorcizmui nebetei-
kia to svarbaus vaidmens, kurį jis turėjo ankstyvaisiais 
amžiais. Reikia atsižvelgti į šią įvykių raidą.

Iš šių pokyčių apeigose neturime daryti išvados, kad 
liturgijos srityje tikėjimas sumenko ar buvo revizuo-
tas. 1970 m. Romos mišiole perteikiamas Bažnyčios 
įsitikinimas demonų veikimu. Dabar, kaip ir praeityje, 
pirmojo gavėnios sekmadienio liturgijoje tikintiesiems 
primenama, kaip Viešpats Jėzus įveikė gundytoją: si-
noptiniai šio įvykio pasakojimai pateikiami gavėnios 
Mišių skaitiniuose pagal trejų metų ciklą (ABC). Pro-
toevangelija (Pr 3, 15), kur žadama, kad moters pa-
likuonys nugalės žalčio palikuonis, skaitoma 10-ąjį 
B metų sekmadienį ir 5-osios savaitės šeštadienį. Ma-
rijos Ėmimo į dangų iškilmėje ir Švč. Mergelės Marijos 
Mišiose skaitoma iš Apreiškimo knygos 12, 1–6 apie 
slibino grasinimą gimdančiai moteriai. 10-ąjį B metų 
sekmadienį taip pat skaitoma ištrauka iš Mk 3, 20–25, 
kur vaizduojamas Jėzaus pokalbis su fariziejais apie 
Belzebulą. Palyginimas apie kviečius ir rauges (Mt 13, 
23–43) skaitomas A metų 15-ąjį sekmadienį, o šio pa-
lyginimo aiškinimas (Mt 13, 36–46) – 13-osios savaitės 
trečiadienį. Pažadas, kad šio pasaulio kunigaikštis bus 
nugalėtas (Jn 12, 30–33), skaitomas B metų V gavėnios 
sekmadienį, o Jn 14, 30 – šiokiadienį. Iš Apaštalų raštų 
29-osios savaitės pirmadienį skaitoma Ef 2, 1–10; Ef 6, 
10–20 skaitomas šventųjų Mišiose ir 13-osios savaitės 
ketvirtadienį. 1 Jn 3, 7–10 skaitoma sausio 4-ąją, o per 
Šv. Morkaus šventę skaitoma ištrauka iš Pirmojo Pe-
tro laiško, kur velnias vaizduojamas tykantis grobio ir 
besitaikstantis jį praryti. Galėtume paminėti daugiau 
ištraukų, jei siektume sudaryti visą sąrašą, tačiau šie 
pavyzdžiai rodo, jog svarbiausi bibliniai tekstai apie 
velnią priklauso oficialiam Bažnyčios lekcionarui.

Tiesa, kad suaugusiųjų įkrikščioninimo apeigos šiuo 
požiūriu buvo pakeistos. Jose nebesikreipiama į velnią 
liepiamąja forma; tačiau tuo pačiu tikslu kreipiamasi į 
Dievą maldaujant (87). Tonas ne toks demonstratyvus, 
tačiau taip pat raiškus ir veiksmingas. Taigi klaidinga 
teigti, kad iš naujojo krikšto apeigyno egzorcizmai iš-
naikinti. Ši klaida yra visiškai akivaizdi, nes naujajame 
katechumenato apeigyne prieš įprastinius, vadinamuo-
sius „didžiuosius“ egzorcizmus netgi įtraukti praeityje 
nežinomi „mažesnieji egzorcizmai“, išdėstyti per visą 
katechumenato trukmę (88). Taigi egzorcizmai išlieka. 
Šiandien, kaip ir praeityje, jais meldžiama pergalės prieš 
šėtoną, velnią, šio pasaulio kunigaikštį ir tamsybių jė-
gas, o trys tradiciniai „tiriamieji klausimai“, per kuriuos 
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įvyksta egzorcizmas, kaip ir praeityje turi tą patį negaty-
vųjį ir pozityvųjį tikslą: išlaisvinti iš nuodėmės bei vel-
nio ir tuo pačiu metu sustiprinti Kristuje (89). Kūdikių 
krikšto apeigose, kad ir kas būtų apie tai sakoma, tebėra 
išlaikomas egzorcizmas (90). Tai nereiškia, kad tie vaikai 
būtų užvaldyti šėtono, tačiau Bažnyčia tiki, jog jiems taip 
pat reikia Kristaus įvykdyto atpirkimo padarinių. Prieš 
krikštą kiekvienas asmuo, vaikas ar suaugęs, nešioja 
nuodėmės ir šėtono veikimo ženklą. 

Privačios atgailos liturgijoje apie velnią kalbama ma-
žiau nei praeityje. Kita vertus, bendruomeniniame at-
gailos šventime grąžinta senovinė malda, kurioje mini-
ma šėtono įtaka nusidėjėliams (91). Ligonių apeigyne, 
kaip minėjome, pavedant mirštantįjį Dievui nebepa-
brėžiamas nerimą keliantis šėtono buvimas. Tačiau li-
gonio patepimo apeigų metu celebrantas meldžia, kad 
ligonis būtų išlaisvintas iš nuodėmės ir visokių pagun-
dų (92). Šventasis aliejus suvokiamas kaip kūno, sielos 
ir dvasios apsauga (93). Malda Commendo te, nors tie-
siogiai nemini pragaro nei demono, netiesiogiai nuro-
do jų egzistavimą bei veikimą, kai prašoma, kad Kris-
tus išgelbėtų mirštantįjį ir priimtų jį į savo kaimenę 
tarp išrinktųjų. Tokia kalbėsena akivaizdžiai siekiama 
netraumuoti ligonio ir jo šeimos, vis dėlto joje nepanei-
giamas tikėjimas blogio slėpiniu.

Apibendrinimas

Apibendrinant galima pasakyti, kad Katalikų Bažny-
čios pozicija demonų klausimu yra aiški ir tvirta. Iš 
tikrųjų šėtono ir demonų buvimas niekada nebuvo 
eksplicitiško Bažnyčios Magisteriumo teiginio objek-
tas. Tačiau taip yra todėl, kad šis klausimas niekuo-
met nebuvo keliamas šiomis sąvokomis. Tiek eretikai, 
tiek tikintieji, remdamiesi Raštu, sutarė dėl šėtono ir 
demonų egzistavimo ir pragaištingų darbų. Todėl kai 
šiomis dienomis keliama abejonė dėl demonų tikro-
vės, būtina, kaip anksčiau minėjome, žvelgti į pastovų 
ir visuotinį Bažnyčios tikėjimą ir į jo pagrindinį šalti-
nį – Kristaus mokymą. Evangelijos mokyme ir tikėji-
mo šerdyje demonų pasaulio buvimas apreiškiamas 
kaip dogminis faktas. Šios studijos pradžioje parody-
tas dabartinis sunkumas nėra tik abejonė dėl antraeilio 
krikščioniškosios minties elemento, bet yra nuolatinio 
Bažnyčios tikėjimo, atpirkimo sampratos ir pirmiausia 
paties Jėzaus sąmoningumo tiesioginis neigimas. To-
dėl neseniai kalbėdamas apie blogį kaip „baisią, slė-
piningą ir gąsdinančią tikrovę“, popiežius Paulius VI 
galėjo autoritetingai tvirtinti: „Nuo biblinio ir bažnyti-
nio mokymo nukrypsta tas, kas atsisako ją pripažinti; 
taip pat kas įžvelgia joje save grindžiantį pradą, kuris 
nekyla iš Dievo kaip kiti kūriniai; arba aiškina tai kaip 
pseudotikrovę, mūsų nelaimių nežinomų priežasčių 

konceptualią ir fantastinę personifikaciją“ (94). Egze-
getai ir teologai neturėtų likti kurti šiam įspėjimui. 

Kartojame: mūsų dienomis Bažnyčia, pabrėždama de-
monų tikrovės egzistavimą, nesiekia nei nukelti į pra-
eities dualistines ar manichėjiškas spekuliacijas, nei pa-
siūlyti racionaliai priimtinesnį pakaitalą. Bažnyčia nori 
tiesiog išlikti ištikima Evangelijai ir jos reikalavimams. 
Ji niekuomet neleido žmonėms nusikratyti savo atsa-
komybės, permetant kaltę dėl nuodėmių demonams. 
Bažnyčia nedvejodama priešinosi tokiems nukrypi-
mams, kad ir kur jie atsirastų, ir drauge su Jonu Auk-
saburniu pareiškia: „Ne velnias, bet paties žmogaus 
aplaidumas atsakingas už visus žmonių nuopuolius ir 
visas nelaimes, dėl kurių jie skundžiasi“ (95). 

Šioje srityje krikščioniškasis mokymas, energingai gin-
damas žmogaus laisvę bei orumą ir pabrėždamas Kū-
rėjo visagalybę bei gerumą, nėra pažeistas. Jis praeity-
je smerkė ir visuomet smerks bet kokį lengvabūdišką 
žmogaus pasiteisinimą, esą jį sugundė velnias. Šis 
mokymas atmetė tiek prietarus, tiek magiją; jis atmetė 
bet kokią doktrininę kapituliaciją fatalizmo atžvilgiu 
ir laisvės atsisakymą prievartos akivaizdoje. Bažnyčia, 
svarstydama apie galimą velniškąją intervenciją, pa-
našiai kaip stebuklų atveju, visuomet laikosi kritinės 
nuostatos. Visuose tuose dalykuose Bažnyčia ragina 
laikytis santūriai ir apdairiai. Iš tikrųjų lengva tapti 
vaizduotės auka ir leistis suklaidinamiems pranešimų, 
kurie yra netikslūs, netinkamai perduoti arba tenden-
cingai aiškinami. Šiais ir kitais atvejais reikia atpažinti, 
atlikti tyrimą ir atsižvelgti į jo rezultatus.

Bažnyčia visuomet išlieka ištikima Kristaus pavyz-
džiui, pabrėždama, kad šv. Petro įspėjimas likti „blai-
viems“ ir budėti neprarado aktualumo (1 Pt 5, 8). Mūsų 
dienomis iš tikrųjų reikia saugotis naujo „apsvaigimo“. 
Tačiau techninis pažinimas ir galia gali taip pat svai-
ginti. Šiandien žmogus didžiuojasi savo atradimais – ir 
dažnai teisėtai. Tačiau ar galime tvirtinti, kad mūsų ap-
tariamoje srityje žmogiškosios analizės paaiškino visus 
reiškinius, apibūdinančius velnio buvimą? Ar šioje sri-
tyje neliko nieko problemiško? Ar hermeneutinė anali-
zė ir Bažnyčios tėvų studijos išsprendė visus tekstuose 
iškylančius sunkumus? Taip tikrai nėra. Žinoma, anks-
čiau būta tam tikro naivumo, baiminantis savo minčių 
kryžkelėse sutikti demoną. Tačiau ar nebūtų taip pat 
naivu šiandien tikėtis, jog mūsų metodai netrukus leis 
tarti galutinį žodį apie giliuosius sąmonės klodus, kur 
susipina slėpiningi santykiai tarp sielos ir kūno, ant-
gamtinio, paragamtinio ir žmogiškojo lygmens, tarp 
proto ir apreiškimo? Šie klausimai visuomet buvo lai-
komi labai plačiais ir sudėtingais. Mūsų šiuolaikiniai 
metodai, panašiai kaip ankstesnieji, turi taikymo ribas, 
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kurių negali pranokti. Dera laikytis kuklumo, beje, bū-
dingo tikram protingumui, idant išliktume tiesoje. Ši 
dorybė, atsižvelgianti taip pat į ateitį, palieka erdvės 
apreiškimo indėliui, trumpai tariant, tikėjimui.

Apaštalas Petras apeliuoja į tikėjimą, ragindamas prie-
šintis velniui „tvirtu tikėjimu“. Tikėjimas mus moko, 
kad blogio tikrovė yra „gyva, dvasinė, iškrypusi ir ga-
dinanti būtybė“ (96). Tikėjimas suteikia ir pasitikėjimo, 
nes užtikrina mus, kad šėtono galybė negali peržengti 
Dievo jam nustatytų ribų. Tikėjimas taip pat laiduoja, 
jog velnias, nors galėdamas gundyti, negali prievarta 
išgauti mūsų pritarimo. Tikėjimas ypač atveria šir-
dį maldai, čia jis pergalingai vainikuojamas ir leidžia 
mums Dievo galybės dėka triumfuoti prieš blogį.

Demonų tikrovė, konkrečiai paliudijama tuo, ką mes 
vadiname blogio slėpiniu, ir šiandien išlieka mįslė, gau-
bianti krikščioniškąjį gyvenimą. Mes ne ką geriau už 
apaštalus žinome, kodėl Viešpats tai leidžia ir kaip jis 
tuo pasinaudoja savo tikslams pasiekti. Tačiau gali būti, 
kad mūsų civilizacijoje, kuri yra tokia sekuliarizuota ir 
tiek susitelkusi į horizontalų žmogaus gyvenimo lygme-
nį, netikėtos šio slėpinio apraiškos daro mūsų suvokimą 
mažiau užsispyrėlišką. Tos apraiškos įpareigoja žmogų 
žvelgti toliau ir aukščiau, pranokstant tiesioginę aki-
vaizdybę. Grasinimai, kuriais piktasis užtemdo mūsų 
kelią, leidžia įžvelgti anapusinę būtį, kuri ragina mus 
suprasti ir atsigręžti į Kristų, kad iš jo išgirstume gerąją 
naujieną apie dovanotą išganymo malonę.

…….

Tikėjimo mokymo kongregacija patikėjo ekspertui pa-
rengti šią studiją, kurią kongregacija rekomenduoja 
kaip patikimą pagrindą iš naujo patvirtinant Magiste-
riumo doktriną krikščionių tikėjimo ir demonologijos 
tema. Dokumento tekstas italų kalba paskelbtas 1975 m. 
birželio 26 d. dienraštyje L’Osservatore Romano. Origina-
lus tekstas prancūzų kalba paskelbtas prancūziškajame 
L’Osservatore Romano savaitraštyje 1975 m. liepos 4 d. 
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18, 10 atmetami žyniai, burtininkai, kerėtojai, tie, kurie tariasi 
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je ankstyvaisiais viduramžiais daugelis pagoniškųjų prietarų 
tebebuvo gyvi – tai paaiškėja iš šv. Cezarijaus Arliečio, šv. Eli-

gijaus kalbų ir Martyno Bragiečio veikalo De correctione rustico-
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Paulius VI

„Bet gelbėk mus nuo pikto“

1972 m. lapkričio 15 d. bendrosios audiencijos kalba

Kokie šiandien svarbiausi Bažnyčios poreikiai?

Nesistebėkite, jei mūsų atsakymas jums atrodys su-
paprastintas, prietaringas ar tiesiog nerealus: vienas 
svarbiausių poreikių yra gintis nuo to blogio, kurį mes 
vadiname demonu. 

Prieš paaiškindami savo mintį, raginame jus tikėjimo 
šviesoje pažvelgti į žmogaus gyvenimo perspektyvą, 
kuri toje šviesoje atrodo be galo plati ir pasižymi skvar-
bia įžvalga. Iš tiesų vaizdas, kurį su visu tikroviškumu 
esame kviečiami kontempliuoti, yra labai gražus. Tai 
kūrinijos, Dievo darbo vaizdas; pats Dievas gėrėjosi jos 
esminiu grožiu kaip išoriniu savo išminties ir galybės 
atvaizdu (plg. Pr 1, 10 ir t. t.). 

Taip pat labai įdomus yra ir visos žmonijos dramatiš-
kos istorijos vaizdas, kuriame iškyla atpirkimo ir Kris-
taus istorija; mūsų išgelbėjimo istorija su nuostabiais 
apreiškimo turtais, pranašystėmis, šventumu, į ant-
gamtinį lygmenį iškeltu gyvenimu, amžinaisiais paža-
dais (plg. Ef 1, 10). Apimant tai žvilgsniu neįmanoma 
nesižavėti (plg. šv. Augustinas, Soliloqui): viskas turi 
prasmę, tikslą, tvarką, viskas leidžia įžvelgti transcen-
dentinę esatį, mintį, gyvenimą, galiausiai meilę, – taip, 
kad visa visata, per tai, kas ji yra ir kuo nėra, pasirodo 
mums kaip entuziastingas ir svaiginantis pasirengi-
mas kažkam dar gražesniam ir tobulesniam (plg. 1 Kor 
2, 9; 13, 12; Rom 8, 19–23). Todėl krikščioniška kosmoso 
ir gyvenimo vizija yra pergalingai optimistinė; ji pa-
teisina mūsų džiaugsmą bei dėkingumą už gyvenimą, 
todėl mes, švęsdami Dievo šlovę, giedame jam savo 
laimę (plg. Mišių Gloria). 

Biblinis mokymas

Tačiau ar ta vizija apima viską? Ar ji tiksli? Ar niekas ne-
įneša į mūsų gyvenimą kokių nors trūkumų? Ar mūsų 
būtyje nėra disfunkcinių dalykų? O skausmas, mirtis? 
piktybė, žiaurumas, nuodėmė, vienu žodžiu, blogis? 
Argi nematome, kiek pasaulyje yra blogio, ypač morali-
nio blogio, kuris, nors ir skirtingai, yra nukreiptas kartu 
prieš žmogų ir prieš Dievą? Ar tai nėra liūdnas vaizdas, 
nepaaiškinamas slėpinys? Ir argi ne mus, Žodžio gar-
bintojus, Gėrio šlovintojus, argi ne mus, tikinčiuosius, 
labiausiai jaudina ir trikdo matomas blogis, jo patirtis? 
Randame jį gamtoje, kur jo apraiškos, regis, nurodo 
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grindinis yra šėtonas, tai yra priešininkas, nedraugas, o 
šalia jo daugybė kitų, kurie visi yra Dievo kūriniai, bet 
nupuolę, nes maištavo ir buvo prakeikti (plg. Denz.-Sch. 
800–428); Tai visas slėpiningas, nelaimingiausios dramos 
sujauktas pasaulis, kurį mes labai menkai tepažįstame. 

Slaptas, klaidas sėjantis priešas

Vis dėlto apie tą velnišką pasaulį žinome nemažai da-
lykų, susijusių su mūsų gyvenimu ir visa žmonijos is-
torija. Demonas yra jau pirmoje žmonijos nelaimėje; tai 
klastingas ir lemtingas gundytojas nusidedant pirmąja, 
gimtąja nuodėme (Pr 3; Išm 1, 24). Nuo Adomo nuo-
puolio demonas įsigijo tam tikrą valdžią žmogui, iš ku-
rios išlaisvinti gali tik Kristaus atpirkimas. Toji istorija 
tęsiasi ir šiandien: prisiminkime krikšto egzorcizmus ir 
daugelį Šventojo Rašto bei liturgijos nuorodų į agresy-
vią ir slegiančią „tamsybių valdžią“ (plg. Lk 22, 53; Kol 
1, 13). Tai priešas numeris pirmas, gundytojas tikrąja to 
žodžio prasme. Tad žinome, kad ta tamsi ir nerimą ke-
lianti būtybė tikrai egzistuoja ir dar su niekšiška klasta 
veikia; tai slaptas priešas, kuris žmonijos istorijoje sėja 
klaidas ir nelaimes. Prisiminkime evangelinį palygini-
mą apie gerą sėklą ir rauges – juo sintetiškai apiben-
drinamas ir paaiškinamas alogiškumas, kuris tartum 
valdo prieštaringas permainas: inimicus homo hoc fecit 
(Mt 13, 28). „Galvažudys nuo pat pradžios“ ir „melo 
tėvas“ – taip jį apibūdino Kristus (plg. Jn 8, 44–45). 
Vylingas apgavikas, trikdantis žmogaus moralinę pu-
siausvyrą. Gudrus ir klastingas viliotojas moka į mus 
įsismelkti per jusles, fantaziją, gašlumą, utopinę logiką 
bei netvarkingus socialinius kontaktus ir į mūsų veiks-
mų kaitą įtraukti nukrypimus, taip pat kenksmingus, 
nors iš pažiūros atitinkančius mūsų fizinę ir dvasinę 
struktūrą arba gilius instinktyvius troškimus. 

Apie demoną, jo įtaką individualiems asmenims, ben-
druomenėms, visai visuomenei ir įvykiams reikėtų iš 
naujo studijuoti labai svarbų katalikų mokymo skyrių, 
tačiau šiandien tuo mažai domimasi. Kai kas mano, jog 
šitai kompensuoti gali psichoanalitikų ir psichiatrų stu-
dijos arba, deja, kai kuriuose kraštuose labai paplitusio 
spiritizmo patirtys. Būgštaujama atkristi į senąsias mani-
chėjų teorijas arba baugius fantastinius ir prietaringus iš-
kraipymus. Šiandien labai norime pasirodyti, kad esame 
tvirti ir nusikratę prietarų, dedamės pozityvistais, tačiau 
tikime daugybe magiškų arba liaudiškų prietarų arba, 
dar blogiau, savo sielą – pakrikštytą, tiek kartų aplanky-
tą Eucharistinio Buvimo ir apgyventą Šventosios Dva-
sios! – atveriame nešvankioms juslinėms praktikoms, 
pražūtingiems svaigalams, ideologiniams madingų klai-
dų apžavams, tiems plyšiams, pro kuriuos piktasis gali 
įsiskverbti ir pakeisti žmogaus mentalitetą. Niekas nesa-
ko, kad kiekviena nuodėmė tiesiogiai randasi iš velnio 

netvarką. Randame jį žmonėse, kur matome silpnumą, 
trapumą, skausmą, mirtį ir dar blogesnį dalyką, dvilypį 
prieštaringą įstatymą, kai viena dalis norėtų gero, o kita 
krypsta į blogį. Tai kankynė, kurią šv. Paulius nuolan-
kiai iškelia aikštėn, parodydamas išganingos malonės, 
Kristaus atnešto išganymo būtinybę ir laimę (plg. Rom 
7). Prieš tai pagonis poetas atskleidė tą vidinį, pačio-
je žmogaus širdyje tūnantį konfliktą: video meliora pro-
boque, deteriora sequor (Ovidijus, Metamorfozės 7, 19). 
Susiduriame su nuodėme, žmogaus laisvės iškrypimu 
ir gilumine mirties priežastimi, nes tai atskiria nuo Die-
vo, gyvybės šaltinio (Rom 5, 12); po to tai sudaro progą 
tamsiam ir priešiškam veikėjui, demonui, įsikišti į mus 
ir mūsų pasaulį ir palikti to įsikišimo padarinius. Blo-
gis yra ne tik trūkumas, bet ir veiksminga galia, gyva 
dvasinė būtybė, iškrypusi ir iškreipianti kitus. Tai baisi, 
paslaptinga ir gąsdinanti tikrovė. 

Nukrypsta nuo biblinio ir bažnytinio mokymo, kas at-
sisako pripažinti jo egzistavimą; taip pat kas laiko jį sa-
vaimingu pradu, nekilusiu, kaip kiekvienas kūrinys, iš 
Dievo; arba įžvelgia jame pseudorealybę, konceptualią 
ir fantastinę nežinomų mūsų blogybių priežasčių per-
sonifikaciją. Blogio problema, sudėtinga ir absurdiška, 
žvelgiant su vienpusišku racionalumu, tampa vargi-
nanti. Ji sudaro didžiausią sunkumą mūsų religiniam 
visatos supratimui. Ne veltui metų metus dėl jos kentėjo 
šv. Augustinas: Quaerebam unde malum, et non erat exitus, 
ieškojau, iš kur kyla blogis, ir neradau, kas paaiškintų 
(Šv. Augustinas, Confess. VII, 5, 7, 11; PL, 32, 736, 739).

Taigi svarbu atkreipti dėmesį į blogį norint teisingai 
krikščioniškai suvokti pasaulį, gyvenimą, išganymą. Tai 
matome Evangelijos pradžioje, prasidedant viešajam 
Kristaus gyvenimui: kas neprisimena prasmių priso-
drinto pasakojimo apie trejopą Kristaus gundymą? Taip 
pat tolesnių Evangelijos epizodų, kur demonas atsiran-
da Viešpaties kelyje ir minimas jo mokymuose (pvz., 
Mt 12, 43)? Ir kaip neprisiminti, kad Kristus, tris kartus 
kreipdamasis į demoną kaip į savo priešą, pavadino jį 
„šio pasaulio kunigaikščiu“ (Jn 12, 31; 14, 30; 16,11)? Jo 
pragaištingo buvimo kėslai nurodomi daugelyje Naujo-
jo Testamento vietų. Šv. Paulius vadina jį „šio pasaulio 
dievaičiu“ (2 Kor 4, 4) ir įspėja apie kovą tamsoje, kurio-
je mes, krikščionys, turime kautis ne su vienu demonu, 
bet su jų daugybe. Apaštalas sako: „Apsiginkluokite vi-
sais Dievo ginklais, kad galėtumėte išsilaikyti prieš vel-
nio klastas. Mes grumiamės ne (vien) su krauju ir kūnu, 
bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pa-
saulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus 
aukštumose“ (Ef 6, 11–12).

Įvairiose Evangelijos vietose nurodoma, kad yra ne vie-
nas demonas, bet daug jų (Lk 11, 21; Mk 5, 9). Tačiau pa-
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veikimo (plg. S. Th. 1, 104, 3); tačiau taip pat tiesa, jog tas, 
kuris budriai nesaugo savo moralės su tam tikru griež-
tumu (plg. Mt  12, 45; Ef  6, 11), tas pasiduoda mysterium 
iniquitatis įtakai, kurią nurodo šv. Paulius (2 Tes 2, 3–12), 
ir gali pakenkti savo išganymui. 

Mūsų mokymas gali atrodyti neaiškus, tarsi aptemdy-
tas patį demoną gaubiančių tamsybių. Tačiau smalsu-
mas, kurį sužadina tikrumas dėl jo įvairiopo egzistavi-
mo, teisėtai kelia du klausimus: ar yra velnio veikimo 
ženklų ir kokie tie ženklai? Ir kokios yra apsigynimo 
nuo tokio klastingo pavojaus priemonės? 

Piktojo veikimo tikrovė

Atsakymas į pirmąjį klausimą reikalauja didelio atsar-
gumo, net jeigu piktojo ženklai atrodo akivaizdūs (plg. 
Tertulijonas, Apol., 23). Galėtume numanyti jo pražūtin-
gą veikimą ten, kur Dievo neigimas yra radikalus, sub-
tilus ir absurdiškas, kur melas galingai ir veidmainiškai 
priešinasi akivaizdžiai tiesai, kur meilę užgesina šaltas ir 
žiaurus egoizmas, kur Kristaus vardui priešinamasi su 
sąmoninga ir maištinga neapykanta (plg. 1 Kor 16, 22; 12, 
31), kur Evangelijos dvasia yra mistifikuojama ir panei-
giama, kur neviltis laikoma galutiniu žodžiu ir t. t. Čia 
susiduriame su tokia plačia ir sudėtinga diagnostika, 
kad šiuo metu nedrįstame į ją gilintis bei jos patvirtinti; 
tačiau ji visus dramatiškai domina, ir net modernioji li-
teratūra yra jai paskyrusi nemažai garsių puslapių (plg., 
pvz., Ch. Moellerio atliktą Bernanoso kūrinių studiją 
Littér. du XX siècle, I, p. 397 ir t.; P. Macchi. Il volto del male 
in Bernanos; taip pat plg. Satan, Etudes Carmélitaines, Des-
clée de Br. 1948). Blogio problema lieka viena didžiausių 
ir nuolatinių problemų žmogaus dvasiai net ir po perga-
lingo atsakymo, kurį mums davė Jėzus Kristus. Evange-
listas šv. Jonas rašo: „Mes žinome, jog esame iš Dievo, o 
visas pasaulis yra piktojo pavergtas“ (1 Jn 5, 19). 

Krikščionio gynyba

Kitas klausimas – kaip reikia gintis, kokių priemonių 
imtis prieš demono veiklą? Į jį lengviau suformuluo-
ti atsakymą, nors ir sunku jį taikyti. Galėtume pasa-
kyti: visa tai, kas gina mus nuo nuodėmės, tuo pačiu 
metu saugo ir nuo to neregimojo priešo. Malonė yra 
lemiama apsauga. Nekaltumas yra tartum tvirtovė. Ir 
kiekvienas teprisimena, kaip apaštalų mokyme karei-
vio ginkluotė simbolizuoja dorybes, kurios krikščionį 
padaro nepažeidžiamą (plg. Rom 13, 12; Ef 6, 11, 14, 
17; 1 Tes 5, 8). Krikščionis turi būti kovingas, budrus ir 
tvirtas (1 Pt 5, 8). Vis dėlto kartais reikia imtis specia-
lių askezės priemonių siekiant išvengti tam tikrų vel-
nio puolimų. Jėzus mus to moko ir nurodo priemones: 
maldą ir pasninką (Mk 9, 29). Apaštalas pataria laikytis 

pagrindinės taisyklės: „Nesiduok pikto nugalimas, bet 
nugalėk pikta gerumu“ (Rom 12, 21; Mt 13, 29). 

Todėl, suvokdami negandas, su kuriomis susiduria 
sielos, Bažnyčia ir pasaulis, stenkimės, kad mūsų pa-
grindinės maldos kreipinys „Tėve mūsų, <…> gelbėk 
mus nuo pikto“ būtų prasmingas ir veiksmingas.

Tam tepadeda ir mūsų apaštališkasis palaiminimas. 

 

Kun. dr. Arnoldas Valkauskas

Kelios pastabos dėl dokumento 
„Krikščioniškasis tikėjimas ir demonologija“ 

Tikėjimo mokymo kongregacijos dokumentas „Krikš-
čioniškasis tikėjimas ir demonologija“, nors paskelbtas 
daugiau kaip prieš tris dešimtmečius (1975 m.), tebėra 
aktualus ir papildo praėjusio laikotarpio sąlygotas teo-
loginio ugdymo spragas. Verta prisiminti, kad besibai-
giant XX amžiui, po Vatikano II Susirinkimo daugelio 
teologų mąstysenoje įsivyravo nepagrįsto optimizmo 
nuotaikos. Nuskurdo eschatologinis mąstymas, nes 
didele dalimi buvo prarastas Bažnyčioje tebesitęsian-
čios dvasinės kovos suvokimas. Dokumento įžangoje 
taikliai įvardijama ši klaida – gyventi taip „tarsi isto-
rija būtų pasibaigusi, būtų įgyvendinti visi Atpirkimo 
padariniai ir todėl nebereikėtų vesti kovos, apie kurią 
kalba Naujasis Testamentas“.

Lietuvoje dėl suprantamų istorinių priežasčių tuo laiko-
tarpiu beveik nebuvo viešo teologinio diskurso ar viešai 
pareikštų abejonių dėl demonų egzistavimo. Sovietinė 
visuomenės izoliacija ir prievartinė ateizacija nulėmė 
savitą, ne tik gražiais tikėjimo liudijimais, bet drauge ir 
menkadvasiu konformizmu paženklintą krikščionybės 
patirtį. Ideologinė izoliacija neišvengiamai veikė teolo-
ginės minties raidą, taigi ir kunigų rengimą.

Komunistinė ideologija žmonių širdyse paliko dvasi-
nę tuštumą, kurią pastaraisiais laisvės dešimtmečiais 
užliejo beatodairiško konsumizmo banga. Istorikai ir 
visuomenės tyrinėtojai atskleidžia komunistinės ide-
ologijos palikimo žalą. Tačiau nėra deramai įvertinta 
komunizmo bedievybė. Dievo neigimo kultūra kaip 
nuodėmė (plg. Rom 1, 18) dar turi būti apgailėta. 

Dokumente ne tik kritikuojamas klaidingas neregi-
mosios tikrovės „demitologizavimas“, bet ir minimas 
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permetant kaltę dėl nuodėmių demonams. Bažnyčia 
nedvejodama priešinosi tokiems nukrypimams, kad ir 
kur jie atsirastų, ir drauge su Jonu Auksaburniu pa-
reiškia: „Ne velnias, bet paties žmogaus aplaidumas 
atsakingas už visus žmonių nuopuolius ir visas nelai-
mes, dėl kurių jie skundžiasi.“

Skyrelis apie liturginę argumentaciją atkreipia dėme-
sį į dvasinės kovos aspektą švenčiant sakramentus. 
Tai stiprina kunigiškąją tapatybę: laisvinanti Kristaus 
galia per Bažnyčios įgalioto kunigo tarnystę reiškiasi 
per visus sakramentus, ypač per Atgailos sakramentą. 
Dokumente atskleidžiama, kad po Vatikano II Susirin-
kimo atnaujintuose apeigynuose egzorcizmo elemen-
tai iš esmės išlaikyti, tiesa, daugelyje vietų liepiamoji 
forma pakeista prašomąja malda. Jau po mūsų nagri-
nėjamo dokumento paskelbtas naujasis egzorcizmo 
apeigynas (2012 m. pradžioje Lietuvos vyskupai pa-
tvirtino apeigyno vertimą į lietuvių kalbą) rodo faktą, 
kad Bažnyčia tęsia Kristaus patikėtą misiją laisvinti ir 
gydyti žmones. Naujojo egzorcizmo apeigyno struktū-
ra iš esmės nepakeista, tiesa, senajame buvo numatyta 
daugiau pačios egzorcizmo maldos variantų, taip pat 
demono vardo atpažinimo procedūra. Reikšmingas 
faktas yra pačios egzorcizmo tarnystės išlikimas Baž-
nyčioje ir jos steigimas Lietuvos vyskupijose. Tai Baž-
nyčios atsakas į nuodėmės ir mirties kultūrą.

Nuo dokumento paskelbimo per keturis dešimtme-
čius išryškėjo naujų, rafinuotų blogio jėgų pavidalų. 
Visuomenė leidžiasi į mirties kultūros slėnį ir sparčiai 
grįžta į pagonybę. Žmogus tenkina dvasingumo po-
reikį, dažnai griebdamasis klaidingų, surogatinių for-
mų. Žalojančios istorijos patirtys, iškreipta kultūrinė 
erdvė ir krikščioniškojo ugdymo stygius lemia gilius 
žmogaus savivokos sutrikimus. Žmogus nebesuvokia 
savęs kaip Dievo kūrinio ir mylimo vaiko, todėl nebe-
mato tikrosios laisvės pagrindo. Psichologas Erichas 
Frommas veikale „Bėgimas nuo laisvės“ pastebi para-
doksalų žmogaus polinkį bėgti nuo laisvės (beje, ši įž-
valga taikytina ne specialiai krikščionims, bet visiems 
žmonėms). Ši laisvės baimė reiškiasi atsakomybės ven-
gimu ir siekiu deleguoti ją autoritetams (dažnai būrė-
jams, ekstrasensams ir pan.).

Dokumente viliamasi, kad „nedorybės slėpinio“ su-
vokimas paskatins sąmoningiau atsigręžti į gelbėtoją 
Kristų, atverti širdį maldai, vadovautis tvirtu krikš-
čioniškuoju tikėjimu (plg. 1 Pt 5, 9), taip pat pasitikėti, 
kad šėtono galybė negali peržengti Dievo jam nustaty-
tų ribų. Suvokiant asmeninę atsakomybę eschatologi-
nėje kovoje verta prisiminti perfrazuotą šv. Augustino 
mintį: „Kristus man laiduoja išganymą, bet be manęs 
negali manęs išgelbėti.“

kitas kraštutinumas – „obsesyvus“, perdėtas domėji-
masis demoniškuoju pasauliu. Tokio nesveiko smalsu-
mo tikrai neverta skatinti, juolab laikyti to savotiška 
apologetika. Perdėtas domėjimasis demonais gali būti 
tiesioginės demonų įtakos forma. Šiandienos kultūri-
niame kontekste su tokio domėjimosi apraiškomis ir 
galimais pavojais susiduriame ypač per žiniasklaidą 
ar masinius renginius. Sekuliarizuota, nukrikščionė-
janti visuomenė turi labai menką, iškraipytą suvokimą 
apie Kristaus kryžiaus auka dovanotą išlaisvinimą ir 
atpirkimą. Žmonės, neturėdami sveiko tikėjimo, deja, 
dažnai žvelgia į kunigą egzorcistą kaip į magą – galbūt 
galingesnį už kitus. Bažnyčia nesiekia žmonių gąsdinti 
demonais, bet skelbia Kristaus pergalės žinią. 

Dokumente nesiekiama apžvelgti su demoniškuoju vei-
kimu susijusių kultūrinių apraiškų bei prietarų (1-oje iš-
našoje trumpai nurodomas griežtai neigiamas požiūris 
į įvairias magijos ir burtininkavimo formas Šventajame 
Rašte, Bažnyčios susirinkimuose ir popiežių mokyme). 
Šiame Tikėjimo mokymo kongregacijos dokumente at-
skleidžiama teologinio argumentavimo logika, kodėl 
istorijos eigoje formuluojant Bažnyčios tikėjimo turinį 
šėtono ir demonų buvimas niekada nebuvo eksplicitiš-
ko Bažnyčios magisteriumo teiginio objektas. Drauge 
dokumente pabrėžiama, kad tikėjimas „neregimojo“ 
pasaulio buvimu nėra antraeilis dalykas, jis priklauso 
esminiam tikėjimo turiniui. Atskleidžiama, kaip Bažny-
čia nuosekliai kovojo su gnostinio dualizmo apraiško-
mis, akcentuojamas Dievo Kūrėjo viešpatavimas sukur-
tųjų dvasinių bei kūninių būtybių atžvilgiu. Šis sveikas 
teologinis pagrindas būtinas susiduriant su sinkretiškų 
pasaulėžiūrų, ypač Naujojo amžiaus (New Age) reiškinio 
sukelta sąvokų sumaištimi (plg. 2003 m. Popiežiškosios 
tarpreliginio dialogo tarybos ir Popiežiškosios kultūros 
tarybos paskelbtą dokumentą „Jėzus Kristus – gyvojo 
vandens nešėjas“). 

Mūsų nagrinėjamame dokumente „Krikščioniškasis 
tikėjimas ir demonologija“ cituojama ištrauka iš Pau-
liaus VI 1972 m. lapkričio 15 d. bendrosios audiencijos, 
kurioje vienu svarbiausių Bažnyčios poreikių popie-
žius įvardija reikalą „gintis nuo to blogio, kurį vadi-
name demonu“. Šventasis Tėvas pabrėžia, kad kalba 
apie „gyvą dvasinę būtybę, iškrypusią ir gadinančią“. 
Tai dar kartą parodo, jog blogis gresia Bažnyčiai ne tik 
dėl išorinių puolimų, bet ir klastingai įsismelkia į jos 
vidų per jos narių nuodėmingumą. Šių dienų konteks-
tas verčia prisiminti ypač pastarąjį dešimtmetį Bažny-
čią varginančius lytinių nusikaltimų skandalus. Mūsų 
nagrinėjamame dokumente randame vertingas gaires, 
leidžiančias išvengti klaidinančių supaprastinimų 
žvelgiant į tokias blogio apraiškas: „Bažnyčia niekuo-
met neleido žmonėms nusikratyti savo atsakomybės, 
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Br. kun. Linas Genadijus Vodopjanovas OFM 
įšventintas vyskupu 

Balandžio 14 d. br. kun. Linas Genadijus Vodopjanovas OFM Kretingos Vieš-
paties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje įšventintas vyskupu. Tą 
dieną – Dievo Gailestingumo, Atvelykio sekmadienio išvakarėse – į 12 val. 
šv. Mišias Kretingos bažnyčioje gausiai rinkosi tikintieji iš visos Lietuvos. 
Šv. Mišioms ir šventimų apeigoms kartu su Kauno arkivyskupu metropoli-
tu Sigitu Tamkevičiumi SJ ir Telšių vyskupu ordinaru Jonu Boruta SJ vado-
vavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis. 
Šv. Mišias taip pat aukojo apaštališkasis nuncijus arkiv. Luigi Bonazzi, Vilka-
viškio vyskupas R. Norvila, Panevėžio vyskupas J. Kauneckas, Lietuvos ka-
riuomenės ordinaras vysk. G. Grušas, Kaišiadorių vyskupas J. Ivanauskas, 
Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras A. Poniškaitis, vyskupai eme-
ritai J. Žemaitis MIC ir J. Matulaitis bei apie 150 kunigų ne tik iš Lietuvos, bet 
ir iš užsienio. Šv. Mišiose giedojo Kretingos parapijos jaunimo choras, vado-
vaujamas Linos Pudžiuvelytės, ir Kretingos parapijos didysis sumos choras. 
Šv. Mišias tiesiogiai transliavo LTV ir Marijos radijas. 

Šv. Mišių ir apeigų pradžioje susirinkusiuosius pasveikinęs kardinolas kvie-
tė nuoširdžiai melstis už naująjį vyskupą Liną ir sakė, jog naujasis vyskupas 
didelis džiaugsmas ir Dievo dovana Lietuvai ir ypač Telšių vyskupijai. 

Diakonui perskaičius tos dienos Evangeliją, tikintieji sugiedojo Šventosios 
Dvasios himną. Po to į šv. Mišioms ir šventimams vadovaujantį kardinolą 
kreipėsi Telšių vyskupijos kurijos kancleris kan. R. Saunorius, prašydamas 
br. kun. Liną įšventinti vyskupu. Kan. R. Saunorius visiems parodė Apaštalų 
Sosto atsiųstą ir popiežiaus Benedikto XVI patvirtintą pavedimą dėl kun. br. 
Lino Genadijaus Vodopjanovo OFM įšventinimo vyskupu ir jį perskaitė.

Pamokslą pasakė kardinolas A. J. Bačkis. Kalbėdamas apie vyskupo misiją 
Bažnyčioje, jis išryškino jo užduotį skelbti Evangeliją, saugoti tikėjimo pa-
veldą, išlaikyti vienybę su Apaštalų Sostu ir Bažnyčia, būti glaudžioje ben-
drystėje su jam pavestaisiais tikinčiaisiais bei savo bendradarbiais kunigais. 
Kardinolas taip pat pabrėžė maldos svarbą ir glaudaus ryšio su Dievu būti-
nybę, o komentuodamas tos dienos Šventojo Rašto skaitinius pasidalijo savo 
įžvalgomis ir dar kartą paragino visus melstis už naująjį ganytoją.

Po pamokslo prasidėjo vyskupo šventimų apeigos, kurių metu gausiai su-
sirinkę tikintieji, šventinamajam gulint kniūbsčiam prieš altorių, giedojo 
Visų Šventųjų litaniją, melsdami šventųjų užtarimo ir globos. Po šios mal-
dos vadovaujantis apeigoms kardinolas sukalbėjo maldą ir rankų uždėjimu į 
vyskupus įšventino br. kun. Liną. Tada visi vyskupai šventinamajam uždėjo 
rankas, o diakonams virš naujojo vyskupo galvos laikant Evangelijų knygą 
sukalbėjo šventimų maldą. Kardinolas vyskupo Lino galvą patepė šventąja 
krizma, įteikė Evangelijų knygą, ant dešinės rankos bevardžio piršto užmo-
vė žiedą, uždėjo mitrą ir įteikė pastoralą. 

Po šv. Mišių naujai įšventintas vyskupas, tikintiesiems giedant himną Tave, 
Dieve, garbinam, lydimas Telšių vyskupo ordinaro J. Borutos SJ, pirmą kartą 
kaip vyskupas laimino visus susirinkusiuosius, eidamas per bažnyčią. 

Po visų apeigų, prieš vyskupų palaiminimą, naujai įšventintąjį vyskupą pa-
sveikino apaštališkasis nuncijus arkiv. Luigi Bonazzi. Jis išryškino du daly-

Kunigų šventimai

gerojo ganytojo sekmadienio išvaka-
rėse, balandžio 28 d., vilniaus arkikate-
droje bazilikoje aukotų šv. mišių metu 
kardinolas Audrys juozas bačkis į kuni-
gus įšventino tris vilniaus arkivyskupi-
jos diakonus – Mozę Mitkevičių, Edga-
rą Vegį ir Stanislavą Valiukevičių.

-vn-

Nauja Kunigų taryba ir 
Konsultorių kolegija 

Kaišiadorių vyskupas jonas ivanauskas, 
vadovaudamasis Kanonų teisės kodek-
so kan. 501 § 2 nuostatomis, gegužės 
9 d. savo dekretu sudarė penkerių metų 
kadencijai naują Kaišiadorių vyskupijos 
Kunigų tarybą ir Konsultorių kolegiją.

Kunigų išrinkti Kunigų tarybos nariai: 
kun. gediminas Tamošiūnas, kun. ro-
kas Puzonas, mons. jonas sabaliauskas, 
kun. Alfonsas Kelmelis, mons. Algirdas 
jurevičius ir kun. robertas rumšas. 

vyskupo paskirti Kunigų tarybos nariai: 
mons. vincas baublys, mons. jonas da-
nilevičius, mons. rimvydas jurkevičius, 
mons. Kęstutis Kazlauskas, kun. rolan-
das bičkauskas ir kun. vidas jelinskas. 

Konsultoriais paskirti šie kunigai: mons. 
Algirdas jurevičius, mons. jonas dani-
levičius, mons. rimvydas jurkevičius, 
mons. jonas sabaliauskas, kun. rokas 
Puzonas ir kun. gediminas Tamošiūnas. 

-Kš-

Melsta dvasinių pašaukimų

Kasmet Kauno kunigų seminarijoje per 
gerojo ganytojo savaitgalį organizuo-
jama maldų prašant dvasinių pašauki-
mų diena. šiemet toks savaitgalis su-
rengtas balandžio 27–29 d. balandžio 
27-osios vakarą seminarijos švenčiau-
siosios Trejybės bažnyčioje šv. mišias 
aukojo šiemet įšventintieji kunigais: 
kun. Audrius martusevičius, kun. gie-
drius maskolaitis, kun. žilvinas Zinke-
vičius. Eucharistijos liturgijai vadovavo 
kun. gintas Leonavičius. 



30  Bažnyčios žinios Nr. 5 (383) 2012

Bažnyčia Lietuvoje

kus – vyskupas Linas yra aukojamas Bažnyčiai, Telšių vyskupijai ir visai Lietu-
vai ir vyskupo asmenyje turėtume atpažinti ypatingą Jėzaus Kristaus buvimą 
savo Bažnyčioje – Jėzaus, Gerojo Ganytojo, kuris moko, valdo ir šventina. 

Visų vyskupų vardu naująjį vyskupą pasveikino LVK pirmininkas, Kauno arki-
vyskupas metropolitas S. Tamkevičius SJ. Jis sakė, jog vyskupai laukia naujojo 
vyskupo, laukia jo idėjų, pastabų ir glaudaus bendradarbiavimo. Linkėjo išlikti 
giliu maldos žmogumi ir su Dievo palaima vykdyti jam patikėtą tarnystę. 

Savo vyskupą augziliarą sveikinęs Telšių vyskupijos ordinaras vysk. J. Boru-
ta SJ pasidžiaugė naujuoju bendradarbiu, kuris bus ir jo generalvikaras. Tel-
šių vyskupas ordinaras J. Boruta SJ visus patikino, kad nors jie ir iš skirtingų 
vienuolinių bendruomenių, tačiau bendras tikslas – tarnystė Bažnyčioje ir 
dėl Kristaus – jų bendrą darbą jungs ir vienys. Jis taip pat linkėjo vyskupui 
Linui visus ateityje iškilsiančius sunkumus įveikti padedamam maldos ir 
glaudžiai susivienijus su Kristumi. 

Sveikinimo žodį brolių pranciškonų vardu tardamas Mažesniųjų Brolių or-
dino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos provincijolas br. kun. Astijus Kun-
gys OFM dėkojo naujajam vyskupui už bendrystę pranciškonų ordine, jo 
atliktus darbus ir linkėjo Šventojo Rašto žodžiais ištikimai ir drąsiai vykdyti 
jam patikėtą tarnystę.

Po nuoširdžių sveikinimų naujai įšventintas vyskupas Linas Vodopjano-
vas OFM dėkojo savo artimiesiems, broliams pranciškonams, kunigams ir 
tikintiesiems už bendrystę ir prašė nuoširdžia malda jį lydėti vyskupystės 
kelyje. Pasibaigus iškilmėms, Telšių vyskupijos vyskupą augziliarą, Quizos 
vyskupą, sveikino tikintieji, gausiai susirinkę svečiai, bendražygiai bei bičiu-
liai. Vėliau vyko nuotaikinga, šventinė agapė. 

-kasab-

Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus kunigystės 50 metų 
jubiliejaus paminėjimas

Balandžio 22-osios sekmadienį Kauno arkikatedroje bazilikoje iškilmingoje Eu-
charistijoje buvo dėkojama Dievui už arkivyskupo metropolito Sigito Tamke-
vičiaus 50 kunigystės metų. Šio auksinio kunigystės jubiliejaus švęsti, melstis 
ir dėkoti susirinko gausus būrys žmonių – vyskupų, kunigų, seserų ir brolių 
vienuolių, tikinčiųjų pasauliečių, Vyriausybės, Seimo narių, vietos valdžios at-
stovų, valstybinių, visuomeninių, katalikiškų įstaigų bei organizacijų vadovų 
ir darbuotojų ir kt. Džiaugsmingai sutiktas Šventojo Tėvo Benedikto XVI svei-
kinimas ir apaštališkasis palaiminimas kunigystės jubiliejaus proga arkivys-
kupui S. Tamkevičiui ir drauge visai šį ypatingą įvykį švenčiančiai bažnytinei 
bendruomenei. Vėliau šventė tęsėsi arkivyskupijos konferencijų salėje.

Pradėdamas Eucharistiją arkiv. S. Tamkevičius susirinkusiųjų Kauno arkika-
tedroje bazilikoje paprašė drauge su juo dėkoti Dievui už kunigystės dova-
ną. Už tai meldėsi koncelebruodami šv. Mišias apaštališkasis nuncijus arkiv. 
Luigi Bonazzi, Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juo-
zas Bačkis, Lietuvos vyskupijų ordinarai ir vyskupai augziliarai, Rygos ar-
kivyskupas metropolitas Zbignewas Stankewiczius, broliai kunigai – Jėzaus 
Draugijos Lietuvos ir Latvijos provincijos provincijolas t. Gintaras Vitkus SJ 
ir Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras 
br. kun. Astijus Kungys OFM, beveik trys dešimtys kelių vyskupijų kunigų. 

drauge su neopresbiteriais mišias kon-
celebravo ir seminarijos vadovybė. 
sakydamas homiliją, kun. Audrius mar-
tusevičius pabrėžė, jog tikėjimas yra 
svarbiausias dalykas kunigiškame kely-
je. Kunigas, pasak pamokslininko, turi 
ne tik žmonėms dalyti duoną, bet ir pats 
tapti jiems kaip duona – alter Christus, 
nes Kūrėjas viską dovanoja per Kristų. 
Pasibaigus šv. mišioms neopresbiteriai 
trumpai papasakojo seminaristams 
savo pirmųjų kunigystės dienų patirtis.

balandžio 28 d. vyko atvirų durų diena. 
jau nuo pat ryto buvo galima apžiūrėti 
seminariją, pabendrauti su klierikais 
ir vadovybe. vidurdienį iškilmingų šv. 
mišių aukai vadovavo seminarijos rek-
torius mons. Aurelijus žukauskas. jis 
homilijoje akcentavo, kad pašaukimas 
į kunigystę ar pašvęstąjį gyvenimą ne-
paaiškinamas niekuo kitu, tik meile. 

Tos pačios dienos vakare seminarijos 
bažnyčioje adoruotas švenčiausiasis 
sakramentas, apmąstyti pašaukimo 
dovana ir slėpinys. 

balandžio 29-ąją, gerojo ganytojo se-
kmadienį, iškilmingų šv. mišių aukai 
Kauno kunigų seminarijos švč. Trejy-
bės bažnyčioje vadovavo seminarijos 
dvasios tėvas kun. Audrius Arštikaitis, 
koncelebravo rektorius mons. Aurelijus 
žukauskas. sakydamas homiliją, kun. 
Audrius pabrėžė, kad tikras ganyto-
jas – Kristus niekada nepaliekąs savo-
sios kaimenės. Pamokslininkas citavo 
palaimintojo kardinolo H. newmano 
žodžius: „Esu pašauktas kažką nuveik-
ti ir kažkuo būti, kam nėra pašauktas 
niekas kitas. dievo plane dievo žemė-
je turiu metą, kurio neturi niekas ki-
tas.“ mišių pabaigoje rektorius nuošir-
džiai dėkojo kiekvienam, kuris meldžia 
pašaukimų. ši malda labai svarbi, todėl 
turi būti nepaliaujama.           -kks-

Pašventintas relikvijorius

balandžio 15 d. Kauno gerojo ganyto-
jo parapijos bažnyčioje per vidudienio 
šv. mišias pašventintas relikvijorius su 
pal. jono Pauliaus ii kraujo relikvija, 
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Pamaldose taip pat dalyvavo Vilniaus ir Lietuvos stačiatikių arkivyskupas 
Inokentijus.

„Jei galėčiau iš naujo rinktis, į nieką neiškeisčiau kunigiškojo pašaukimo. 
Kurie šiandien niekina kunigus ir ieško tik dėmių Bažnyčioje, niekada nesu-
pras, kokia didelė dovana yra kunigystė. Ji brangi tiek asmeniškai, tiek visai 
Dievo tautai“, – sakė arkivyskupas savo homilijoje. Prisimindamas 50 kuni-
gystės metų, pažymėtų totalitarinės sistemos, santvarkų perversmo ir tautos 
prisikėlimo ženklu, ganytojas sakė, jog kunigystė, pasirinkta neturint septy-
niolikos metų, buvo ne našta, bet dangaus dovana: Kristus pašaukė ir davė 
jėgų. „Kristus nepažada pigios ramybės, sotaus gyvenimo ir nesibaigiančių 
pramogų. Jis tik pažada būti su savo mokiniais iki pasaulio pabaigos ir pa-
kviečia juos būti jo prisikėlimo liudytojais. Štai ko Dievas nori iš šiandienės 
Bažnyčios, iš vyskupų, kunigų, vienuolių ir tikinčiųjų: būti gerais jo liudyto-
jais. Ir visai nesvarbu, ar tie liudytojai bus giriami ar niekinami, ar reitinguoja-
mi į aukščiausią ar žemiausią vietą, jų pareiga bus ramiai ir atkakliai eiti į prie-
kį ir neperstojamai liudyti mirusį, bet prisikėlusį Viešpatį“, – sakė ganytojas 
homilijos pabaigoje pabrėždamas, kaip reikia Lietuvai gerų, Kristaus ramybės 
ir vilties šviesą skleidžiančių kunigų.

Užbaigiant Eucharistijos liturgiją ir prieš suteikiant ganytojiškąjį palaimini-
mą, nuoširdžiais plojimais sutiktą apaštališkojo nuncijaus perduotą Švento-
jo Tėvo Benedikto XVI sveikinimą arkiv. L. Bonazzi palydėjo savo žodžiais 
pasveikintam ganytojui.

„Tiktai tada, kai susitinkame su prisikėlusiuoju Kristumi, kai jis ateina į 
mūsų asmeninį ir visuomeninį gyvenimą, žemė nustoja būti ašarų pakalne 
ir tampa ramybės sodu. Ačiū Jums už Jūsų asmeninį gyvojo Kristaus ir jo 
Evangelijos liudijimą“, – sakė arkiv. L. Bonazzi.

Jėzaus Draugijos generalinio vyresniojo t. Adolfo Nicolás SJ sveikinime, kurį 
perskaitė ganytoją taip pat sveikinęs Jėzaus Draugijos Lietuvos ir Latvijos 
provincijos provincijolas t. G. Vitkus SJ, arkivyskupo, prieš 44-erius metus 
tapusio ir Jėzaus Draugijos nariu, kunigystės kelias buvo pavadintas drąsiu 
Dievo karalystės liudijimu.

„Be tikėjimo nėra darbų, be darbų nėra tikėjimo – esate geriausias šių žodžių 
liudytojas“, – sakė kunigystės jubiliejaus proga LR Vyriausybės ir savo as-
meniškai vardu arkivyskupą pasveikinęs premjeras Andrius Kubilius.

Vėliau pilnutėlėje arkivyskupijos konferencijų salėje sveikinimo ir padėkos 
žodžiais, gėlėmis, prasmingomis dovanomis, Kybartų parapijos jaunimo 
giesmėmis,  arkikatedros sumos choro, jaunosios fleitininkės Gintarės Jaku-
tytės atliktais kūriniais Kauno arkivyskupui S. Tamkevičiui dėkota už ištiki-
mą meilę Bažnyčiai ir Lietuvai, už šiandien atvirą, drąsų tiesos žodį, linkėta 
Dievo globos ir geros sveikatos tolesnėje tarnystėje. 

„Prieš save matote kunigą ir vyskupą, kuris nenusivylė savo jaunystės pa-
sirinkimu“, – sakė arkiv. S. Tamkevičius savo žodyje. Kunigystė, pasirinkta 
dar neturint septyniolikos, ganytojo žodžiais tariant, nebuvo „tik smagus 
pasivaikščiojimas gražiame Dievo pasaulyje“, turėjo sunkumų ir išmėgini-
mų, drauge – ir Dievo paguodos bei gerų bendradarbių. Susirinkusiesiems 
buvo parodytas fotografijų  (darytų ir paties ganytojo) albumas, atspindintis 
jo gyvenimo įsimintiniausias akimirkas.

kurią parapijai padovanojo Krokuvos 
arkivyskupas metropolitas kardinolas 
stanisławas dziwiszas. Tai pirmasis 
toks relikvijorius Lietuvoje. 

šventė prasidėjo 10 val. iškilmin-
gu Kauno arkivyskupo metropolito 
s. Tamkevičiaus, atgabenusio pal. jono 
Pauliaus ii kraujo relikviją, sutikimu. Po 
arkivyskupo sutikimo ir pasveikinimo 
buvo švenčiama Eucharistija. 

iškilmingos šv. mišios prasidėjo iškilmin-
ga procesija, paskui pašventintas reli-
kvijorius ir į jį įdėta pal. jono Pauliaus ii 
kraujo relikvija. Po maldos prie relikvi-
jos švęsta Eucharistija, kuriai vadova-
vo Kauno arkivyskupas metropolitas 
s. Tamkevičius. šv. mišias koncelebravo 
Kaišiadorių vyskupas j. ivanauskas, pa-
rapijos klebonas kun. j. stankevičius ir 
kiti kunigai svečiai. šv. mišių metu para-
pijos jaunimas priėmė sutvirtinimo sa-
kramentą, kurį jiems suteikė vyskupai. 
Eucharistijoje dalyvavo parapijoje esan-
čių mokyklų vadovai, Kauno dainavos 
seniūnijos seniūnas A. malinauskas, kiti 
svečiai. Po iškilmingo vyskupų palaimi-
nimo parapijiečiai padėkojo vyskupams 
ir parapijos klebonui kun. j. stankevičiui 
už rūpinimąsi įrengiant relikvijorių ir už 
šią brangią pal. jono Pauliaus ii kraujo 
relikvijos dovaną jų bendruomenei. 
Parapijos klebonas kun. j. stankevičius 
vyskupams ir kunigams įteikė šiai pro-
gai atminti nukaltą medalį. 

-pi-

Maldų už šeimas diena 
Krekenavos bazilikoje

gegužės 13 d. Krekenavos švč. merge-
lės marijos ėmimo į dangų bazilikoje 
aukotos šv. mišios už Panevėžio vysku-
pijos šeimas. Pasak bazilikos rektoriaus 
kun. dr. gedimino jankūno, idėja su-
rengti tokią šventę radosi iš parapijos 
pastoracinės tarybos noro suburti šei-
mas maldai gegužės mėnesį, „kada taip 
gražiai raginame gegužines pamaldas 
šeimose švęsti kartu giedant, skaitant 
marijos litaniją, galime susiburti prie 
marijos, šeimų Karalienės, kad ji mus 
užtartų, globotų ir vestų“.
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Lietuvos Vyskupų Konferencijos vardu jos pirmininką pasveikinęs LVK vi-
cepirmininkas kard. A. J. Bačkis padėkojo už tikrą Prisikėlusiojo Kristaus 
liudijimą, tiesos apie Dievą, žmogų, šeimą, socialinį teisingumą skelbimą, 
pasigėrėtiną drąsą. Žodį taręs Rygos arkivyskupas Z. Stankewiczius linkė-
jo ir toliau būti priekyje atliekant Bažnyčios misiją rūpintis bendruoju gė-
riu, skelbti tiesą, viltį, pamatines visuomenės vertybes. Vilniaus ir Lietuvos 
stačiatikių arkivyskupas Inokentijus sveikindamas sakė, jog arkivyskupo 
S. Tamkevičiaus kunigystė, pasirinkta tikėjimo persekiojimų metais, reiškė 
gilų tikėjimą Dievu Gelbėtoju ir asmeninį pasiryžimą šiame kelyje daug iš-
tverti. Didvyriškumas ir drąsa, pasak arkivyskupo Inokentijaus, buvo pa-
vyzdys ne tik katalikams, bet ir kitiems krikščionims Lietuvoje.

Buvo perskaitytas ir LR Seimo pirmininkės I. Degutienės atsiųstas sveikini-
mas arkivyskupui. Ganytoją taip pat sveikino LR Seimo TS-LKD frakcijos 
nariai, kelių ministerijų vadovai, Kauno miesto meras A. Kupčinskas bei Jo-
navos, Raseinių, Ukmergės miestų merai, Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimų centro direktorė Birutė Burauskaitė, Kovo 11-osios Akto 
signataras Liudvikas Simutis, Lietuvos universitetų rektorių konferencija, 
Kauno aukštųjų ir katalikiškųjų švietimo įstaigų vadovai, Lietuvos Sąjūdžio 
Kauno skyrius, Lietuvos moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų konfe-
rencija ir seserys vienuolės, VDU KTF, Marijos radijo, kelių dešimčių katali-
kiškų organizacijų ir institucijų, visuomeninių organizacijų atstovai ir kt.

-kait-

Konferencija „Katalikiško švietimo uždaviniai Lietuvoje: 
padėtis, perspektyvos, iššūkiai“ 

Balandžio 16 d. Kaune, arkivyskupijos konferencijų salėje, vyko konferencija 
„Katalikiško švietimo uždaviniai Lietuvoje: padėtis, perspektyvos, iššūkiai“. 
Joje skaityti pranešimai ir dalytasi nuomonėmis apie katalikiško švietimo 
uždavinius Bažnyčios misijoje, katalikiškųjų ugdymo įstaigų vaidmenį ir 
perspektyvas bendrojoje švietimo sistemoje, paliesti ir šiuolaikinio ugdymo 
vertybiniai bei pasaulėžiūriniai aspektai ir kt.

Atsiliepdami į LVK pirmininko, Kauno arkivyskupo metropolito Sigito 
Tamkevičiaus ir LVK Švietimo komisijos pirmininko, Lietuvos kariuomenės 
ordinaro Gintaro Grušo kvietimą, renginyje gausiai dalyvavo, katalikiškųjų 
mokymo įstaigų vadovai, įvairių dalykų mokytojai, tėvai, taip pat Panevėžio 
vyskupas Jonas Kauneckas ir Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Konferencijos 
darbui vadovavo LR Seimo narys, vienas iš Mokslo ir studijų įstatymo auto-
rių Mantas Adomėnas ir katalikiško mėnraščio šeimai „Artuma“ vyriausia-
sis redaktorius Darius Chmieliauskas.

Arkiv. S. Tamkevičius, sveikindamas dalyvius, pabrėžė šio renginio aktualu-
mą, ypač artėjant popiežiaus Benedikto XVI paskelbtiems Tikėjimo metams. 
Pasak konferencijai sėkmingo darbo linkėjusio LVK pirmininko, šiandien, 
kai, regis, dar visai neseniai grumtasi už teisę viešai išpažinti ir skelbti savo 
tikėjimą, jau džiaugiamės, galėdami kalbėti ne apie religinio švietimo gali-
mybę, bet apie jo kokybę.

Pirmąją konferencijos potemę „Švietimas kaip evangelizacijos įrankis“ apta-
rė vysk. G. Grušas ir M. Adomėnas. Vysk. G. Grušas irgi išsakė lūkestį, jog 
Tikėjimo metai duos naują paspirtį skleisti tikėjimą Bažnyčioje ir už jos ribų. 
LVK Švietimo komisijos pirmininkas teigė, kad Bažnyčia į katalikišką švietimą 

Prie bazilikos durų besirenkančius žmo-
nes pasitikdamas parapijos jaunimas 
kvietė užrašyti savo maldos intencijas 
ant pagamintų gėlių žiedų. bazilikos 
sienos vaikų iniciatyva buvo išpuoštos 
piešiniais, kuriuose jie pavaizdavo savo 
šeimų gyvenimą. šv. mišias aukojo 
bazilikos rektorius kun. dr. gediminas 
jankūnas. giedojo bazilikos choras, 
vadovaujamas vargonininkės virgini-
jos Kavaliauskienės. Per pamokslą kun. 
gediminas kalbėjo apie maldą šeimo-
je, atkreipdamas dėmesį į namų baž-
nyčios galvos – šeimos tėvo santūrų 
maldos būdą ir pavyzdį savo vaikams, 
į jautrią motinos maldą, apie vaikams 
įdiegtą tikėjimą, kuris prabils sąžinės 
balsu, išbandymų metu padėsiančiu 
jiems teisingai pasirinkti. „jeigu šeimos 
pagrindas yra sutuoktinių meilė, tėvų 
meilė vaikams ir vaikų meilė tėvams, 
kas yra šitos meilės šaltinis? reikia tik 
jam atsiverti – šaltinis yra dievas. ir kai 
meldžiamės, kai susirenkame į bažnyčią 
prie altoriaus – iš tiesų susirenkame prie 
šaltinio“, – sakė pamokslininkas. 

Po to šv. mišių vadovas pakvietė visas 
dalyvaujančias šeimas atnaujinti savo 
santuokinį pažadą. jaunimas atnešė 
atnašas, prie altoriaus buvo atneštos ir 
medžių šakos, papuoštos maldų inten-
cijų žiedais, poetiniu žodžiu ir muzika 
padėkota savo brangiausiems šeimos 
nariams. Po šv. mišių rektorius visus 
pakvietė į Krekenavos regioninio parko 
direkcijos salę, kur vėlgi vyko meninė 
programa, Panevėžio vyskupijos šeimos 
centro darbuotoja jolanta masiokienė 
pristatė šeimos centro veiklą, vėliau 
Krekenavos regioninio parko direkcijos 
vyr. specialistė Lina juozaitienė pakvie-
tė apžiūrėti labai įdomią ir moderniai 
įrengtą, tik sausio mėnesį atidarytą re-
gioninio parko ekspoziciją. Kieme ren-
ginio dalyviai galėjo pabendrauti prie 
gausiai gėrybėmis nukrauto stalo. 

-lk-

Pal. J. Matulaičio metams skirta 
paroda

balandžio 16 d. vilniaus šv. juozapo ku-
nigų seminarijoje įvyko parodos, skirtos 
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žvelgia daug plačiau, nei manoma kasdienybėje, jis neatsiejamas nuo visos 
Bažnyčios misijos, kylančios iš paties Kristaus kunigiškosios, karališkosios, 
pranašiškosios misijos skelbti Evangeliją. Buvo atkreiptas dėmesys, jog teisę 
ir pareigą skleisti tikėjimą turi ir kiekvienas pakrikštytasis. Pasak pranešėjo, 
katalikiškas švietimas kaip pamatinė Bažnyčios tarnystė pateikiama Kanonų 
teisės kodekse. Vyskupas priminė Šventojo Tėvo Benedikto XVI kvietimą imtis 
naujosios evangelizacijos – skleisti Gerąją Naujieną ne tik svetur, misijose, bet 
ir savo krašte, savo namuose, mokykloje ir pan. Būdamas pirmiausia vysku-
pų pareiga, katalikiškasis švietimas, apimantis ir tikybos dėstymą mokykloje, 
mokytojų, katechetų siuntimą, katalikiškųjų mokyklų, universitetų steigimą, 
naudojimąsi informavimo priemonėmis, Lietuvoje įteisintas – tai garantuoja 
LR sutartis su Šventuoju Sostu, – tačiau sykiu neatsiejamas ir nuo tėvų parei-
gos siekti, kad jų vaikams religinis ugdymas ir auklėjimas būtų užtikrinamas, 
rūpintis teise jį gauti. Tai vienas iš būdų augti pačiai Bažnyčiai ir drauge iššū-
kis, kuriam reikia bendrų pastangų ir atsiliepimo. Visiems palinkėta įsitraukti 
į katalikiškojo švietimo darbą, ypač Tikėjimo metais rūpintis savo tikėjimo, 
Bažnyčios mokymo sklaida visais lygmenimis ir kad šioje srityje nueitas kelias 
per 20 metų taptų atspirtimi einant į priekį.

M. Adomėnas aptarė Katalikiškojo auklėjimo kongregacijos dokumentą 
„Katalikiškoji mokykla ant trečiojo tūkstantmečio slenksčio“ (1997), iške-
liantį nūdienos iššūkius katalikiškai mokyklai, šiandien veikiančiai sudėtin-
gomis vertybių krizės, pliuralizmo, subjektyvizmo, nihilizmo visuomenėje 
sąlygomis. Pranešėjas aptarė tokius katalikiškojo švietimo privalumus kaip 
ugdymo vientisumas, tiesos ieškojimo dvasia, autoriteto, dorybių, moralinės 
tvarkos, drausmės akcentavimas ir svarbiausia – žmogaus kaip asmenybės 
ugdymas. Visa tai galėtų tapti atsvara šiandienio ugdymo proceso fragmen-
tacijai, mokytojo kaip dvasios ugdytojo nuvertinimui, alternatyva liberaliajai 
ir romantizuotai švietimo koncepcijai. Pranešime pabrėžta, jog šiandienio 
švietimo monopolizavimo akivaizdoje krikščioniška mintis kalba apie pir-
mesnį tėvų, Bažnyčios vaidmenį, taip pat priminta ypač tėvų pareiga rūpin-
tis katalikiško švietimo plėtra.

Antrosios potemės „Aukštojo mokslo erdvė: ar viską padarėme?“ pranešėjas 
LR švietimo ir mokslo ministro patarėjas prof. Paulius Subačius (VU, LKMA), 
pasidžiaugdamas aukštųjų katalikiškųjų ugdymo įstaigų įsitvirtinimu švie-
timo erdvėje, atkreipė dėmesį į ganėtinai dviprasmišką kataliko dėstytojo ar 
studento situaciją aukštojoje mokykloje: ar turima galimybė laisvai reikšti 
savo įsitikinimus ugdymo procese; ar turima drąsos rasti būdą, kaip svars-
tyti gyvybiškai svarbius pasaulėžiūrinius, moralinius-etinius klausimus, kai 
bendravimas už auditorijos ribų būna ribojamas; be to, ar nepristingama 
drąsos pasakyti tiesos žodį, kai studijų aplinkoje stokojama sąžiningumo 
ir kt. P. Subačius atkreipė dėmesį, jog kalbėti apie aukštąsias studijas (pvz., 
teologijos) neįmanoma, nekeliant klausimo apskritai apie aukštojo moks-
lo paskirtį, daug didesnę prasmę, nei tik sėkmingą absolventų įsiliejimą į 
darbo rinką. Doc. Vincentas Vobolevičius (ISMU) pasidalijo mintimis apie 
JAV konfesinio ugdymo sistemą, pabrėžė, jog katalikiškiems universitetams 
svarbu turėti stiprių kunigų sielovadininkų, savo įsitikinimų neslepiančių ir 
džiaugsmingai tikėjimą liudijančių dėstytojų, nebijoti racionalaus mąstymo.

Trečiąja poteme „Katalikiško švietimo tinklo plėtra: poreikiai, problemos, ga-
limi sprendimai“ kalbėjęs t. Gintaras Vitkus SJ, LKMA Tarybos narys, sakė, 
jog katalikiškosios mokyklos šiandien turi priimti iššūkį būti kokybiškos, 
prieinamos, ugdyti žmogų, įsipareigojantį teisingumui, krikščioniškosioms 

Palaimintojo arkivyskupo j. matulaičio 
metams, atidarymas, kuriame apsilan-
kė ir garbingas svečias – Lietuvos res-
publikos ministras pirmininkas Andrius 
Kubilius. įžangos žodį tarė viena iš paro-
dos kuratorių – seminarijos bibliotekos 
vedėja p. irena Aleksandravičienė. ji 
pasveikino susirinkusiuosius ir pristatė 
pagrindinį parodos tikslą – paskatinti  
visus seminarijos bendruomenės na-
rius, o ypač jaunus žmones – semina-
ristus gilintis į j. matulaičio asmenybę, 
jo dvasinį ir rašytinį palikimą, išsamiau 
susipažinti su palaimintojo gyvenimu 
nuo gimimo iki mirties ir jo beatifikaci-
ja, nuoširdžiai melstis, kad palaiminta-
sis jurgis būtų kanonizuotas ir paskelb-
tas šventuoju.

vėliau žodį taręs seminarijos rektorius 
mons. ž. vabuolas išreiškė viltį, kad 
paroda visiems patiks, o palaimintojo 
darbai apie bažnyčios socialinį moky-
mą pasitarnaus Lietuvos vadovybei 
sprendžiant socialinius klausimus.

ministras pirmininkas Andrius Kubilius 
padėkojo seminarijos rektoriui ir paro-
dos organizatoriams už gražią galimybę 
prisiliesti prie didingos ir mums visiems 
artimos palaimintojo arkivyskupo j. ma-
tulaičio asmenybės ir pabrėžė, kad XXi 
amžiaus sparčiai besikeičiančiame pa-
saulyje turime gerą progą stabtelėti ir 
pasižiūrėti į tuos žmones, kurie gyveno, 
kūrė, dirbo, buvo pasišventę dievui.

dalydamasis mintimis apie palaimin-
tąjį, kun. vaclovas Aliulis mic taikliai 
apibūdino jį pavadindamas „vargų ir 
antpuolių užgrūdinta asmenybe“. jis 
išsamiai papasakojo arkivyskupo j. ma-
tulaičio biografiją, pradėdamas nuo 
palaimintojo vaikystės, paminėdamas 
daugybę įdomių žinomų ir nežinomų 
palaimintojo gyvenimo detalių.

istorikė, arkivyskupo j. matulaičio gyve-
nimo ir veiklos tyrinėtoja dr. genovaitė 
gustaitė supažindino su palaimintojo 
gyvenimą ir jo veiklą iliustruojančiais 
archyviniais dokumentais, knygomis, 
įvairių žmonių atsiminimais ir mintimis 
apie šį mūsų tautos šviesuolį.            -žt-
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vertybėms. Šiandien katalikiškosioms mokykloms svarbu įsivardyti, ko jos 
siekia ir ar yra pajėgios įgyvendinti savito ugdymo (kaip jas traktuoja valsty-
bė) koncepciją, be to, išlieka aktualus klausimas, kas atliks jų vertinimo funk-
ciją, kad neliktų tik imituojančios tai, kam įpareigoja katalikiško švietimo 
misija. Pasak Rūtos Šalkauskienės, tėvų iniciatyva įkurtos Šv. Juozapo kata-
likiškosios mokyklos Vilniuje steigėjos, katalikiška mokykla, kaip niekas ki-
tas, yra ypač palanki erdvė asmenims susitikti, asmens vertingumui atpažinti 
ir jį atskleisti. LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas 
Valentinas Stundys pripažino, kad katalikiškų mokyklų tinklas kuriasi „iš 
apačios“, tačiau dar per mažai kalbama apie katalikišką švietimą bendrajame 
švietimo kontekste, pabrėžė, jog svarbu „pasimatuoti“ katalikiškų švietimo 
institucijų poreikį, rūpintis jų plėtros optimizavimu ir kt.

Ketvirtąja poteme „Ugdymo turinys ir pasaulėžiūros formavimas“ kalbėjęs 
Kauno Juozo Urbšio katalikiškosios vidurinės mokyklos direktorius Paulius 
Martinaitis atkreipė dėmesį, jog ugdymo programų uždavinių neįmanoma 
įgyvendinti be krikščioniškojo matmens, o pats svarbiausias katalikiškos mo-
kyklos bruožas – kad jos nebijo klysti, ieškoti, siekia ugdymo vientisumo. Be 
to, direktoriaus manymu, nei vienas mokomasis dalykas per 20 metų nepa-
darė tokios pažangos, kaip tikybos mokymas. Doc. Zita Nauckūnaitė (LEU; 
ŠMM ugdymo plėtotės centras) pasidalijo mintimis apie atnaujinamą Lietu-
vių kalbos ir literatūros programą, būtiną parengti vaikų literatūros kanoną, 
pabrėžė, jog ir literatūros, ir apskritai mokymo procesas turi vesti į prasmę, 
ugdyti etines nuostatas, atsiliepti į pačius giliausius vaiko poreikius.

Konferencijos eigoje pranešėjų žodis, gyva dalyvių diskusija atskleidė, jog 
katalikiškasis švietimas, nors ir nestokojantis iššūkių bei sunkumų, irgi yra 
gyvas procesas, gyvybės ir naujų vėjų nešantis į jau esamą švietimo sistemą. 
Be kita ko, katalikiškųjų mokyklų atstovai paliudijo, jog jų pasirinkta ugdy-
mo kryptis pastebimai keičia bendruomenę, teikia tvirtą pagrindą augti.

-kait-

Atsinaujinimo diena

Balandžio 22 d. Kaune, Park Inn konferencijų salėse, vyko antroji šiemet „Gy-
vųjų akmenų“ bendruomenės surengta ir šiemet švenčiamiems Pal. Jurgio 
Matulaičio metams skirta Atsinaujinimo diena „Nugalėkime blogį gerumu“. 
Joje pagrindinių konferencijų ir grupių pranešėjai su dalyviais iš įvairiau-
sių Lietuvos kampelių dalijosi, kaip krikščionims atpažinti blogį ir į jį atsa-
kyti įsiklausant į palaimintojo vyskupiškąjį šūkį, įsižiūrint į jo gyvenimo ir 
šventumo pavyzdį. Kaip visada, nemažai laiko skirta šlovinimui ir maldai. 
Dvasinio atsinaujinimo renginys po darbo grupelėse užbaigtas drauge šven-
čiama sekmadienio Eucharistija, kuriai vadovavo Vilniaus arkivyskupijos 
vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis.

Ses. Ignė Marijošiūtė MVS pirmojoje konferencijoje „Ką reiškia nugalėti blogį 
gerumu?“ atkreipė dėmesį, jog blogis (kylantis iš paties žmogaus, santykių, 
aplinkos, piktojo veikimo) yra visa, kas pažeidžia Dievo planą, jo galią ir mintį. 
Kaip atsilaikyti, kad blogis nenuginkluotų? Pasak ses. Ignės, reikia tik vieno: kad 
visa žmogaus gyvenime būtų siejama su Dievu, visa „panardinama Kristuje“, 
kaip tai darė palaimintasis Jurgis. Išgyvenęs skaudžią tėvų, vėliau gimtojo kraš-
to netektį, nuolat kamuojamas ligos, patyręs ir aplinkinių nesupratimo, ir per-
sekiojimų, grasinimų, savo gyvenimo įvykius jis sutiko asmenišku apsispren-
dimu: „Reikia imtis pačiam Dievo keliais vaikščioti“ (iš „Užrašų“). Iškeldama 

Gailestingumo šventė Vilniuje

balandžio 15 d. gailestingumo švente 
vilniuje baigėsi gailestingumo savaitė. 
visą savaitę į gailestingumo šventovę 
plūdo piligrimai, norėdami prisiglaus-
ti prie gailestingosios jėzaus širdies. 
į klausimą, ką reiškia šis ženklas, kad 
būtent vilnių jėzus pasirinko gailestin-
gumo miestu, atsakė vatikano radijo 
bendradarbės renatos žiūkaitės pa-
kalbintas apaštališkasis nuncijus arki-
vyskupas Luigi bonazzi. 

„viešpats apsireiškė Faustinai jau Plocke 
ir pasakė apie savo gailestingumą, bet 
daugiausia jisai kalbėjo Faustinai, kai ji 
gyveno vilniuje. Faustinos Dienoraštis 
daugiausia rašytas vilniuje, tad teisinga 
vilnių vadinti gailestingumo miestu. Ką 
tai reiškia vilniaus miestui? Aš galvoju, 
kad bažnyčia tiek vilniuje, tiek visoje 
Lietuvoje gavo dievo gailestingumo 
palikimą, kurį būtina kiekvieną kartą vis 
giliau atrasti. šį brangakmenį turi vilnius 
ir visa Lietuva. Tačiau negalime jo laikyti 
tik sau. Turime iš jo mokytis mes patys, 
kad galėtume jį skleisti visai Lietuvai ir 
pasauliui. noriu pasakyti, kad esame 
tarsi Faustinos palikti dievo gailestingu-
mo apaštalai. ne vien Lietuvai ir vilniui, 
bet ir visam pasauliui privalome skelbti 
dievo gailestingumą. gražioji žinia, ku-
rią vilnius turėtų skelbti, yra ta, kad die-
vo gailestingumo dėka mes galime iš 
naujo atgimti. Kaip aš, atlikęs išpažintį, 
sutaikinimo sakramento dėka jaučiuosi 
iš naujo atgimęs, lygiai taip, atleisdamas 
kitam, galiu padėti iš naujo atgimti šalia 
esančiam žmogui, tam, kuris yra mane 
įskaudinęs. Atleidimas yra tarsi gyvybės 
versmė tam, kuris atleidžia, ir lygiai taip 
pat tam, kuris gauna atleidimą. vilniaus 
ir visos Lietuvos bažnyčia yra kviečiama 
būti pirmose eilėse skelbiant šitą dievo 
gailestingumą. norėčiau visiems palin-
kėti, kad taip ir būtų. Aš pats lygiai taip 
pat jaučiu didžiulį įsipareigojimą skelbti 
dievo gailestingumą.“                  -vr-

Tarptautinė konferencija 

gegužės 11–12 d. vdu Katalikų teologi-
jos fakultete vyko Filosofijos katedros ir 
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šį palaimintojo pavyzdį, be kita ko, ses. Ignė atkreipė dėmesį, jog Evangelijos 
žodžius: „Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk pikta gerumu“ (Rom 12, 21) 
palaimintasis praktikavo daug anksčiau, nei tai buvo įrašyta jo kaip vyskupo 
šūkyje. Šis sąmoningas pasirinkimas leido palaimintajam, nepaisant nieko, atsi-
duodant Viešpaties malonei, darbuotis vien Dievo garbei ir Bažnyčios gėriui. 

„Kaip keblumų apsuptyje atpažinti blogį ir nepasiduoti?“ – į šį klausimą atsa-
kymo ieškoti, kaip antrojoje konferencijoje sakė kun. dr. Arnoldas Valkauskas, 
turime Bažnyčios mokyme. Apie dabarties laiką, kai tebevyksta aštri dvasinė 
kova, kalbėjęs popiežius Paulius VI savo audiencijoje (1972 m. lapkričio 15 d.) 
atkreipė dėmesį, jog šiandienos pasaulyje, nors Dievas yra suteikęs amžinybės 
pažadą ir jo malonė veikia, tebeegzistuoja ir blogio realybė; piktoji dvasia, pasi-
naudodama žmogaus jausmais, vaizduote, instinktais, sėja klaidas ir nelaimes 
žmonijos istorijoje. Popiežius Pauliaus VI pabrėžia, kad krikščionis turi suprasti, 
jog dvasinis nekaltumas ateina ne iš savęs, bet iš Dievo malonės, turi būti kovo-
tojas, budėti, nesileisti blogio nugalimas. Pasak kun. dr. A. Valkausko, šiandien 
ypač svarbu, nors nėra paprasta, mokytis atpažinti, kas yra ne iš Dievo, kas nea-
titinka Bažnyčios mokymo, apaštalų tikėjimo, nes tikėjimo vardu braunasi ir už 
žmogaus sąmonę, jo pasirinkimus grumiasi galybė nekrikščioniškų praktikų, 
ezoterinis, antroposofinis mąstymas, didžiulė Rytų kultūros įtaka, be to, pati 
žmogaus sąmonė nuo tiesos objektyvumo pasislinkusi į subjektyvumą. Prele-
gentas rekomendavo atidžiai skaityti Bažnyčios dokumentą „Jėzus Kristus – 
gyvojo vandens nešėjas“ (2003), atkreipė dėmesį į popiežiaus Benedikto XVI 
kvietimą į naująją evangelizaciją šiuo ypač tikėjimui nepalankiu metu, kai kie-
kvienas pats sau yra tikėjimo „matas“, pabrėžė, kaip svarbu šiandien tvirtas, 
aiškus, paprastas evangelinis tikėjimas, kurio centre yra Jėzus Kristus. 

Po pietų vargdienių seserys Ignė Marijošūtė ir Viktorija Plečkaitytė grupėse 
aptarė, koks turįs būti kiekvieno krikščionio kelias žvelgiant palaimintojo 
gyvenimo perspektyvoje. Šis šventumo kelias, pasak seserų, „kasdieniškas“, 
tad prieinamas kiekvienam šventumo siekiančiam krikščioniui. Be kita ko, 
į palaimintąjį Jurgį skatinta žvelgti taip, kaip mokė pal. Jonas Paulius II: 
„Šventuosius reikia priimti širdimi ir tikėjimu, kad jie parodytų mums ke-
lią.“ Ses. Evelina Lavrinovičiūtė MVS dalijosi su jaunimu, ką reiškia gyven-
ti pasišvenčiant Dievui ir Bažnyčiai, paliudydama ir tai, jog jos perskaityti 
pal. Jurgio „Užrašai“ iškart patraukė savo maksimalizmu. 

Švęsti Eucharistiją parengė Antano Šalaševičiaus katechezė. Švenčiant se-
kmadienio Eucharistiją vysk. Arūnas Poniškaitis savo homilijoje, be kita ko, 
atkreipė dėmesį į svarbų krikščioniškąjį atliepą susidūrus su blogiu, primin-
damas, jog „blogis sunaikinamas ne nusikaltėlio mirtimi, bet jo atsivertimu, 
o tam prielaidas galime sudaryti tik mylėdami ir palikdami erdvės, būtinos 
laisvai atsigręžti į Dievą“, be to, pal. Jurgio mintimi, būdami „priešais ne 
žmonių ar asmenų, o tik klaidingo mokslo ar nuomonių“. 

„Pagaliau, kas gi yra tas gerumas, kuris nugali blogį? Ši sąvoka mūsų dėmesį 
atkreipia vis dėlto ne į įgimtus ar išsiugdytus charakterio bruožus, netgi ne 
į priešų meilę kaip dorybę, bet į svarbiausią viso gėrio Šaltinį – Dievą. Kai 
evangelijoje turtingas jaunuolis, kreipdamasis į Jėzų kaip į žmogų, pavadino 
jį geruoju mokytoju, šis atsakė, kad „niekas nėra geras, tik vienas Dievas“ 
(Mk 10, 18). Visa, kas mumyse yra gero ir gražaus, kyla iš Dievo. Kai susitai-
kiname, esame taikoje su Dievu – tai yra pati gražiausia dieviškojo gerumo 
pergalė prieš blogį“, – sakė vysk. A. Poniškaitis savo homilijoje gausiai ir 
džiugiai Eucharistiją šventusiems Atsinaujinimo dienos dalyviams.     -kait-

Katalikų teologijos fakulteto organizuo-
ta tarptautinė mokslinė konferencija 
„religinė patirtis ir tradicija“. jau trečią 
kartą surengta konferencija peržengė 
Lietuvos ribas. šiemet joje dalyvavo 
pranešėjai iš 17 pasaulio šalių. dvylikoje 
teminių grupių lietuvių, anglų, prancū-
zų ir vokiečių kalbomis perskaityti 45 
pranešimai apie religinės patirties po-
veikį tradicijai, religinės tradicijos įtaką 
religinei patirčiai, religinę patirtį sveti-
moje religinėje aplinkoje, religinę patirtį 
kaip ekumeninį fenomeną, kasdienės ir 
neįprastinės religinės patirties reikšmę 
religinei tradicijai, socialinius religinės 
patirties ir tradicijos aspektus, literatū-
rinę ir meninę religinės patirties raišką. 
Parengti du stendiniai pranešimai. Kon-
ferencijos dalyvius sveikindamas vdu 
KTF dekanas dr. benas ulevičius pasi-
džiaugė tokiu didžiuliu susidomėjimu: 
„Tai įrodo, kad religija yra labai svarbi 
mūsų gyvenime. Teologijos fakultetui 
religijos klausimas labai aktualus, nes 
KTF supranta save kaip vidinį religijos 
vertintoją. religinė patirtis yra viena 
svarbiausių religijos vertinimo prielai-
dų. gyvename tokioje visuomenėje, 
kurioje sąlyčiai tarp visuomeninių ir 
religinių grupių yra neišvengiami ir pa-
geidautini. Todėl natūralu, kad įvairios 
religijos yra katalikų teologijos dėmesio 
lauke. ši konferencija mus priartina prie 
stereotipų griovimo, geresnio pasaulio 
religijų situacijos supratimo ir bran-
desnio bei sąmoningesnio katalikybės 
išgyvenimo.“ Konferencijos organizaci-
nio komiteto pirmininkė doc. dr. Agnė 
budriūnaitė džiaugėsi, kad rengiant 
konferenciją susidomėjimo sulaukta 
ne tik iš Europos šalių, bet ir iš Libano, 
Pietų Afrikos, Kinijos. šiais metais joje 
dalyvavo literatūros mokslo atstovai, 
muzikologai, kurie retai atsiliepia į tokio 
pobūdžio konferencijų rengėjų kvie-
timus. daugumos pranešimų tekstai 
išspausdinti atskiru leidiniu ir yra priei-
nami skaitytojams vdu ir nacionalinėje 
mažvydo bibliotekose.           -sam-

Konferencija Šiauliuose

balandžio 27 d. šiaulių universiteto bi-
bliotekoje šiaulių universiteto Humani-
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Kunigų susirinkimai

Telšių vyskupijos
Balandžio 18 d. Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos 
didžiojoje auloje vyko kasmėnesinis kunigų ugdymo susirinkimas. Tą dieną 
prieš kunigų konferenciją Telšių vyskupijos kurijoje vykusiame vyskupijos 
dekanatų dekanų posėdyje, kuriam pirmininkavo Telšių vyskupas ordina-
ras J. Boruta SJ, dekanai svarstė aktualius klausimus rengiantis Žemaičių 
krikšto 600 metų jubiliejui, kuris bus iškilmingai švenčiamas 2013 m.

Susirinkusius kunigus pasveikino Telšių vyskupas ordinaras J. Boruta SJ, 
bendrai maldai vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas augziliaras Linas Vo-
dopjanovas OFM. Po maldos vyskupas J. Boruta SJ pristatė ir aptarė eina-
muosius Telšių vyskupijos reikalus bei aktualius klausimus. 

Vyskupas ordinaras kalbėjo apie gegužinių pamaldų organizavimą ir pa-
tikino, jog abu Telšių vyskupai per visą gegužės mėnesį lankys ypač prie 
koplytstulpių, kaimo kapinaitėse, vienišų kryžių ar kitose šventose vieto-
se susibūrusius maldai tikinčiuosius, juos pasveikindami ir palaimindami. 
Vyskupas ordinaras su dekanais ir parapijų klebonais derino Sutvirtinimo 
sakramento parapijose teikimo grafikus.

Telšių vyskupijos šeimos centro direktorius kan. J. Ačas supažindino su Gy-
vybės dienos šventimo istorija, Bažnyčios apie gyvybę mokymu bei šios die-
nos minėjimo programa Telšių vyskupijoje. 

Telšių vyskupijos katechetikos centro vadovas mons. R. Gudlinkis pristatė Tel-
šių vyskupijos pasirengimo Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui darbo gru-
pės priimtus nutarimus bei siūlomas šventimui priemones, pristatė 2013 m. 
dekanatų centruose vyksiančių Eucharistinių kongresų grafiką. Pagrindinis 
Eucharistinis kongresas numatomas 2013 m. rugpjūčio 3–4 d. Telšiuose ir Var-
niuose. Katechetikos centro vadovas kunigams taip pat priminė, kad jie laiku 
pristatytų informaciją apie tikybos mokytojus, kurie tradiciškai per didžiuo-
sius Žemaičių Kalvarijos atlaidus (liepos mėn.) iš Telšių vyskupo gauna kano-
ninius siuntimus dėstyti tikybą mokyklose ateinančiais mokslo metais. Telšių 
Vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. V. Ačas pristatė 
tradicinės visos Telšių vyskupijos šv. Mišių patarnautojų dienos programą. 

Po susirinkimo Telšių katedroje aukotoms šv. Mišioms vadovavo Telšių vys-
kupas ordinaras J. Boruta SJ, koncelebravo Telšių vyskupas augziliaras L. Vo-
dopjanovas OFM bei Telšių vyskupijos kunigai. Šv. Mišių pradžioje Telšių 
vyskupas J. Boruta SJ, pasveikinęs kunigus ir tikinčiuosius, kvietė melstis 
už Telšių vyskupiją ir jos reikalus. Jis taip pat pateikė Dievo tarno kankinio 
vyskupo V. Borisevičiaus, kurio iškėlimo į altorių garbę meldžiama kiekvieno 
mėnesio 18 dieną, prisiminimus apie 1931 m. Telšiuose vykusį Eucharistijos 
kongresą. Vyskupas išryškino tikinčiųjų aktyvumą, maldingumą ir gausius 
kongreso dvasinius vaisius to meto vyskupijos gyvenime. Pamokslą pasakė 
Telšių vyskupijos vyskupas augziliaras Linas Vodopjanovas OFM. Komen-
tuodamas tos dienos Šv. Rašto skaitinius, vyskupas išryškino maldos už vys-
kupus ir kunigus svarbą ir būtinybę. 

Po šv. Mišių Telšių katedros kriptoje prie Dievo tarno vyskupo kankinio Vin-
cento Borisevičiaus kapo melstasi, kad jis kuo greičiau būtų iškeltas į altorių 
garbę visuotinėje Bažnyčioje.                    -ksab-

tarinio fakulteto Filosofijos ir antropolo-
gijos katedra drauge su Telšių vyskupo 
vincento borisevičiaus seminarija su-
rengė tarptautinę mokslinę konferen-
ciją „dvasingumo raiškos tikrovė ben-
druomenės aplinkoje“. siekta atskleisti 
krikščioniško dvasingumo raiškos ypa-
tumus, jiems įtakos turinčius veiksnius 
ir dvasingumo ugdymo galimybes 
bendruomenėje, aptarti bendruome-
ninio dvasingumo sklaidos būdus. 
Temos aktualumą bei reikšmingumą 
liudijo gausus pranešimus pristačiusių 
mokslininkų būrys. Krikščioniškojo ben-
druomeninio dvasingumo klausimus 
nagrinėjo įvairių mokslų atstovai: edu-
kologai, kultūrologai, istorikai, teologai, 
filosofai, etnologai, taip pat menininkai. 
net šešis pranešimus skaitė pašvęstojo 
gyvenimo nariai ir kunigai. iš viso per-
skaityta 17 pranešimų, dar su 3 stendi-
niais pranešimais susipažinti buvo gali-
ma pertraukų metu. 

Pirmąjį pranešimą „Antropologinis 
klausimas ir homo religiosus“ skaitė 
kunigas iš italijos, popiežiškojo Latera-
no universiteto prof. Paolo Asolanas. 
Pirmojoje konferencijos dalyje vyravo 
bendrojo pobūdžio pranešimai, na-
grinėjantys dvasinių vertybių raišką, 
sektinų pavyzdžių visuomenėje stoką, 
socialinę atsakomybę. 

vėliau pereita prie konkretesnių klausi-
mų. Aptartas šeimos, mokyklos, para-
pijų, religinių organizacijų, vienuolijų, 
bažnytinių judėjimų bendruomenišku-
mas, jo vieta bei indėlis visuotinio ug-
dymo dvasingumui. Pristatyti visumos, 
sistemiškumo klausimai akademinėje 
bendruomenėje. iškeltas bendruome-
nes buriančių asmenybių vaidmuo. na-
grinėtos meno formos, brandinančios 
asmenybes ir jų bendruomeniškumo 
jausmą. simboliška, jog priešpaskutinis 
konferencijos pranešimas skirtas šerme-
nų liaudiškojo pamaldumo raiškos for-
mų paveldui. Paskutiniame pranešime 
apie Kryžių kalno muziką bendruome-
nės dvasingumo ugdyme išaukštintas 
kryžius, per kurį yra atėjęs Prisikėlimas 
ir džiaugsmas. Konferencija baigėsi dis-
kusijomis bei apibendrinimu.
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Vilkaviškio vyskupijos
Gegužės 8 d. Marijampolėje, vyskupijos Pastoraciniame centre, tradicinis kas-
mėnesinis vyskupijos kunigų susirinkimas pradėtas Valandų liturgija – Dieni-
ne, po kurios pagrindinį pranešimą skaitė LVK sekretoriaus padėjėjas kun. Ri-
čardas Doveika. Prelegentas supažindino kunigus su nuo š. m. birželio 1 dienos 
įsigaliojančiu įstatymu dėl bažnytinių santuokų registravimo civilinės metrika-
cijos skyriuje. Kun. R. Doveika išsamiai pristatė situacijos sunkumus ir jos pozi-
tyvumą bei konkrečiai aptarė anketą, kurią kunigai privalės užpildyti ir pateikti 
civilinės metrikacijos skyriams. Svečias atsakė ir į visus kunigų klausimus. 

Antroje susitikimo dalyje prof. kan. Kęstutis Žemaitis vyskupijos kunigus 
supažindino su vyskupo Juozo Olekos, kurio palaikai birželio 9 dieną iš Vil-
kaviškio miesto kapinių bus perkelti į Vilkaviškio katedrą, gyvenimu. Vys-
kupijos ganytojas Rimantas Norvila pateikė Lietuvos bei Vilkaviškio vysku-
pijos sakramentų teikimo statistiką, lygindamas penkerių metų laikotarpį, 
kalbėjo apie bažnyčios lankymo bei ligonių lankymo statistikos duomenis, o 
susitikimo pabaigoje pateikė ir vyskupijos kurijos finansinę ataskaitą. 

-krb-

Kauno arkivyskupijos
Gegužės 9 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje vyko kunigų konferencija, ku-
riai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius.

Pirmojoje dalyje konferencijos svečias – LVK sekretorius kun. Ričardas Do-
veika sielovadą šeimos ir santuokos srityje pavadino kasdiene kunigų duo-
na. Jiems, ypač vyresnio amžiaus, registruojant bažnytinę santuoką, teko 
išgyventi įvairių permainų, vienokių sovietmečiu, kitokių – nepriklausomy-
bės laikais. Lietuvos vyskupai per pastarąjį laiką daug padarė, kad atskirtų 
žmonių sąmonėje bažnytinę sakramentinę praktiką ir civilinius procesus, 
taip pat nuolat palaikė dialogą su valstybe šioje srityje. Nuo 2001 m. galio-
jusį laikinąjį susitarimą (pagal jį valstybė pripažino bažnytinę santuoką, o 
jaunavedžiai jos sudarymo faktą Bažnyčioje turėjo patys pranešti civilinei 
įstaigai) kovo 23 dieną pakeitė LVK ir Teisingumo ministerijos pasirašytas 
susitarimas dėl Katalikų Bažnyčioje sudarytų santuokų įtraukimo į valsty-
binę apskaitą pakeitimo. Kun. R. Doveika aptarė, kokių teisinių padarinių 
siekiant išvengti buvo pasirašytas šis susitarimas, ir pabrėžė juo prisiimtą 
Bažnyčios įsipareigojimą, jog nuo birželio 1 d. santuoką palaiminęs kunigas 
per 10 dienų praneša apie tai civilinės metrikacijos skyriui. Teisingumo mi-
nisterija savo ruožtu yra įsipareigojusi kartą per pusmetį vyskupijų kurijoms 
pateikti įtrauktų į registrą bažnytinių santuokų sąrašus. LVK sekretorius at-
sakė į kunigų klausimus, taip pat supažindino juos, kaip tinkamai užpildyti 
teisingumo ministro nustatytos formos pranešimą, pateikiamą civilinės me-
trikacijos skyriui, kurio teritorijoje yra parapija.

Antroji kunigų konferencijos dalis buvo skirta jaunimo katekizacijai. Ar-
kivyskupijos Katechetikos centro vadovas dr. Artūras Lukaševičius aptarė 
rengimo Sutvirtinimo sakramentui padėtį. Pasak KC vadovo, Kauno mies-
to parapijose, dekanatų centruose Sutvirtinimui rengiama pagal šio centro 
programą „Jaunuolių rengimas Sutvirtinimo sakramentui“. Pasidžiaugta 
ir rezultatais – parapijose pastebima daugiau tikinčio jaunimo. Programos 
sėkmė, pasak A. Lukaševičiaus, – tai jauni žmonės, kurie lieka parapijoje 
įsitraukdami į jau veikiančias joje grupeles. Pabrėžta gero katecheto svarba – 
dėl jų kandidatūrų kunigai paraginti kreiptis į KC. A. Lukaševičius atkrei-
pė dėmesį, kaip svarbu jaunimui drauge su bendraamžiais atrasti tikėjimo 

šiauliuose vykusi konferencija buvo pa-
skutinė – baigiamoji net 6 sekcijas skir-
tinguose miestuose jungusios konfe-
rencijos „dvasingumo sklaida ugdymo 
realybėje“ dalis. šiauliuose konferen-
cijos sekcija turėjo katalikišką pobūdį. 
ji pradėta šv. mišiomis, kurias aukojo 
šiaulių vyskupijos generalvikaras kun. 
saulius matulis, Telšių seminarijos rek-
torius kun. viktoras Ačas ir svečias iš 
italijos kun. Paolo Asolanas. Atidarymo 
metu perduoti konferencijos globėjo 
šiaulių vyskupo Eugenijaus bartulio 
sveikinimai. sveikinimo kalbas taip pat 
sakė šiaulių universiteto rektorius prof. 
dr. vidas Lauruška, Telšių seminarijos 
rektorius viktoras Ačas, Filosofijos ir 
antropologijos katedros vedėja doc. dr. 
jūratė mackevičiūtė. Pristatytas antrasis 
konferencijų pagrindu rengiamas leidi-
nys – kolektyvinė monografija „ugdy-
mo dvasingumas“. ši tęstinė tarptautinė 
mokslinė konferencija, organizuojama 
kas antri metai, yra penktoji. 2004 m. 
šiaulių universitete pradėti nagrinėti 
aktualūs dvasingumo sklaidos meninė-
je ugdymo realybėje klausimai. vėliau 
įsitraukė vilniaus pedagoginis univer-
sitetas. Praplėsta tema: dvasingumo 
sklaida ir raiška pradėta nagrinėti ne 
tik meninio, bet ir viso ugdymo rea-
lybėje. Konferencijos globa patikėta 
šiaulių vyskupui Eugenijui bartuliui. į 
problematikos nagrinėjimą įsitraukė 
dar daugiau Lietuvos regionų: širvintų, 
rokiškio, šakių, utenos.                       irat-

Vidinio išgydymo vakaras

gegužės 7 d. Kauno arkivyskupijos 
konferencijų salėje vyko atviras vidinio 
išgydymo vakaras „Ateikime pažinti 
dievą kaip savo tikrąjį Tėvą“. šio rengi-
nio organizatorius Katalikų evangeli-
zacijos centras vadovauti šiam vakarui 
pakvietė svečius iš Anglijos – tris vaikus 
išauginusius sutuoktinius Lisą ir chris-
topherį guinness, kurie jau 20 metų da-
lyvauja tarptautinėje tarnystėje „gyva-
sis vanduo“ ir siekia Kristaus mokymo 
šviesoje padėti turintiems tapatybės ir 
bendravimo problemų, kenčiantiems 
dėl sužeidimų žmogiškųjų santykių ir 
lytiškumo srityje.
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džiaugsmą, sustiprinti savo krikščioniškąjį identitetą, todėl pakvietė kuni-
gus skatinti parapijų jaunimą dalyvauti ypač jiems skirtuose renginiuose.

Arkivyskupas S. Tamkevičius paragino kunigus skirti daugiau sielovadinio 
rūpesčio tam, kad kuo daugiau sutvirtinamųjų liktų Bažnyčioje, priminė sie-
lovadinę pareigą ieškoti pačių geriausių būdų, kaip padėti jaunimui artėti prie 
Viešpaties, atsiverti iš jo gaunamai tikėjimo malonei. Buvo diskutuota ir dėl 
sutvirtinamųjų amžiaus – dabartinio jaunimo emocinės brandos stoka skatin-
tų svarstyti, ar nereikėtų Sutvirtinimui rengti šiek tiek vyresnius paauglius 
(dabar LVK nutarimu Lietuvoje šiam sakramentui rengiama nuo 14 metų).

Konferencijoje buvo aptartos kitos sielovados aktualijos, tarp jų – ir priešgais-
rinės bažnyčių apsaugos klausimas, kuris naujai iškilo po skaudaus gaisro 
Paštuvos bažnyčioje. Be to, arkivyskupas priminė klebonų pareigą palaikyti 
kunigų tarpusavio bendrystę parapijoje, atkreipė dėmesį į atsakomybę kal-
bant viešojoje erdvėje, ragino atsisakyti teikti sakramentus jų pageidaujan-
tiems ne savo vyskupijose ir kt.

-kait-

Mirė Gvidas Vainorius SJ (1981–2012)

Gvidas Vainorius gimė 1981 m. spalio 8 d. Rietave. Mokėsi katalikiškoje ir 
Lauryno Ivinskio vidurinėje mokyklose. 1997 m. iš Lauryno Ivinskio vidu-
rinės mokyklos atvyko į Kauno jėzuitų gimnazijos II klasę. Po metų Kauno 
jėzuitų gimnazijos išsiųstas mokytis į jėzuitų gimnaziją JAV. 1999 m. grįžo 
į Kauno jėzuitų gimnaziją ir 2000 m. ją baigė. 2000–2002 m. rengėsi jėzuito 
tarnystei jėzuitų naujokyne Šiauliuose, ten 2002 m. rugsėjo 7 d. davė amži-
nuosius įžadus Šv. Ignaco bažnyčioje.

Studijavo Dubline, Milltowno teologijos ir filosofijos institute, 2005 m. įgi-
jo filosofijos bakalauro laipsnį. 2008 m. Ignaco Lojolos universitete Čikago-
je įgijo filosofijos magistro laipsnį. 2008–2009 m. dirbo sielovadinio darbo 
koordinatoriumi bei tikybos mokytoju Kauno jėzuitų gimnazijoje. 2009 m. 
pradėjo teologijos studijas Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje ir 
kartu tęsė filosofijos daktaro studijas Lojolos universitete Čikagoje.

2010 m. atliko specialią apsisprendimo už kunigystę (Arrupės mėnesio) pro-
gramą ir rekolekcijas. Šių metų pavasarį Gvidas Vainorius turėjo būti įšven-
tintas diakonu, o ateinančių metų vasarą – kunigu.

2011 m. vasarą Čikagoje Gvidui diagnozuotas skrandžio vėžys. Jis pakėlė 
chemoterapiją ir keturias operacijas. Ir Lietuvoje, ir užsienyje jėzuitai bei 
Gvido bičiuliai meldė Dievą stebuklo. Po vienos iš operacijų atrodė, kad Gvi-
das pasveiks. Deja, liga sugrįžo su dar baisesne jėga ir kančia. Jo kvėpavimas 
nutrūko balandžio 20 d. vakarą.

Balandžio 24 d., bažnyčios varpams gaudžiant, su Gvidu atsisveikino Lojo-
los universiteto bendruomenė ir Čikagos lietuviai. Lietuvoje su Gvidu atsi-
sveikinta balandžio 28 d. Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje. Nuo balandžio 
29 d. iki gegužės 1 d. urna su palaikais buvo pašarvota Kauno Šv. Pranciš-
kaus Ksavero bažnyčioje, iš kur po laidotuvių šv. Mišių išlydėta į Petrašiūnų 
kapines.

gausiai susirinkę įvairaus amžiaus va-
karo dalyviai buvo raginami pažvelgti 
į savo santykį su žemiškuoju tėvu, pa-
tikėti viešpaties išgydymui šio santykio 
sužeidimus, įsiskaudinimus, kurie ne-
leidžia žmogui džiaugtis dievo meile. 
Pasak dr. L. guinness, žemiškieji tėvai 
ne visada patenkina pačius giliausius 
vaikų poreikius, nes ir patys nebūna 
gilioje širdies vienybėje su dievu Tėvu. 
be to, žmogus jaučia vidinę našlaitystę, 
kurios niekas, be dievo meilės, negali 
panaikinti. vakaro dalyviai raginti pa-
tikėti, jog žmogus yra mylimas dievo 
Tėvo vaikas, kviesta melstis, kad pats 
viešpats panaikintų tas vidines kliūtis 
ir užtvaras, kurios trukdo priimti dievo 
Tėvo meilę, jo tėviškumą.

gegužės 8 d. pranciškonų svečių namų 
„domus Pacis“ konferencijų salėje sve-
čiai iš Anglijos vedė ugdymo seminarą 
„dievo meilės patirties svarba pastora-
ciniame darbe“. jame dalyvavo apie 100 
žmonių – dauguma kunigų, vienuolių, 
aktyvių pastoracijos darbuotojų, į įvai-
rias sielovadines programas įsitraukusių 
savanorių ne tik iš Kauno arkivyskupijos. 
seminare nagrinėta, kaip patiems sau ir 
kitiems padėti pasiekti svarbiausią savo 
krikščioniškosios kelionės tikslą – at-
kurti vaikišku pasitikėjimu grindžiamą 
santykį su dievu, susigrąžinti dėl įvai-
rių sužeidimų ir nuodėmės prarastą 
ar aptemdytą dievo vaiko savimonę, 
atrasti dievą kaip mylintį ir mus laimi-
nantį Tėvą. Prelegentai kvietė apmąsty-
ti įvairių, dažniausiai vaikystėje patirtų 
sužeidimų ir nuodėmingumo nulemtą 
betėvystės, našlaitiškumo jauseną ir 
jėzaus prisikėlimu grąžintą bei dovano-
tą įvaikystę – dievo vaikų patirtį. Pasak 
prelegentų, šie „dieviškieji mainai“, šis 
perkeitimas vyksta per atleidimą ir at-
perkamąją Kryžiaus auką.

Katalikų evangelizacijos centras Kaune 
pradėjo įgyvendinti evangelizacinę 
programą „Pradžioje“, kurios autorė 
yra psichiatrijos dr. L. guinness. ja sie-
kiama padėti žmonėms pamatyti savo 
gyvenimo šaknis, atkurti vaikišku pasi-
tikėjimu grindžiamą santykį su dievu.

-kait-
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Kardinolas S. Dziwiszas pagerbė 
vyskupus iš Lietuvos Šv. Stanislovo 
iškilmėse Krokuvoje

Gegužės 13 d. Krokuvoje Lietuvos 
Vyskupų Konferencijos pirmininkas 
Kauno arkivyskupas Sigitas Tamke-
vičius ir Kaišiadorių vyskupas Jonas 
Ivanauskas kartu su beveik puse 
šimto vyskupų ir daugiatūkstanti-
niu tikinčiųjų būriu iš Lenkijos bei 
kaimyninių kraštų dalyvavo Šv. Sta-
nislovo garbei skirtose iškilmėse. 
Svečiai iš Lietuvos buvo ypatingai 
pagerbti: Krokuvos arkivyskupo 
kardinolo Stanisławo Dziwiszo pra-
šymu arkiv. S. Tamkevičius vadova-
vo iškilmingai procesijai iš Vavelio 
katedros į Skalkos aikštę, kur švęsta 
Eucharistijos liturgija, o procesijai 
po pamaldų atgal į Vavelį vadovavo 
vysk. J. Ivanauskas.

Krokuvoje vykstančios iškilmės 
šv. Stanislovo garbei – didelis įvy-
kis Krokuvos bei visos Lenkijos 
Bažnyčiai, sutraukiantis dalyvių ir 
iš kitų vyskupijų bei šalių. Šiemet 
jose taip pat dalyvavo Lenkijos pri-
mas arkiv. Jόzefas Kowalczykas bei 
jo pirmtakas kard. Jόzefas Glempas, 
apaštališkasis nuncijus arkiv. Celes-
tino Migliore, Varšuvos metropoli-
tas kard. Kazimierzas Nyczas, kiti 
hierarchai iš užsienio: Vokietijos, 
Čekijos, Slovakijos, Latvijos, Kazach-
stano. Iškilmės sutapo su kasmetine 
nacionaline slovakų katalikų piligri-
mine kelione į Dievo Gailestingumo 
šventovę Krokuvoje. Jos dalyviai – 
apie 20 tūkst. piligrimų – gausiai 
papildė procesijos dalyvių gretas, 
kurių daugumą sudarė Krokuvos 
miesto bei arkivyskupijos tikintieji.

Šv. Stanislovas – vienas pagrindinių 
visos Lenkijos ir atskirai Krokuvos 
arkivyskupijos globėjas. Pagal kro-
nikininkų perduodamą tradiciją jis 
žuvo nuo karaliaus Boleslovo rankos 
1079 m. Konfliktas tarp karaliaus ir 
anuometinio Krokuvos vyskupo Sta-
nislovo kilęs dėl to, kad Stanislovas 
priekaištavo valdovui dėl jo nedera-

mo elgesio su pavaldiniais. Procesi-
jų Stanislovo garbei tradicija siekia 
1088 metus: iškilmingai nešamos jo 
relikvijos iš Vavelio katedros (kur iki 
dabar saugomos) į Skalką (kur pa-
gal tradiciją buvo nužudytas) ir po 
pamaldų – atgal į Vavelį. Procesija 
keliauja pagrindinėmis Krokuvos 
senamiesčio gatvėmis. Šv. Stanislo-
vas gerbiamas ir Lietuvoje, jis yra ir 
Vilniaus arkikatedros globėjas. 

Šiemet kartu su šv. Stanislovo reli-
kvijomis buvo nešamos ir kitų šven-
tųjų bei palaimintųjų relikvijos: tai 
Jackaus (Hiacinto), Alberto Chmie-
lowskio, ses. Faustinos Kowalskos 
ir pal. Jono Pauliaus II. Naujas ir 
svarbus šių metų iškilmių akcentas – 
svečių iš kaimyninių šalių aktyvus 
dalyvavimas. Procesijai vadovavo 
hierarchai iš Lietuvos, o iškilmingo-
se Mišiose homiliją pasakė Prahos 
arkivyskupas kardinolas Dominik 
Duka. Šiemetinės Šv. Stanislovo iš-
kilmės paliudijo, kad Krokuva, dėl 
Dievo Gailestingumo šventovės, 
šv. Stanislovo ir pal. Jono Pauliaus II, 
pamažu tampa regioniniu ir tarptau-
tiniu pamaldumo centru. Tai rodo 
ir Lietuvos hierarchų dalyvavimas, 
ypač reikšmingas dabartiniu, pro-
blemiškų lietuvių ir lenkų tarpvals-
tybinių santykių kontekste. Šv. Sta-
nislovo, kuris gerbiamas būtent dėl 
to, kad drįso parodyti teisingą kelią 
pasaulietiniam valdovui, figūra tarsi 
nurodo, kad Bažnyčia turi pareigą ir 
potencialą teigiamai veikti abiejų ka-
talikiškų tautų santykius. 

-kk-

Naujai apibrėžti Caritas 
Internationalis santykiai su Vatikanu

(KAP, KAI) Gegužės 2 d. buvo pa-
skelbtas Vatikano valstybės sekre-
toriaus kardinolo Tarcisio Bertone 
pasirašytas įsakas, kuriuo išplečia-
mos už Caritas Internationalis atsa-
kingos Popiežiškosios tarybos Cor 
unum ir Vatikano valstybės sekre-
toriato kompetencijos sritys. Tary-
ba Cor unum ir Vatikano valstybės 

sekretoriatas nuo šiol vykdys fi-
nansinę Vatikane įsikūrusios Cari-
tas Internationalis priežiūrą siekiant 
„skaidraus ir sąžiningo organizaci-
jos valdymo“. Nuo šiol visi doku-
mentai, susiję su tikėjimo ar doros 
klausimais, bus derinami su Cor 
unum taryba. Bus derinamos taip 
pat Caritas Internationalis sutartys 
su kitomis nevyriausybinėmis or-
ganizacijomis, vyriausybėmis ir 
valstybinėmis institucijomis. Caritas 
Internationalis prezidentas kardino-
las Oscaras Rodriguezas Maradiaga 
komentare Vatikano radijui organi-
zacijos statutinius pakeitimus verti-
no teigiamai. Pasak jo, tai žingsnis 
modernizuojant humanitarinės pa-
galbos darbą. Jie sukuria prielaidą 
karitatyvinę ir socialinę veiklą su-
vokti kaip Bažnyčios misijos dalį. 

Tęsiamas dialogas su Šv. Pijaus X brolija

(KAP, KAI) Gegužės 16 d. paskelb-
tas Tikėjimo mokymo kongregacijos 
pranešimas, aptarus balandžio 17 d. 
gautą Šv. Pijaus X kunigų brolijos 
vyresniojo vyskupo Bernardo Fellay 
atsakomąjį raštą. Komunikate teigia-
ma, kad suformuluota keletas pasta-
bų tolesnei diskusijai. Taip pat nutarta 
kitų trijų arkivyskupo M. Lefebvre’o 
1988 m. neteisėtai įšventintų vysku-
pų situaciją spręsti atskirai. 

Vatikano spaudos salės direktorius 
kun. Federico Lombardi atsakyda-
mas į žurnalistų klausimus sakė, 
kad derybos su Šv. Pijaus X broli-
ja bus tęsiamos ir dar neaiškus jų 
pabaigos laikas. Toliau darbuojasi 
Tikėjimo mokymo kongregacija ir 
Popiežiškoji Ecclesia Dei komisija, 
tačiau paskutinį žodį tars Šventa-
sis Tėvas. Kun F. Lombardi taip pat 
paaiškino, kad neverta laukti susi-
tarimo, kuris automatiškai galiotų 
visiems brolijos nariams. Trijų broli-
jos vyskupų situaciją nutarta nagri-
nėti atskirai; pavyzdžiui, vyskupo 
R. Williamsono (žinomo dėl viešo 
holokausto neigimo) atveju iškyla 
santykių su judaizmu klausimai. 
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Bažnyčia pasaulyje

Po pusantrų metų trukusio Vatika-
no ir Šv. Pijaus X brolijos ekspertų 
dialogo 2011 m. rugsėjo mėnesį 
brolijai buvo pateikta doktrininio 
sutarimo preambulė. Po dviejų 
nepakankamai konkrečių brolijos 
atsakymų balandžio 17 d. gautas 
brolijos vyresniojo vyskupo B. Fel-
lay atsakymas, kuris buvo apsvars-
tytas Tikėjimo mokymo kongrega-
cijos sesijoje. 

Priešingai negu brolijos vyresnysis 
vysk. B. Fellay, vyskupai Bernard’as 
Tissier de Mallerais, Alfonso Ruiz 
de Galaretta ir Richardas William-
sonas laikosi nuostatos, kad „suta-
rimas su dabartine Roma neįmano-
mas“. Šią nuostatą brolijos vyskupai 
pareiškė brolijos vyresniajam vysk. 
B. Fellay adresuotame laiške, kuris 
veikiausiai vienijimosi priešininkų 
pažeidžiant konfidencialumą buvo 
paskelbtas internete. 

Austrijos vyskupų dokumentas apie 
naująją evangelizaciją

(KAP) Austrijos vyskupų konfe-
rencija paskelbė dokumentą „Skel-
bimas ir naujoji evangelizacija 
šiandienos pasaulyje“ (www. bis-
chofskonferenz.at). Šis dokumentas 
yra svarbus įnašas būsimiems Tikė-
jimo metams. Dokumento įžangoje 
pabrėžiama, kad Jėzaus Kristaus 
patikėtai Evangelijos skelbimo mi-
sijai vykdyti šiandien reikia gyvo 
santykio su Jėzumi Kristumi ir mei-
lės žmonėms. Į tikėjimą žvelgiama 
ne tik kaip į įvykį ir procesą, bet 
taip pat akcentuojama su Jėzumi 
Kristumi puoselėjamo asmeninio 
santykio istorija. Austrų vyskupų 
dokumente minimi palyginti nauji 
sielovados akcentai: 4-ajame sky-
riuje kalbama apie estetikos reikš-
mę skelbiant tikėjimą, „kokybės 
lūkesčius“, taip pat tikėjimo sąsają 
su gyvenimu. Atsižvelgiama taip 
pat į šiandienos žmonėms būdingą 

laisvės suvokimą, kai mieliau ren-
kamasi silpno susisaistymo ryšius 
ir trumpalaikius įsipareigojimus. 

Reikės naujų bažnytinių struktūrų

(KAP) Kardinolas Christophas 
Schönbornas gegužės 9 d. Vienos ar-
kivyskupijos bažnytiniams darbuo-
tojams skirtame interneto žurnale 
Thema Kirche paskelbė svarstymus 
apie būtiną bažnytinių struktūrų 
reformą ateityje. Pasaulio mastu 
tolydžio daugėja katalikų, taip pat 
kunigų ir seminaristų, o Europo-
je katalikų pasauliečių nuošimtis 
mažėja net sparčiau negu kunigų. 
Žvelgdamas į Austrijos visuomenę 
Vienos arkivyskupas sakė nematąs 
sekuliarizacijos proceso pabaigos 
ženklų; jokia paguoda, kad panašią 
krizę išgyvena kitos krikščioniško-
sios konfesijos. Pasak kardinolo, 
išgyvenami pokyčiai sietini ne su 
Katalikų Bažnyčios mokymo ypa-
tybėmis, pavyzdžiui, celibatu, ka-
talikų mokymu apie santuoką ir 
lytiškumą arba popiežiaus primatą. 
Tarp svarbiausių gyvenimo tikro-
vės pokyčių kardinolas Ch. Schön-
bornas mini susisiekimo ir komu-
nikacijos technologijas, niekada 
anksčiau nebūtą masinę gerovę, 
laisvių garantijas; tai labai pakeitė 
žmonių požiūrį į tikėjimą, gyvybę, 
šeimos gyvenimą, institucijas. Vis 
dėlto, pasak kardinolo, mobilus 
šiandienos žmogus jaučia didžiulį 
Dievo žodžio ir šventybės, taip pat 
bendruomeniškumo alkį. 

Šių iššūkių akivaizdoje Vienos ar-
kivyskupas ragina naujai suvokti 
visuotinės pakrikštytųjų kunigys-
tės pašaukimą. Pasak jo, nors dar 
tebėra gyvų tradicinių parapijų, jos 
tampa veikiau išimtimi. Kardinolas 
ragino kurti „gyvas tikėjimo ląste-
les“ tiek parapijose, tiek už jų ribų. 
Jis ragino aktyviai dalyvauti „tikėji-
mo steigimo“ iššūkyje


