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Mielos Sesės,
Pirmajame Vadovės užrašai numeryje rašiau: "Peržiūrėjau esančią skaučių religinę programa.

Pažįstančios dabartinę Seserijos padėtį, mane tikina, kad ta programa neveikia. Nėra kapelionų. Ir pati
programa neatsiliepia degantiems sesių poreikiams" (VU 1997 IV 15, p. 2).

Reikalas iš tiesų yra labai svarbus. Jaunos skautės formavime religinis įnašas stovi pačiam
centre. Pats skautų kūrėjas Baden Powell tai nuolat pabrėžė. Ir mes patys, pažvelgę iš arčiau į jaunos
mergaitės sutinkamą šių dienų tikrovę, matome, kad tik gilus ir aiškus religinis pergyvenimas padės jai
rasti tikrą kelią.

Ruošiant šią katalikių skaučių religinės programos Pagalbinę medžiagą vadovėms, norėjau,
kad jai duotume tvirtus pamatus. Rinkau mintis iš neseniai išleisto Vatikano Katalikų Bažnyčios
katekizmo (KBK). Kiek Sesių Vadovių pajėgs tą medžiagą "įkąsti"? Lietuvių kalba graži. Bet ji "kieta".
Daug kur ji laukia tvirto teologinio pasiruošimo. Ištraukos irgi ribotos. Reikėtų grįžti prie paties
Katekizmo pilniau susipažinti su tema. Katekizme glūdi labai dideli dvasiniai turtai. Kas išdrįs tą didžio
lobio skrynelę atsidaryti?

Nežiūriant kaip brangios būtų tos Katekizme randamos mintys, jas visas reikia perduoti
jaunosioms sesėms skautybės sėkminguoju metodu: "Skautybė – linksmas žaidimas". Čia
patiekiamos mintys tinka pamatams. Bet reikės gerų statytojų jas ten įtvirtinti.

Sesės Vadovės, pirmiausia kviečiu neišsigąsti. Ši Pagalbinė medžiaga vadovėms skiriama
jums susimąstyti. Po truputį, ne viską iš karto. Kai Jūs asmeniškai tai išgyvensite savo širdies gelmėse,
mielai dalinsitės su jaunesnėm sesėm. Linkiu šviesaus susimąstymo. Atraskime kartu "brangųjį perlą"
(Mt 13:4š).

Budėkime, Sesės!
s. Gediminas Kijauskas, S.J.
Cleveland, Ohio 1997 rugsėjo 25 d.

JAUNESNIŲJŲ SKAUČIŲ IR ŪDRYČIŲ RELIGINö PROGRAMA
Amžius: 6  10 m.

Elgesys Bažnyčioje
Paukštytė atsimena  bažnyčia yra Dievo ir maldos namai: atėjusi į bažnyčią elgiasi rimtai ir gražiai.
Pirmiausia priklaupia prieš altorių, kur yra Švenčiausias Sakramentas. Paskui nueina į suolą arčiau
prie altoriaus, kad geriau būtų galima sekti Mišių ir kitų apeigų eigą.

Kryžiaus ženklas
Prieš maldą ir po maldos, o taip pat ir kitokiomis progomis mes žegnojamės – darome kryžiaus
ženklą

Budėjimas yra "širdies sargyba"

Malda – visuotinis pašaukimas melstis
● Žmogus ieško Dievo. Kurdamas Dievas kiekvieną būti pašaukia iš nebūties į buvimą.
Apvainikuotas "garbe ir didybe" (Ps 8:6), žmogus, kaip ir angelai, gali pripažinti: "Koks nuostabus
[Viešpaties] vardas visoje žemėje!" (PS 8:2) (Plg Apd 17:27) .



Malda kaip Dievo dovana
● Skautė turi neužmiršti maldos. Ji ir pati gali sukurti maldą, ypač paremtą savo šūkio ir įžodžio

mintimis.
● Malda man yra širdies polėkis, tiesus žvilgsnis į dangų, dėkingumo ir meilės šauksmas tiek

išmėginimų, tiek džiaugsmų patiriant. (Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė) (KBK 2558). "Malda
yra sielos pakėlimas į Dievą arba prašymas iš Dievo tinkamų gėrybių" (šv. Jonas
Damaskietis).

● Iš kur mes kalbame melsdamiesi? Iš savojo išdidumo ir savivalės aukštybių ar iš nuolankios ir
sugrudusios širdies "gelmių" (Ps 1ao:1)? Kas save žemina, bus išaukštintas (Lk 18:914).
Nusižeminimas yra maldos pamatas. "Mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti" (Rom
8:26). Norint gauti maldos dovaną, reikia būti nusižeminusiam. Prieš Dievą žmogus yra elgeta (Šv.
Augustinas). (KBK 2559)

● "Jei tu pažintum Dievo dovaną!" (Jn 4:10) Maldos stebuklas pasirodo kaip tik ten, prie šulinių,
kur ateiname ieškoti vandens: ten Kristus pasitinka kiekvieną žmogų; Jis pirmas ieško mūsų ir
paprašo: "Duok man gerti“ (Jn 4:7). Jėzus yra ištroškęs, Jo prašymas kyla iš trokštančio mūsų
Dievo gelmių. Ar mes tai žinome, ar ne, bet maldoje susiduria ir Dievo, ir mūsų troškulys. Dievas
trokšta, kad mes Jo trokštume (Šv. Augustinas). (KBK 2560)

● "Rasi pati būtum Jį prašiusi, ir Jis tau būtų gyvojo vandens davęs!" (Jn 4:10) Mūsų
prašomoji malda neįtikimai tampa atsaku: į gyvojo Dievo skundą: "Mane, gyvojo vandens
šaltinį, jie paliko ir išsikasė sau cisternas – kiauras talpyklas, nelaikančias vandens" (Jer
2:13); tikėjimo atsaku į nepelnytą išganymo pažadą, meilės atsaku į vienatinio Sūnaus troškulį.
(KBK 2561)

Malda kaip sandora
● Iš kur kyla žmogaus malda? Kad ir kokie būtų maldos žodžiai ar gestai, visada meldžiasi visas

žmogus. Bet Šventasis Raštas, nusakydamas vietą, iš kurios veržiasi malda, kartais mini sielą arba
dvasią, o dažniausiai (daugiau negu tūkstantį kartų) – širdį. Meldžiasi širdis. Jei širdis toli nuo
Dievo, malda lieka tuščia. (KBK 2562)

● Širdis yra buveinė, kurioje esu, kurioje gyvenu (semitų ar biblinėje kalboje: į kurią "nužengiu"). Ji
yra mūsų slaptasis centras, nesuvokiamas nei mūsų protui, nei kitiems žmonėms; vien tik Dievo
Dvasia gali ją ištirti ir pažinti. Tai vieta, kurioje atgimsta mūsų giliausių vidinių siekių diktuojami
sprendimai; tiesos vieta, kurioje pasirenkame gyvenimą ar mirtį; susitikimų vieta, kadangi, būdami
Dievo paveikslas, gyvename ne be santykio su Juo: širdis yra sandoros vieta. (KBK 2563)

Malda kaip bendrystė
● Naujojoje Sandoroje malda yra gyvas Dievo vaikų ryšys su be galo geru jų Tėvu, su Jo Sūnumi

Jėzumi Kristumi ir su Šventąja Dvasia... Tad maldos gyvenimas yra nuolatinis buvimas Triskart
Švento Dievo akivaizdoje ir bendravimas su Juo. Ta gyvenimo bendrystė yra visuomet galima,
nes Krikštu mes tapome viena su Kristumi (Plg. Rom 6:5). Būdama bendrystėje su Kristumi ir
Maldos stebuklas pasirodo kaip tik ten, prie šulinių, kur ateiname ieškoti vandens: ten
Kristus pasitinka kiekvieną žmogų; Jis pirmas ieško musų ir paprašo: "Duok man gerti"
(1,1 4:7). plisdama Jo kūne – Bažnyčioje, malda tampa krikščioniška. Ji apima visa, kaip ir
Kristaus meilė (Plg. Ef 3:1821). (KBK 2565)

● Naujajame Testamente tobulas maldos pavyzdys yra Jėzaus, Dievo Sūnaus, malda. Dažniausiai
nuošalume, slaptoje besimeldžiančio Jėzaus malda išreiškia meilės kupiną atsidavimą Tėvo valiai



iki pat Kryžiaus ir visišką pasitikėjimą, jog bus išklausytas. (KBK 2620)
● Kaip Mokytojas, Jėzus moko savo mokinius melstis tyra širdimi, su gyvu ir ištvermingu tikėjimu,

su vaiko drąsa. Jis ragina juos budėti, o savo prašymus Dievui siųsti Jo vardu. Jėzus Kristus pats
išklauso Jam siunčiamas maldas. (KBK 2621)

Maldų formos Šventraštyje
● Šventoji Dvasia, kuri moko Bažnyčią ir jai primena visa, ką Jėzus buvo pasakęs, rengia ją ir

maldos gyvenimui; Ji įkvepia vis naujas maldas, išliekant pastovioms jų formoms: laiminimui,
prašymui, užtarimui, dėkojimui ir šlovinimui.

● Kadangi Dievas laimina, tai ir žmogaus širdis gali šlovinti Tą, kuris yra visokio laiminimo šaltinis.
● Prašymo maldoje prašome atleidimo, ieškome Dievo karalystės, o taip pat meldžiamės dėl

kiekvieno teisaus reikalo.
● Užtarimo maldoje ko nors prašome kitiems. Šiai maldai nėra ribų, ji apima net priešus.
● Kiekvienas džiaugsmas ir kiekvienas sielvartas, kiekvienas įvykis ir kiekvienas reikalas gali būti

dingstis [proga] dėkojimui, kuris, sujungtas su Kristaus dėkojimu, turi užpildyti visą gyvenimą:
"Už viską dėkokite" (1 Tes 5:18).

● Visiškai nesavanaudiška šlovinimo malda kyla į Dievą; ji šlovina Jį dėl Jo paties, Jį garbina ne
dėl to, ką Jis daro, bet dėl to, kad JIS YRA. (KBK 264449)

Kristaus gyvenimas ir darbai
● Kristaus gyvenimas ir darbai yra aprašyti Šv. Rašte – Naujajame Testamente. Būtų gera, kad

skautė šią knygą turėtų ir daugiau susipažintų su Kristaus gyvenimo įvykiais, kurių svarbiausi yra:
gimimas, kančia, mirtis ant kryžiaus, prisikėlimas, dangun žengimas, Šv. Dvasios atsiuntimas.
Naujajame Testamente taip pat yra aprašyti Kristaus stebuklai, palyginimai, pamokymai.

Geroji Naujiena: Dievas atsiuntė savo Sūnų
● Bet, atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters, pavaldų įstatymui, kad

atpirktų esančius įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume įsūnystę" (Gal 4:45). Tai " Jėzus Kristus,
Dievo Sūnus, Gerosios Naujienos pradžia" (Mk 1:1): Dievas aplankė savo tautą. Jis įvykdė, ką
buvo žadėjęs Abraomui ir jo palikuonims. Jis tai padarė, pranokdamas visus lūkesčius: atsiuntė
savo "mylimąjį Sūnų" (Mk 1:11). (KBK 422)

● Mes tikime ir išpažįstame, kad Jėzus iš Nazareto, žydas, gimęs iš Izrealio dukros Betliejuje,
karaliaus Erodo Didžiojo ir imperatoriaus Cezario Augusto I dienomis, dailidė, miręs nukryžiuotas
Jeruzalėje, Poncijui Pilotui esant prokuratoriumi, valdant imperatoriui Tiberijui, yra amžinasis
Dievo Sūnus, tapęs žmogumi; kad Jis yra "išėjęs iš Dievo" (Jn 13:3), "nužengė iš dangaus" (Jn
3:13; 6:33), "kūne atėjęs" (1 Jn 4:2), nes "Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes
regėjome Jo šlovę – š lovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos. (...) Tikrai iš Jo
pilantvės visi mes esame gavę malonę po malonės" (Jn 1:14. 16). (KBK 423)

Kryžiaus ženklu išpažįstame ir pagarbiname Švenčiausiąją Trejybę: Dievą Tėvą, Sūnų ir Šv. Dvasią.
● Šis ženklas mums primena, kad esame pakrikštyti Švenčiausios Trejybės vardu ir pažymėti

kryžiumi  Kristaus atpirkimo ženklu.

Bažnytinės šventės



● Svarbiausios bažnytinės šventės yra Kalėdos, Velykos ir Sekminės. • Kalėdos mums primena
Kristaus gimimą, Velykos  prisikėlimą, Sekminės  Šv. Dvasios atsiuntimą.

● Kalėdos visuomet būna gruodžio 25 d., Velykos būna kurį nors kovo ar balandžio sekmadienį,
o Sekminės  septintą sekmadienį po Velykų.

● Viso pasaulio skautų globėjas yra šv. Jurgis. Jo šventė yra balandžio 23 d.
● Lietuvos skautų globėjo šv. Kazimiero šventė yra kovo 4 d.
● Kai kurios šventės yra visiems katalikams privalomos švęsti, o kitos  grynai bažnytinės.

Privalomų švenčių pareigos yra dvi: dalyvauti šv. Mišiose ir susilaikyti nuo sunkių darbų.

Išpažintis lietuviškai
● Paukštytė moka atlikti išpažintį lietuviškai, bet būtų gera, kad sugebėtų ją atlikti ir kitomis

kalbomis, kurias ji moka. (Sese, Budėk! (1983, p. 101102)

SKAUČIŲ IR JŪRŲ JAUNIŲ RELIGINö PROGRAMA
Amžius:

Kandidatė 1011 m.
Skautė/Jaunė 1112 m.  11 patyrimo laipsnis

1214 m.  I patyrimo iaipsnis

Dievas, tėvynė ir artimas
● Skautų šūkyje ir įžodyje glūdi trys vertybės: Dievas, tėvynė ir artimas. Kristus yra pasakęs, kad

svarbiausias įstatymas yra Dievo ir artimo meilė (Mk 12:2931). Kristus savo pavyzdžiu parodė ir
tėvynės meilę, pirmiausia skelbdamas savo mokslą tai tautai, iš kurios buvo kilęs.

● Skautė savo garbe pasižada mylėti Dievą, tėvynę ir artimą. Paukštyčių įžodyje nėra žodžių
"brangindama savo garbę", nes ji dar yra maža mergaitė ir gerai nesupranta, kas yra garbė, ką
reiškia pasižadėti savo garbe. Skautė jau žino, kad garbė yra brangus žmogaus turtas. Jeigu ji
sulaužo tai, ką savo garbe prižada, tai negarbingai pasielgia – praranda garbę. Užtat skautės įžodis
mergaitę įpareigoja daug stipriau, negu paukštytės įžodis.

● Jeigu skautė vykdys tai, ką įžodžiu prižadėjo, jeigu ji supras, kad pagal savo šūkį turi gyventi
Dievui, tėvynei ir artimui, tai ji vykdys ir tai, kas krikščionių tikėjime yra svarbiausia. Skaučių pasi
svei kinimas – "Budėk !"

● Skaučių pasisveikinimas yra "Budėk!" Kristus įsakmiai įspėja mus budėti širdimi (Plg. Mk
13:9.23. 3337. 14:38. Lk 12:3540) vienybėje su Juo. Budėjimas yra "širdies sargyba"; ir Jėzus
prašo Tėvą "išlaikyti mus ištikimus Jo vardui" (Jn 17:11). Šventoji Dvasia nuolat mus ragina taip
budėti (Plg. 1 Kor 16:13; Ko14:2; 1 Tes 5:6; 1 Pt 5:8). Prašymo dramatiškumas tampa
akivaizdus, susidūrus su paskutine pagunda mūsų žemiškoje kovoje; tada prašome galutinės
ištvermės. "Štai aš ateinu kaip vagis. Palaimintas, kas budi!" (Apr. 16:15) (KBK 2849)

● Jėzuje "Dievo karalystė yra visiškai arti"; Jis kviečia atsiversti ir tikėti, bet drauge ir budėti.
Maldoje mokinys budriai laukia To, kuris Yra ir kuris Ateina, prisimindamas Jo pirmąjį atėjimą



nužemintam kūne ir vildamasis Jo antrojo atėjimo garbėje (Plg. Mk 13; Lk 21:3436). Mokinių
malda, suvienyta su jų Mokytoju, yra kova, ir kas maldoje budi, tas nepasiduoda pagundai (Plg.
Lk 2240. 46). (KBK 2612).

● Pirmas įsakymas reikalauja stiprinti savo tikėjimą, sumaniai ir budriai jį saugoti ir atmesti visa, kas
jam priešinga. (KBK 2088)

● Visuomenės informavimo priemonės, ypač masinės, gali skatinti tam tikrų jomis besinaudojančių
žmonių pasyvumą ir paversti juos neapdairiais žinių ar reginių vartotojais. Masinių informacijos
priemonių naudotojai privalo išmokti saiko bei susivaldymo ir išsiugdyti jautrią ir teisingą sąžinę,
kad lengviau atsispirtų jų blogoms (takoms. (KBK 2496)

● Sakydami: "Ir neleisk mūsų gundyti", mes prašome Dievą, kad jis neleistų mums pasukti į
nuodėmę vedančiu keliu. Tuo prašymu maldaujame gebančios atskirti ir stiprios Dvasios; prašome
malonės išlikti budriems ir ištverti iki galo. (KBK 2863)

● Šventosios Dvasios malonės veikiami ir Tėvo paskatinti, mes tikime Jėzų ir išpažįstame: "Tu esi
Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!" (Mt 16:16). Ant tos šv. Petro išpažinimo tikėjimo uolos Kristus
pastatė savo Bažnyčią. (Plg Mt 16:18) (KBK 424)

"Prisiartino Dievo karalystė"
● "Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną, kad

atėjo metas ir prisiartino Dievo karalsytė: «Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!»" (Mk
1:1415). "Vykdydamas Tėvo valią, Kristus pradėjo žemėje dangaus karalystę." (LG 3) O
Tėvo valia "yra išaukštinti žmones – padaryti juos dieviškojo gyvenimo dalyviais". (LG 2)
Jis tai vykdo, suburdamas žmones apie savo Sūnti Jėzų Krisųi. Tas susibūrimas yra Bažnyčia.
"Dievo karalystės daigas ir pradžia žemėje". (LG 5) (KBK 541)

● Kristus yra to žmonių susibūrimo į Dievo šeimą centras. Jis šaukia juos prie savęs ir žodžiu, ir
Dievo karalystę rodančiais ženklais, ir siųsdamas mokinius. Savo karalystės atėjimą Jis įvykdė
ypač didžiąja Velykų paslaptimi: mirtimi ant kryžiaus ir prisikėlimu. "O aš, kai būsiu pakeltas nuo
žemės, visus patrauksiu prie savęs" (Jn 12:32). Visi žmonės yra šaukiami į tą vienybę su Kristumi.
(Plg. LG 3) (KBK 542) Dievo karalystės skelbimas

● Visi žmonės yra šaukiami įžengti karalystėn. ...toji mesijinė karalystė yra skirta suburti visų tautų
žmones (Plg. Mt 8:11; 28:19). Norint į ją patekti, reikia priimti Jėzaus žodį: Juk Viešpaties žodis
prilyginamas į dirvą beriamai sėklai; tie, kurie jo klauso tikėdami ir esti priskiriami mažajai Kristaus
kaimenei, jau yra priėmę pačią karalsytę; paskui sėkla dygsta ir auga savąja galia iki pjūties meto
(LG 5). (KBK 543)

● Įeiti į karalystę Jėzus kviečia palyginimais; tai tipiškas jo mokymo bruožas (Plg. Mk 4:33.34).
Palyginimais

● Jis kviečia į karalystės pokylį (Plg. Mt 22:114), bet reikalauja ir ryžtingo pasirinkimo: norint
pelnyti karalystę, reikia viską atiduoti (Plg. Mt 13:4446); žodžių neužtenka, reikia darbų (Plg. Mt
21:2832). Palyginimai žmogui yra tartum veidrodžiai: juose matyti, ar jis priima žodį kaip uola, ar
kaip gera žemė? (Plg. Mt 13:39) Ką jis padaro su gautais talentais? (Plg. Mt 25:1430) Jėzus ir



karalystė šiame pasaulyje yra paslėpti palyginimuose. Reikia įeiti karalystėn, vadinasi, tapti Jėzaus
mokiniu, kad galėtum "pažinti dangaus karalystės paslaptis" (Mt 13:11). O "pašaliniams" (Mk
4:11) viskas lieka mįslė (Plg. Mt 13:1015). (KBK 546). Mes tikime ir išpažįstame, kad Jėzus
iš Nazareto, žydas, gimęs iš Izrealio dukros Betliejuje, karaliaus Erodo Didžiojo ir
imperatoriaus Cezario Augusto I dienomis, dailidė, miręs nukryžiuotas Jeruzalėje, Poncijui
Pilotui esant prokuratoriumi, valdant imperatoriui Tiberijui, yra amžinasis Dievo Sūnus,
tapęs žmogumi...

● Savo žodžius Jėzus palydi daugeliu "galingų darbų, stebuklų ir ženklų" (Apd 2:22), kurie rodo, kad
Dievo karalystė Jame ir kad Jėzus yra skelbtasis Mesijas (Plg. Lk 7:1823). (KBK 547) .

● Jėzaus daryti stebuklai rodo, kad Jį "yra siuntęs Tėvas" (Jn 5:36). Jie ragina tikėti Juo (Plg. Jn
10:25.28). Tiems, kurie tikėdami kreipiasi į Jį, Jis duoda, ko jie prašo (Pig. Mk 5:2534; 10:52).
Tad stebuklai stiprina tikėjimą tuo, kuris daro savo Tėvo darbus: jie patvirtina, kad Jis yra Dievo
Sūnus (Plg. Jn 10:3138). Tačiau jie gali būti ir pasipiktinimo priežastimi (Plg. Mt 11:6). Jis netgi
buvo kaltinamas darąs tuos stebuklus, demonų padedamas (Plg. Mk 3:22).

● Kai kurių žmonių išlaisvinimas iš žemiško blogio – bado (Plg. Jn 6:515), neteisybės (Plg. Lk
19:8), ligų ir mirties (Plg Mt 11:5) – yra Jėzaus mesijiniai ženklai; tačiau Jis atėjo ne tam, kad
sunaikintų visą žemišką blogį (Plg. Lk 12:13.14; Jn 18:36), bet kad išlaisvintų žmones iš dar
sunkesnės vergovės, būtent nuodėmės (Plg. Jn 8:3436), kuri trukdo jų pašaukimui būti Dievo
vaikais ir yra jų visokio žmogiško vergavimo priežastis. (KBK 549).

● Jėzaus vardas reiškia: "Dievas išgelbsti". Kūdikis, gimęs iš Mergelės Marijos, buvo pavadintas
"Jėzumi", "nes Jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių" (Mt 1:21). "Neduota žmonėms po
dangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti" (Apd 4:12) (KBK 452)

● Kristaus vardas reiškia: "pateptasis", "Mesijas". Jėzus yra Kristus, nes "Dievas Jį patepė
Šventąja Dvasia ir galybe" (Apd 10:38). Jis buvo "tas, kuris turi ateiti" (Lk 7:19), "Izraelio
viltis" (Apd 28:20). (KBK 453)

● Dievo Sūnaus vardas reiškia vienintelį tokį ir amžiną Jėzaus Kristaus santykį su Dievu, savo Tėvu:
Jis yra viengimis Tėvo Sūnus (Plg. Jn 1:14.18; 3:16.18) ir pats yra Dievas (Plg. Jn 1:1). Kad
būtum krikščionis, privalai tikėti, jog Jėzus Kristus yra Dievo Sūnus. (Plg. Apd 8:37; 1 Jn 2:23).
(KBK 454)

● Viešpaties vardas reiškia dieviškąją valdžią. Išpažinti Jėzų ar Jo šauktis kaip Viešpaties reiškia
tikėti Jo dievyste. "Nė vienas negali ištarti «JöZUS YRA VIEŠPATS», jei šventoji Dvasia
nepaskatina" (1 Kor 12:3). (KBK 455)

● "Visas Kristaus gyvenimas buvo nuolatinis mokymas. Jo tylėjimas, stebuklai, darbai, Jo
malda, Jo meilė žmogui, ypatingas dėmesys mažutėliams ir vargšams, visiškas savęs
paaukojimas ant kryžiaus dėl pasaulio išganymo, Jo prisikėlimas – visa tai įgyvendina Jo
žodžius ir įvykdo Apreiškimą." (Catechesi tradendae 9) (KBK 561)

● Kristus žemėje pradėjo dangaus karalystę. Ji "šviečia žmonėms Kristaus žodžiuose, darbuose
ir pačiame Jo asmenyje" (t.c 7). Bažnyčia yra šios karalystės daigas ir pradžia. Jos raktai yra
patikėti Petrui. (KBK 567)



Prisikėlusio Kristaus, kaip žmogaus, būvis.
● Kristaus Prisikėlimas nebuvo sugrįžimas į žemiškąjį gyvenimą, kaip atsitikdavo Jam prikeliant

mirusiuosius prieš Velykas: Jairo dukterį, jaunikaitį iš Najimo, Lozorių. Tie faktai buvo stebuklingi
įvykiai, tačiau stebuklingai prikelti asmenys Jėzaus galia sugrįždavo į "įprastinį", žemišką gyvenimą.
Kada nors jie ir vėl mirs. Kristaus Prisikėlimas yra iš esmės kitoks. Su savo prisikėlusiu kūnu Jis
pereina iš mirtingo į visai kitą gyvenimą anapus laiko ir erdvės. Per prisikėlimą Jėzaus kūnas tapo
kupinas Šventosios Dvasios galybės; pašlovintas jis dalyvauja dieviškajame gyvenime, ir šv.
Paulius gali apie Kristų sakyti, jog Jis yra "Žmogus iš dangaus". (Plg. 1 Kor 15:3550) (KBK
646)

● Prisikėlimas – transcendentinis įvykis. "Štai ta naktis, kurioje, mirties pančius sutraukęs,
Kristus Nugalėtojas pakilo iš kapo", gieda Velykų "Exultet". Iš tiesų niekas savo akimis
nematė paties Prisikėlimo, ir nė vienas evangelistas jo neaprašė. Niekas negali pasakyti, kaip tai
atrodė fiziškai. Dar labiau pojūčiais nepagaunama jo slapčiausia esmė, perėjimas į kitą gyvenimą.
Prisikėlimas, kaip įvykis, kurį patvirtina rastas tuščias kapas ir apaštalų susitikimai su prisikėlusiu
Kristumi, vis dėlto netelpa istoriniuose rėmuose ir išlieka viena svarbiausių tikėjimo paslapčių. Dėl
to prisikėlęs Kristus apsireiškė ne pasauliui (Plg. Jn 14:22), bet savo mokiniams, "tiems, kurie
buvo Jį atlydėję iš Galilėjos į Jeruzalę. Dabar jie yra Jo liudytojai žmonėms" (Apd 13:31).
(KBK 647)

● Tikėjimas Prisikėlusiu remiasi ir istoriniu, ir slėpiningu transcendentiniu įvykiu; istoriniu, nes jį
paliudijo tikrai su Prisikėlusiuoju susitikę mokiniai; transcendentiniu, nes žmogiškoji Kristaus
prigimtis įžengė į Dievo garbę. (KBK 656)

●  Kristus, "mirusiųjų pirmgimis" (Kol 1:18), yra mūsų pačių prisikėlimo pradininkas, jau dabar
nuteisinantis mūsų sielą (Plg. Rom 6:4), o kada nors atgaivinsiantis mūsų kūną (Ptg. Rom 8:11).
(KBK 658)

Š V E N T A S I S  R A Š T A S – B I B L I J A

∙ "Gerasis ir išmintingasis Dievas panoro apreikšti save patį ir paskelbti savo valios paslaptį,
kurios dėka žmonės per Kristų, įsikūnijusį Žodį, Šventojoje Dvasioje turi galimybę prieiti prie
Tėvo ir tapti dieviškosios prigimties dalininkais" (DV 2) (KBK 51)
● Dievas, "kuris gyvena neprieinamoje šviesoje" (1 Tim 6:16), nori savo dieviškuoju gyvenimu

pasidalyti su savo laisvai sukurtais žmonėmis, kad Jo vienatiniame Sūnuje jie būtų Jam įsūniai (Plg.
Ef 1:45). Pats apsireikšdamas, Dievas nori žmonėms duoti galią Jam atsiliepti, Jį pažinti, Jį mylėti
kur kas labiau, negu tai patys būtų pajėgę padaryti (KBK 52).

Tradicijos ir Šventojo Rašto ryšys
● Bendra versmė... "Šventoji Tradicija ir šventasis Raštas glaudžiai siejasi tarpusavyje ir

papildo vienas kitą. Juk jie abu, išplaukę iš tos pačios dieviškosios versmės, tarsi susilieja ir



siekia to paties tikslo“ (DV 9)... (KBK 80)
● ...du skirtingi perdavimo būdai
● "Šventasis Raštas yra Dievo žodis, kadangi jis Šventosios Dvasios įkvėpimo yra užrašytas."

"Šventoji Tradicija Dievo žodį, Viešpaties Kristaus ir Šventosios Dvasios patikėtą apaštalams,
perduoda pilnutinį įpėdiniams, kad šie, tiesos Dvasios apšviesti, jį skelbdami ištikimai saugotų,
aiškintų ir skleistų." (KBK 81) .

● Gerasis ir išmintigasis Dievas panoro apreikšti save patį ir paskelbti savo valios paslpatį,
kurios dėka žmonės per Kristų, įsikūnijusį Žodį, Šventojoje Dvasioje turi galimybę prieiti
prie Tėvo ir tapt i dieviškosios prigimt ies dalininkais.

● Tad Bažnyčia, kuriai pavesta perduoti ir aiškinti Apreiškimą, "savo tikrumą dėl visų apreikštųjų
dalykų semiasi ne tik iš Šventojo Rašto. Todėl ir jis, ir Tradicija turi būti priimti su vienoda meile ir
pagarba" (DV 9). (KBK 82)

● Tai, ką Kristus patikėjo apaštalams, jie, Šventosios Dvasios įkvėpti, gyvu žodžiu ir raštu perdavė
visoms kartoms, ligi Kristaus garbingo sugrižimo (KBK 96).

● "Šventoji Tradicija ir šventasis Raštas sudaro vieną šventą Dievo žodžio paveldą" (DV 10),
kuriame, kaip veidrodyje, keliaujančioji Bažnyčia regi Dievą, visų jos turtų Šaltinį. (KBK 97)

● " Visas Šventasis Raštas yra tik viena knyga, o toji knyga yra Kristus, nes visas dieviškasis
Raštas kalba apie Kristų ir visas dieviškasis Raštas išsipildo Kristuje" (Hugonas Viktorietis).
(KBK 134)

● Dievas, įkvėpdamas žmogiškuosius autorius, pats yra Šventojo Rašto Autorius; Jis veikia juose ir
per juos. Taip Jis laiduoja, kad jų raštai neklysdami moko išganingos tiesos (Plg. DV 11). (KBK
136)

● Aiškinant įkvėptuosius Raštus, pirmiausia reikia stengtis suprasti, ką Dievas per šventuosius
autorius nori apreikšti mūsų išganymui. "Tai, kas ateina iš Šventosios Dvasios, yra visiškai
suprantama tiktai veikiant Šventajai Dvasiai" (Origenas). (KBK 137)

● Bažnyčia priima ir gerbia kaip įkvėptas 46 Senojo ir 27 Naujojo Testamento knygas (KBK 138).
● Abiejų Testamentų vienybė išplaukia iš Dievo plano ir Jo Apreiškimo vienybės. Senasis

Testamentas ruošia Naująjį, o šis savo ruožtu išpildo Senąjį; jie abu vienas kitą aiškina; abu yra
tikras Dievo žodis. (KBK 140)

MIŠIOS
Eucharistijos sakramentas
● Šventoji Eucharistija užbaigia įvedimą į krikščionybę. Žmonės, Krikšto iškelti į kareliškosios

kunigystės garbę, o Sutvirtinimu tapę dar panašesni į Kristų, eucharistiniu būdu drauge su visa
bendruomene dalyvauja paties Viešpaties Jėzaus aukoje (KBK 1322).

● Jėzus sako: "Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną – gyvens
● per amžius (...). Kas valgo mano Kūną ir geria mano Kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą

(...), tas pasilieka manyje, ir aš jame" (Jn 6:51.54.56). (KBK 1406)
● „Mūsų Išganytojas Paskutinės vakarienės metu, tą naktį, kurią buvo išduotas, įsteigė



eucharistinę savo Kūno ir Kraujo auką, kad pratęstų Kryžiaus auką ilgus amžius, iki vėl
ateis, ir savo mylimai sužadėtinei Bažnyčiai šitaip patikėtų savo mirties ir prisikėlimo
atminimą – gailestingumo sakramentą, vienybės ryšį, velykinį pokylį, kuriame būsimos
garbės laidas.“ (SC 47).(KBK 1323)

● Eucharistija yra Bažnyčios gyvenimo centras ir viršūnė, nes joje Kristus įjungia savo Bažnyčią ir
visus savo narius į šlovinimo ir dėkojimo auką Tėvui, vieną kartą visiems laikams paaukotą ant
kryžiaus; per šią auką savo kūnui, kuris yra Bažnyčia, Jis teikia išganymo malones. (KBK 1407)

● Švenčiant Eucharistiją, visuomet skelbiamas Dievo žodis; dėkojama Dievui Tėvui už visas Jo
geradarybes, ypač už tai, kad mums dovanojo savo Sūnų; konsekruojami duona ir vynas;
dalyvaujama liturginiame pokylyje, priimant Viešpaties Kūną ir Kraują. Tie visi elementai yra vienas
ir tas pats kulto veiksmas. (KBK 1408) .

● Eucharistija yra Kristaus Velykų, tai yra Kristaus gyvenimu, mirtimi ir prisikėlimu įvykdyto
išganymo, atminimas; ką Kristus nuveikė, sudabartinama liturginiais veiksmais. (KBK 1409)

● Eucharistinę auką aukoja pats Kristus, amžinas Vyriausiasis Naujosios Sandoros Kunigas,
veikdamas per Jam patarnaujančius kunigus. Taipgi pats Kristus, realiai čia esantis duonos ir vyno
pavidalais, yra eucharistinės aukos atnaša. (KBK 1410)

● Tiktai galiojančia tvarka pašventinti kunigai gali vadovauti Eucharistijai ir konsekruoti duoną ir vyną,
kad jie taptų Viešpaties Kūnu ir Krauju. (KBK 1411)

● Esminiai Eucharistijos sakramento ženklai yra kvietinė duona ir vynuogių vynas, kuriems šaukiamasi
Šventosios Dvasios palaiminimo, o kunigas taria konsekracijos žodžius, Jėzaus pasakytus
Paskutinės vakarienės metu: " Tai yra mano Kūnas, kuris už jus atiduodamas. (...) Tai yra
taurė (...) mano Kraujo..." (KBK 1412) .

● Konsekruojant įvyksta duonos ir vyno transsubstanciacija [esmėkaita] į Kristaus Kūną ir Kraują.
Konsekruotais duonos ir vyno pavidalais čia ir dabar tikrai, realiai ir substancialiai esti pats gyvasis
ir šlovingasis Kristus, su Kūnu ir Krauju, siela ir dievyste (Plg. Tridento Susir.: DS 1640; 1651).

● Būdama auka, Eucharistija taip pat yra aukojama atsilyginti už gyvųjų bei mirusiųjų nuodėmes ir
gauti iš Dievo dvasinių bei žemiškų gėrybių. (KBK 1414)

● Kas nori priimti Kristų eucharistinėje komunijoje, turi būti malonės būklėje. Jei kas jaučiasi sunkiai
nusidėjęs, negali priimti Eucharistijos, pirmiau negavęs atleidimo Atgailos sakramentu. (KBK 1415)

● Šventoji komunija Kristaus Kūno ir Kraujo priėmimas tvirčiau suvienija priimantįjį su Viešpačiu,
atleidžia lengvąsias nuodėmes ir saugo nuo sunkiųjų. Kadangi sustiprėja meilės ryšys tarp
priimančiojo ir Kristaus, tai šio sakramento priėmimas stiprina ir Bažnyčios, mistinio Kristaus kūno,
vienybę. (KBK 1416) .

● Bažnyčia labai pataria tikintiesiems priimti šventąją Komuniją kiekvieną kartą, kai tik jie dalyvauja
Eucharistijos šventime, o įpareigoja tai daryati bent vieną kartą per metus. (KBK 1417)

● Kadangi altoriaus sakramente yra pats Kristus, reikia Jį garbinti adoruojant. "Švenčiausio
Sakramento aplankymas yra dėkingumo įrodymas, meilės ženklas ir pareigos garbinti mūsų
Viešpatį Kristų atlikimas" (Mysterium fidei) (KBK 1418)

● Išeidamas iš šio pasaulio pas Tėvą, Kristus mums paliko Euchartistiją, būsimos garbės drauge su



Juo laidą; dalyvavimas Šventojoje Aukoje mūsų širdį padaro panašią į Jo širdį, palaiko mūsų jėgas
šio gyvenimo kelionėje, žadina ilgėtis amžinojo gyvenimo ir jau dabar vienija su Dangaus Bažnyčia,
su švenčiausiąja Mergele Marija ir visais šventaisiais. (KBK 1419)

● Bažnyčia nori, kad katalikai dalyvautų Mišių aukoje kiekvieną sekmadienį ir privalomose šventėse.
● Mišiose reikia dalyvauti aktyviai: bendrai kalbėti maldas, atsakinėti kunigui, giedoti pritaikytas

giesmes. Svarbu išmokti Mišių metu giedamas giesmes.
● Skautė turi mokėti Mišioms paruošti altorių, ypač stovykloje. Bet kokį tinkamo aukščio staliuką

reikia užtiesti balta staltiese, viduryje pastatyti kryželį, o iš šalių dvi žvakes. Taip pat būtų gera
altorių papauošti gėlėmis. Kitais dalykais paprastai pasirūpina kunigas.

● Vystant Vatikano susirinkimo liturginį gyvenimą, bažnytinė vyriausybė kviečia ir mergaites būti
ministrantėmis. Skautės turėtų išmokti patarnauti Mišioms.

PRITYRUSIŲ SKAUČIŲ IR JŪRŲ SKAUČIŲ RELIGINĖ PROGRAMA
Amžius: 1416 m.

"Amžinasis Tėvas visiškai laisvu ir mums nesuvokiamu, Jo išminties bei gerumo kupinu
nutarimu sukūrė visatą; Jis nusprendė išaukštinti žmones ir padaryti juos savo dieviškojo
gyvenimo dalyviais"; į tą gyvenimą Jis kviečia visus žmones savo Sūnuje: "O tuos, kurie tiki Kristų,
panoro suburti šventojoje Bažnyčioje". Ši "Dievo šeima" Tėvo valia buvo kuriama ir vystoma
tolydžio, ilgais žmonijos istorijos laikotarpiais: iš tiesų Bažnyčia buvo „jau kuriant pasaulį iš anksto
numatyta, Izraelio tautos istorijos bei Senosios Sandoros nuostabiai parengta; paskutiniaisiais
laikais įsteigta, ji buvo Šventosios Dvasios išliejimu apreikšta ir amžių pabaigoje bus garbingai
atbaigta." (LG 2) (KBK 759)

Bažnyčia – Dievo tauta, Kristaus kūnas, Šventosios Dvasios šventovė.
● Jėzus Kristus "atidavė save už mus, kad išpirktų mus iš visokių nedorybių ir suburtų sau

nuskaistintą tautą" (Tit 2:14) (KBK 802) "O jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji
kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis" (1 Pt 2:9) (KBK 803) .

● Į Dievo tautą įsijungiama per tikėjimą ir Krikštą. "Visi žmonės yra pašaukti į naująją Dievo
tautą“ (LG 13), kad Kristuje "sudarytų vieną šeimą ir vieną Dievo tautą" (AG 1)

● Bažnyčia yra Kristaus kūnas. Miręs ir prisikėlęs Kristus Šventąja Dvasia ir Jos veikimu
sakramentuose, ypač Eucharistijoje, tikinčiųjų bendruomenę daro savo kūnu. (KBK 805)

● Tame vieningame kūne yra skirtingų narių ir pareigų. Visi nariai yra susiję vieni su kitais, ypač su
tais, kurie kenčia, vargsta ir yra persekiojami. (KBK 806)

● Bažnyčia yra kūnas, kurio Galva yra Kristus: ji gyvena Juo, Jame ir Jam; Jis gyvena su ja ir joje.
(KBK 807)

● Bažnyčia yra Kristaus sužadėtinė: Jis ją pamilo ir atidavė save už ją. Jis ją nuskaistino savo krauju,
Jis padarė ją vaisinga visų Dievo vaikų Motina. (KBK 808)

● Bažnyčia yra Šventosios Dvasios šventovė. Dvasia yra tartum mistinio kūno siela, jo gyvybės,



vienybės įvairovėje ir jo gausių dovanų bei charizmų versmė. (KBK 809) . "Visa Bažnyčia
atsiveria prieš mus kaip "Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios vienybe suvienyta tauta."
(LG 4, cituoja Šv. Kiprijoną) (KBK 810)

● Bažnyčia yra viena: jos Viešpats vienas, jinai išpažįsta vieną tikėjimą, gimsta iš vieno Krikšto,
sudaro vieną kūną, yra gaivinama vienos Dvasios, gyvena viena [savo pašaukimo] viltimi (Plg. Ef
4:35), kuriai išsipildžius, pranyks visi pasidalijimai. (KBK 866)

● Bažnyčia yra šventa: jos steigėjas yra šventasis Dievas; Kristus, jos Sužadėtinis, atidavė save už
ją, kad ją pašventintų; šventumo Dvasia ją gaivina. Dar turinti nusidėjėlių, Bažnyčia yra "sudaryta
iš suteptųjų, bet pati nesutepta" (ex maculatis immaculata]. Šventuosiuose spindi jos
šventumas, o Marijoje jinai – jau visiškai šventa. (KBK 867)

● Bažnyčia yra visuotinė: ji skelbia visą tikėjimą, turi visas išganymo priemones ir jas teikia; ji
siunčiama į visas tautas; kreipiasi į visus žmones; apima visus laikus ir "iš prigimties yra
misionieriška" (AG 2). (KBK 868)

● Bažnyčia yra apaštalinė: ji pastatyta ant tvirtų pamatų: "dvylikos Avinėlio apaštalų" (Apr 21:14);
ji yra nenugalima (Plg. Mt 16:18); joje yra neklaidinga tiesa; Kristus ją valdo per Petrą ir kitus
apaštalus, atstovaujamus jų įpėdinių – popiežiaus ir vyskupų kolegijos. (KBK 869) "Vienintelė
Kristaus Bažnyčia, kurią Tikėjimo išpažinime skelbiame esant vieną, šventą, visuotinę ir
apaštalinę, (...) yra įgyvendinta Katalikų Bažnyčioje, valdomoje Petro įpėdinio ir sutartinai
su juo veikiančių vyskupų, nors daug pašventinimo ir tiesos elementų esti ir už šios
bendrijos ribų."(LG8) (KBK 870)

Malonė yra dalyvavimas Dievo gyvenime...
● Mūsų nuteisinimas pareina nuo Dievo malonės. Malonė yra Dievo palankumas, nenupelnytai

teikiama pagalba, kad atsilieptume į Jo šaukimą: taptume Dievo vaikais (Plg. Jn 1:1218), Jo
įvaikiais (Plg. Rom 8:1417), dieviškosios prigimties (Plg. 2 Pc 1:34), amžinojo gyvenimo (Plg.
Jn 173) dalininkais. (KBK 1996)

● Malonė yra dalyvavimas Dievo gyvenime, įveda mus į vidinį dieviškosios Trejybės gyvenimą:
Krikštu krikščionis dalyvauja Kristaus – Jo kūno Galvos – malonėje. Kaip įvaikis, susivienijęs su
vienatiniu Dievo Sūnumi, jis jau gali Dievą vadinti "Tėvu", Jame gyvena Dvasia, kuri jam įkvepia
meilę ir ugdo Bažnyčią. (KBK 1997)

● Pašaukimas amžinajam gyvenimui yra antgamtinis. Jis visiškai priklauso nuo mūsų nenupelnytos
Dievo iniciatyvos, kadangi tik Jis vienas gali save apreikšti ir patsai atsiduoti. Tas pašaukimas
pranoksta ir žmogaus, ir bet kurio kūrinio proto galias ir valios jėgas (Plg. 1 Kor 2:79). (KBK
a1998)

● Kristaus malonė yra nenupelnyta, Dievo teikiama dovana, kuria Šventoji Dvasia dieviškąjį
gyvenimą įlieja į mūsų sielą, kad ją išgydytų iš nuodėmės ir pašventintų. Tai Krikštu gauta
pašvenčiamoji, arba sudievinamoji, malonė. Mumyse ji yra ir pašventinimo šaltinis (Plg. Jn
4:14; 7:3839). Taigi kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena – praėjo, štai
atsirado nauja. O visa tai Dievo, kuris mus per Kristų sutaikino su savimi (2 Kor 5:1718).



● Pašvenčiamoji malonė yra išliekamoji dovana, pastovi ir antgamtinė būsena, tobulinanti pačią sielą,
kad ji būtų pajėgi gyventi su Dievu ir veikti Jo meilės galia. Yra išliekamoji (habituali) malonė –
pastovus gebėjimas gyventi ir veikti pagal Dievo kvietimą – ir padedamosios (aktualios) malonės,
tai yra Dievo pastūmiai tiek atsivertimo pradžioje, tiek vykstant pašventinimui. (KBK 2000) Jau
žmogaus pasirengimas priimti malonę yra veikiamas malonės. Ji būtina, kad pažadintų mūsų
bendradarbiavimą, kai esame nuteisinami tikėjimu ir pašventinami meile. Dievas užbaigia mumyse,
ką yra pradėjęs...

● Laisvas Dievo veikimas reikalauja žmogaus laisvo atsakymo, nes Dievas sukūrė žmogų pagal
savo paveikslą ir drauge su laisve davė jam galią pažinti Dievą ir Jį mylėti. Siela tik būdama laisva
gali pradėti meilėje bendrauti. Dievas žmogaus širdį paliečia betarpiškai ir paveikia tiesiogiai. Jis
įdiegė žmogui tiesos ir gėrio troškimą, kurį tik Jis vienas gali patenkinti. Šį troškimą, pranokdami
visus lūkesčius, atitinka "amžinojo gyvenimo" pažadai...(KBK 2002)

● Malonė iš pat pradžių pirmiausia yra dovana Šventosios Dvasios, kuri mus nuteisina ir pašventina.
Tačiau malonė apima ir tas dovanas, kurias Šventoji Dvasia mums teikia, kad leistų dalyvauti Jos
veikime ir padarytų mus pajėgius bendradarbiauti išganant kitus ir ugdant Kristaus kūną –
Bažnyčią. Tai sakramentinės malonės, arba dovanos, būdingos įvairiems sakramentams. Be to,
yra ir ypatingų malonių, dar vadinamų charizmomis pagal šv. Pauliaus vartojamą graikišką žodį,
kuris reiškia palankumą, dosnią dovaną, geradarybę (Plg. LG12).

● Kad ir kokios jos būtų (kartais ir nepaprastos, kaip stebuklų ar kalbų dovana), charizmos siejasi
su pašvenčiamąja malone; jų tikslas yra bendroji Bažnyčios gerovė. Jos tarnauja Bažnyčią
ugdančiai meilei. (Plg. 1 Kor 12) (KBK 2003) .

● Tarp ypatingų dovanų minėtinos luomo malonės, kurios lydi žmones, einančius atsakingas
krikščioniško gyvenimo ir bažnytinių tarnybų pareigas: Turime įvairių dovanų, destis kokia
malonė mums suteikta. Kas turi pranašystės dovaną, tegul ja naudojasi, laikydamasis
tikėjimo; kas dovaną tarnauti – tetarnauja, kas mokyti – tegul moko, kas paraginti – tegul
ragina; kas dovaną šelpti – tegul šelpia dosniai, kas vadovauti – tegul vadovauja
rūpestingai; kas dovaną gailestingumo darbams – tegul pagelbi kitiems su džiaugsmu (Rom
12:68). (KBK 2004)

● Būdama antgamatinė, malonė yra neprieinama mūsų patyrimui ir gali būti pažinta vienu tikėjimu.
Tad mes negalime remtis savo jausmais arba darbais, spręsdami, ar esame nuteisinti ir išganyti
(Plg. DS 15331534) Vis dėlto Viešpaties žodžiai: "Jūs pažinsite juos iš jų vaisių" (Mt 7:20) ir
matomos Dievo geradarybės mūsų ir šventųjų gyvenime mus užtikrina, kad malonė mumyse veikia
ir skatina vis labiau tikėti ir pasitikėti, kaip pasitiki vargdienis. Vienas gražiausių tokio elgesio
pavyzdžių yra šv. Joanos Arkietės atsakymas į bažnytinių teisėjų jai užduotą keblų
klausimą, ar ji laiko save turinčia Dievo malonę: "Jeigu jos neturiu, tegu Dievas man ją
suteikia; jeigu turiu, tegu Dievas man ją išsaugo." (KBK 2005) Tavo didybę skelbia
dangaus šventieji, nes, jų nuopelnus vainikuodamas, Tu savo malonės dovanas vainikuoji
(Rom 1, šventųjų prefacija, šv. Augustinas, Ps. 102, 7).



Nuopelnai — ir "gerasis darbelis "
● Žodis "nuopelnas" paprasatai reiškia privalomą bendruomenės ar visuomenės užmokestį vienam iš

jos narių už jo veiksmus, pripažintus gerais arba blogais, vertus apdovanojimo arba bausmės.
Užmokestis už nuopelnus išplaukia iš lygybės principui pavaldžios teisingumo dorybės. (KBK
1006)

● Mūsų nuopelnai Dievui yra galimi tik dėl Jo laisvo nutarimo leisti žmogui bendradarbiauti su Jo
malone. Nuopelnai pirmiau priklauso nuo Dievo malonės, tik paskiau – nuo žmogaus
bendradarbiavimo su ja. Žmogaus nuopelnų šaltinis yra Dievas. (KBK 2025)

● Griežta prasme žmogus neturi jokių nuopelnų Dievo akyse. Nelygybė tarp Jo ir mūsų yra begalinė,
nes mes visa esame gavę iš Jo, savo Kūrėjo. (KBK 207)

● Krikščioniškajame gyvenime žmogaus nuopelnai Dievo akyse atsiranda dėl to, kad Dievas
laisvai nutarė leisti žmogui bendradarbiauti su Jo malone. Tėviškas Dievo veikimas savo
įtaka yra pirmesnis, laisvas žmogaus bendradarbiavimas paskesnis, tad ir nuopelnai dėl gerų darbų
pirmiausia priskirtini Dievo malonei ir tik paskui tikinčiajam. Taigi žmogaus nuopelnų šaltinis
galiausiai yra Dievas, nes geri žmogaus darbai prasideda Kristuje iš Šventosios Dvasios įkvėpimo
ir pagalbos. (KBK 2008)

● Visų mūsų nuopelnų šaltinis Dievo akyse yra mūsų meilė Kristui. Malonė, veikia meile
vienydama mus su Kristumi, užtikrina mūsų veiksmų antgamtiškumą ir kartu jų nuopelningumą tiek
Dievo, tiek žmonių akyse. Šventieji visada aiškiai suvokdavo, kad jų nuopelnai yra gryna malonė.
"Pasibaigus žemiškajam ištrėmimui, aš viliuosi džiaugtis Tavimi Tėvynėje, tačiau nesu linkusi kaupti
nuopelnų dangui; aš noriu darbuotis vien tik iš meilės Tau (...). Atėjus šio gyvenimo vakarui,
stosiu priešais Tave tuščiomis rankomis, nes neprašau Tavęs, Viešpatie, kad skaičiuotum mano
darbus. Visas mūsų teisumas varganas Tavo akyse. Aš gi trokštu prisidengti Tavo paties teisumu
ir, kaip Tavo meilės dovaną, visai amžinybei gauti Tave patį..." (Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė,
Pasiauk.) (KBK 2011) .

● Dievas sukūrė žmogų kaip protingą būtybę, apdovanodamas ją savo iniciatyva veikiančio ir už
savo veiksmus atsakingo asmens kilnumu. "Juk Dievas «davė žmogui galią laisvai pasirinkti» (Sir
15:14), kad jis pats galėtų ieškoti savo Kūrėjo ir, laisvai Jam atsiduodamas, pasiekti tikrą ir
palaimingą tobulumą" (GS 17) (KBK 1730):

Laisvė ir atsakomybė
● Laisvė yra prote ir valioje glūdinti galia veikti ar neveikti, daryti viena ar kita, kitaip sakant, veikti

sąmoningai ir valingai. Turėdamas laisvą valią, kiekvienas atsako už save. Žmogaus laisvė yra jėga,
ugdanti ir brandinanti jame tiesą ir gėri. Laisvė tampa tobula, kai lygiuojasi į Dievą, kuris yra mūsų
laimė. (KBK 1731)

● Kol žmogus dar nėra savęs neatskiriamai susiejęs su didžiausiu gėriu – Dievu, jo laisvėje slypi
galimybė rinktis gėrį arba blogį , vadinasi, arba tobulėti, arba smukti žemyn ir nusidėti. Laisvė
būdinga tikrai žmogiškiems veiksmams. Ji tampa pagyrimo ar pasmerkimo, nuopelnų arba kaltės



šaltiniu. (KBK 1732)
● Kuo daugiau žmogus daro gera, tuo jis tampa laisvesnis. Tikroji laisvė yra tik ta, kuri tarnauja

gėriui ir teisingumui. Pasirinkdami neklusnumą ir blogį, žmonės piktnaudžiauja laisvę ir tampa
"nuodėmės vergais" (Plg. Rom 6:17). (KBK 1733)

● Būdamas laisvas, žmogus yra atsakingas už savo veiksmus tiek, kiek jie yra valingi. Pažanga
dorybėse, gėrio pažinimas ir askezė stiprina valios galią žmogaus veiksmams. (KBK 1734)

● Atsakomybę už žmogui priskiriamus veiksmus gali sumažinti ir net panaikinti nežinojimas,
neatidumas, prievarta, baimė, įprotis, perdėtas jausmingumas ir kiti psichiniai ar socialiniai
veiksniai. (KBK 1735)

● Teisė naudotis laisve yra neatskiriama nuo žmogaus asmens orumo, ypač religinėje ir dorinėje
srityse. Tačiau laisvė neduoda tariamos teisės sakyti ir daryti, ką tik nori. (KBK 1748).

VYRESNIŲJŲ SKAUČIŲ IR GINTARIŲ KANDIDAČIŲ
RELIGINĖ PROGRAMA

Amžius: 16 m.

Žmogus trokšta Dievo.
● Dievo troškimas yra įrašytas žmogaus širdyje, nes žmogus yra sukurtas Dievo ir Dievui; Dievas

nuolat traukia žmogų prie savęs, ir tik Dieve žmogus suras tiesą ir laimę, kurių be paliovos ieško:
Žmogaus kilnumo svarbiausias pagrindas glūdi jo pašaukime bendrauti su Dievu. Žmogus jau nuo
pat savo egzistavimo pradžios buvo pakviestas į dialogą su Dievu. Jis apskirtai egzistuoja tik dėl
to, kad Dievo sukurtas iš meilės, nuolat yra tos meilės palaikomas; jis gyvena ne pagal tiesą, jeigu
laisvai nepripažįsta šios meilės ir neatsiduoda Kūrėjui (GS 19, #1). (KBK 27)

● Istorijoje iki pat šių dienų savąjį Dievo ieškojimą žmonės išreiškia įvairiais būdais – tikėjimais ir
religiniais veiksmais (maldomis, aukomis, apeigomis, meditacijomis ir kt.). Nepaisant
dviprasmybių, kurios gali juose glūdėti, tos išraiškos formos yra tokios visuotinės, kad žmogų
galima pavadinti religine būtybe: Iš vienos šaknies Jis išvedė visą žmonių giminę, kuri gyvena
visoje žemėje. Tai Jis nustatė aprėžtus laikus ir apsigyvenimo ribas, kad žmonės ieškotų Dievo ir
tarytum apgraibomis Jį atrastų, nes Jis visiškai netoli nuo kiekvieno iš mūsų. Juk mes Jame
gyvename, judame ir esame (Apd 17:2628) (KBK 28)

● Tačiau tą "giliausią ir gyvybinį ryšį su Dievu" (GS 19d, #1) žmogus gali pamiršti, jo neįvertinti ar
net aiškiai jį atmesti. Tokių nusistatymų šaltiniai gali būti labai įvairūs (Plg. cs 1921): maištas dėl
blogio pasaulyje, religinis neišprusimas arba abejingumas, susirūpinimas pasauliu ir jo turtais (Plg.
Mt 13:22), blogi tikinčiųjų pavyzdžiai, religijai priešiškos minties srovės, pagaliau nusidėjusio
žmogaus polinkis iš baimės slėptis nuo Dievo (PIg. Pr 3:810) ir bėgti nuo Jo, išgirdus Jo kvietimą
(Jn 1:3). (KBK 29)

● Sukurtas pagal Dievo paveikslą, pašauktas Dievą pažinti ir Jį mylėti, Dievo ieškantis žmogus
suranda tam tikrus kelius, kuriais gali prieiti prie Dievo pažinimo. Jie dar vadinami Dievo buvimo
įrodymais, ne gamtos mokslų įrodymų prasme, bet darnių ir įtikinamų argumentų, leidžiančių



pasiekti patikimą tikrumą, prasme.
● Pasaulis: iš judėjimo ir tapsmo, iš pasaulio kontingentiškumo, tvarkos ir grožio galima pažinti

Dievą, Visatos pradžią ir tikslą. Šv. Paulius sako apie pagonis: "Juk tai, kas gali būti žinoma
apie Dievą, jiems aišku, nes Dievas jiems tai leido suprasti. Jo neregimosios ypatybės – Jo
amžinoji galybė ir dievystė – nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiamos protu iš Jo
kūrinių" (Rom1:1920,p1g. Apd 14:15, 17; 17:2728; Išm 13:19). O šv. Augustinas:
"Paklausk gražiosios žemės, paklausk gražiosios jūros, paklausk gražaus – plevenančio ir
raibuliuojančio oro, paklausk gražaus dangaus (...), paklausk jų visų, ir visi tau atsakys:
žiūrėk, kokie mes esame gražūs. Jų grožis – tai jų liudijimas (confessio). Kas gi tą kintamą
grožį sukūrė, jei ne pats Grožis (Pulcher), kuris nekinta?" (KBK 32) .

● Žmogus: atviram tiesai ir grožiui, suvokiančiam moralinį gėri, savo laisvę ir sąžinės balsą,
trokštančiam begalybės ir laimės žmogui iškyla Dievo buvimo klausimas. Tuose dalykuose jis
pastebi savo dvasinės sielos ženklus. Žmogaus siela, ta "jo nešiojama amžinybės sėkla, kuri
nesuvedama į gryną medžiagą" (GS 18, #1; plg. 14:, #2).", negali turėti kitos pradžios, kaip tik
vieną Dievą. (KBK 33)

● Pasaulis ir žmogus liudija, kad juose pačiuose nėra nei jų buvimo pagrindo, nei galutinio tikslo, o
jie patys yra kilę iš Būties, kuri egzistuoja iš savęs, be pradžios ir be pabaigos. Taip įvairiais keliais
žmogus gali suvokti egzistavimą realybės, kuri yra visa ko pirmoji priežastis ir galutinis tikslas "ir
kurią visi vadina Dievu" (šv. Tomas Akv.). (KBK 34)

● Žmogaus galios leidžia jam pažinti asmeninio Dievo buvimą. Tačiau kad žmogus galėtų artimai su
Juo bendrauti, Dievas panorėjo jam apsireikšti ir suteikti malonę šį apreiškimą priimti tikėjimu. Vis
dėlto ir Dievo buvimo įrodymai gali nuteikti tikėti ir padėti suprasti, kad tikėjimas neprieštarauja
žmogaus protui. (KBK 35)

● Klausydamas kūrinių kalbos ir savo sąžinės balso, žmogus gali tikrai suvokti Dievo, visa ko
priežasties tikslo, buvimą. (KBK 46)

● Bažnyčia moko, kad vienintelį ir tikrą Dievą, mūsų Kūrėją ir Viešpatį, galima tikrai pažinti iš Jo
kūrinių žmogaus proto prigimta šviesa (Plg. Vatik. 1 Sus.: DS 3026) (KBK 47) .

● Matydami įvairius kūrinių tobulumus, primenančius be galo tobulą Dievą, galime apie Dievą kalbėti
realiai, nors mūsų ribota kalba Jo slėpinio atskleisti negali. (KBK 48)

● "Kūriniai be Kūrėjo išnyktų" (GS 36). Dėl to tikintieji jaučiasi Kristaus meilės verčiami nešti
gyvojo Dievo šviesą tiems, kurie Jo nepažista arba nepripažįsta. (KBK 49) .

● Žmogus gali savo prigimtu protu tikrai pažinti Dievą iš Jo kūrinių. Tačiau yra ir kita pažinimo
tvarka, kurios žmogus savo jėgomis pasiekti negali. Tai yra dieviškasis apreiškimas (Plg. Vat. I
Sus.: DS 3015) Visai laisvu savo nutarimu Dievas apsireiškia žmogui ir jam atsiduoda. Jis tai daro
atskleisdamas savo paslaptį, savo maloningąjį planą, sudarytą prieš amžius Kristuje visų žmonių
labui. Tą planą Jis visiškai atskleidė, atsiųsdamas savo mylimąjį Sūnų mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, ir
Šventąją Dvasią.

● "Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal savo paveikslą kūrė jį; vyrą ir moterį; sukūrė
juos" (Pr 1:27). Žmogui kūrinijoje skirta ypatinga vieta: jis yra sukurtas "pagal Dievo paveikslą"



(I); savo prigimtyje jis jungia dvasinį ir medžiaginį pasaulį (II); jis yra sukurtas kaip "vyras ir
moteris" (III). Dievas juos priėmė į savo draugystę (IV). (KBK 355)

"Pagal Dievo paveikslą".
● Iš visų regimų kūrinių vienas tik žmogus "sugeba pažinti ir mylėti savo Kūrėją" (GS 12, #3); jis

yra "vienintelis žemėje kūrinys, kurio Dievas norėjo dėl jo paties (GS 24, #3); jis vienas yra
pašauktas pažinimu ir meile dalyvauti Dievo gyvenime. Tam tikslui jis yra sukurtas, ir toks yra
esminis jo orumo pagrindas: Kodėl Tu žmogų padarei tokį kilnų? Su neapsakoma meile Tu
pažvelgei savyje į savo kūrinį ir jame save pamilai; nes iš meilės Tu jį sukūrei, iš meilės jam davei
būtį, pajėgią džiaugtis Tavo amžinuoju Gėriu (šv. Kotryna Sienietė). (KBK 356)

● Kadangi žmogus sukurtas panašus į Dievą, jis yra orus kaip asmuo; jis nėra tik kažkoks daiktas,
bet pats yra kažkas. Jis gali save pažinti, save valdyti, laisvai atsiduoti ir bendrauti su kitais
asmenimis, malone jis yra kviečiamas į sandorą su savo Kūrėju, kad tikėjimu ir meile Jam
atsilieptų, ir niekas kitas negali už jį to padaryti. (KBK 357)

● Dievas visa sukūrė žmogui (Plg. GS 12, #3; 24, #3; 39, #1), bet žmogų sukūrė tam, kad jis
Dievui tarnautų, Jį mylėtų ir Jam aukotų visą kūriniją: Kas tai per būtybė, kuri atėjo į gyvenimą
šitaip pagerbta? Tai žmogus, didi ir nuostabos verta gyva būtybė, Dievo akyse vertingesnė už visą
kūriniją; tai jam duoti dangus ir žemė, ir jūros, ir kita visata. Tai žmogus, kurio išganymas Dievui
toks svarbus, kad Jis nepagailėjo jam net savo vienatinio Sūnaus. Juk Dievas be paliovos daro
viską, kad tik žmogų pakeltų ligi savęs ir pasodintų savo dešinėje (šv. Jonas Auksaburnis). (KBK
358).

● Žmogaus paslaptis iš tikrųjų paaiškėja tik įsikūnijusio Žodžio paslaptyje (GS 22,#1) (...) (KBK
359)

● Būdama bendros kilmės, žmonija yra vieninga, nes Dievas iš vienos šaknies išvedė visą žmonių
giminę" (Apd 17:26; plg. Tob 8:6): Nuostabi vizija, kurioje regime iš Dievo kilusios žmonijos
vienybę (...); visų vienodai, iš materialaus kūno ir dvasinės sielos sudarytos prigimties vienybę; jų
tiesioginio tikslo ir uždavinių pasaulyje vienybę; vienybę gyvenamos vietos – žemės, kurios turtais
pagal prigimtinę teisę gali naudotis visi žmonės, kad išgyventų ir vystytųsi; vienybę jų antgamtinio
tikslo – paties Dievo, kurio siekti visi privalo; priemonių šiam tikslui pasiekti vienybę; (...) pagaliau
Kristaus atsiteisimo už visus vienybę (Pijus XII, Enc. "Summi pontificatus"; plg. NA 1). (KBK
360)

● "Tas žmogiško solidarumo ir meilės įstatymas" (ten pat), nepaisant didelės asmenų, kultūrų ir
tautų įvairovės, patvirtina, kad visi žmonės iš tikrųjų yra broliai. (KBK 361) .

● "Pagal savo paveikslą Tu žmogų sukūrei ir visa pasaulį davei jam tvarkyti, kad jis Tau,
vienam Kūrėjui, tarnaudamas, visiems kūriniams viešpatautų. " (KBK 380) .

● Žmogus yra skirtas atkurti žmogumi tapusio Dievo Sūnaus paveikslą – "neregimojo Dievo
atvaizdą" (Kol 1:15) – kad Kristus būtų pirmgimis tarp daugelio brolių ir seserų (Plg. Ef 1:36;
Rom 8:29) (KBK 381)

● Žmogus yra "kūnu ir siela vienas asmuo“ (GS 14, #1). Tikėjimas teigia, kad dvasinę ir nemirtingą



sielą tiesiogiai sukūrė pats Dievas. (KBK 382)
● "Dievas žmogų sukurė ne vienišą, nes nuo pat pradžių kaip «vyrą ir moterį sukūrė juos (Per

1:27); jų sąjunga buvo pirmoji asmenų bendravimo forma" (GS 12, #4) (KBK 383)
● Apreiškimas mums leidžia pažinti pirmykštį dar nenusidėjusių vyro ir moters šventumą ir teisumą:

draugystė su Dievu buvo jų gyvenimo rojuje laimė. (KBK384) .
● Žmogaus pareigas Dievui Jėzus apibendrino šiais žodžiais: "Mylėk Viešpatį, savo Dievą visa

širdirni, visa siela ir visu protu" (Mt 22:37) (...) Dievas pamilo pirmas. Vienintelio Dievo meilę
primena pirmas iš "dešimties žodžių". Po jo einantys įsakymai aiškina Dievą pamilti šaukiamo
žmogaus meilės atsaką. (KBK 2083) ,

● Jėzus tarė savo mokiniams: "Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte,
kaip aš jus mylėjau" (Jn 13:34).

● Į klausimą, koks yra pirmas įsakymas, Jėzus atsakė: "Pirmasis yra šis: Klausyk, Izraeli, –
Viešpats, mūsų Dievas, yra vienintelis Viešpats; tad mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa
širdimi, visa siela, visu protu ir visomis jėgomis. Antrasis: Mylėk savo artimą kaip save
patį. Nėra įsakymo didesnio už šiuodu" (Mk 12:2931). Apaštalas šv. Paulius apie tai primena:
"Kas myli, tas įvykdo įstatymą. Juk įsakymai: Nesvetimauk, nežudyk, nevok, negeisk ir kiti gali
būti sutraukti į tą vieną posakį: Mylėk savo artimą kaip save patį. Meilė nedaro nieko pikta
artimui. Taigi meilė – įstatymo pilnatvė" (Rom 13:810). (KBK 2196)

● "... Šitais dviem įsakymais remiasi visas įstatymas ir Pranašai" (Mt 22:3740). Dekalogą
reikia aiškinti šio dvilypio ir vienintelio meilės įsakymo šviesoje, nes meilė yra įstatymo pilnatvė...
(KBK 2086)

● "Krikščionys yra žmonės, Krikštu tapę Kristaus kūno nariais; suburti į Dievo tautą ir dėl to
būdami tam tikra prasme Kristaus kunigiškosios, pranašiškosios ir karališkosios tarnybos
dalyviai, jie yra pašaukti – kiekvienas pagal savo padėtį – į pasiuntinybę, kurią atlikti
pasaulyje Dievas pavedė Bažnyčiai" (CIC, can. 204, #1; plg. LG 31) (KBK 871) .

● "Kadangi visi krikščionys yra atgimę Kristuje, tai savo kilnumu ir veikimu yra tikrai lygūs,
ir dėl to visi – kiekvienas pagal savo padėtį ir pareigas – bendradarbiauja, ugdydami
Kristaus kūną" (CIC, can 208; plg. 32). (KBK 872)

● Net Viešpaties valia atsiradę skirtumai tarp Jo kūno narių tarnauja to kūno vienybei ir
pasiuntinybei. Nes "yra Bažnyčioje skirtingų tarnybų, bet pasiuntinybė viena. Apaštalus ir jų
įpėdinius Kristus įpareigojo Jo vardu ir galia mokyti, pašventinti ir valdyti. O pasauliečiai, tapę
Kristaus kunigiškosios, pranašiškosios ir karališkosios tarnybos dalyviais, Bažnyčioje ir pasaulyje
savaip prisideda prie visos Dievo tautos pasiuntinybės" (AA 2). Pagaliau esti "ir vienos, ir kitos
grupės krikščionių dvasininkų ir pasauliečių, kurie įsipareigodami gyventi pagal Evangelijos
patarimus, (...) specialiai pasiaukoja Dievui ir tarnauja išganomajai Bažnyčios paskirčiai" (CIC,
can. 207, #2).

Kodėl reikia bažnytinės tarnybos?
● Pats Kristus yra Bažnyčioje esančių tarnybų autorius. Jis jas įsteigė, suteikė joms galią ir



pasiuntinybę, nurodė kryptį ir tikslą: Dievo tautai ganyti ir nuolatos plėsti Viešpats Kristus savo
Bažnyčioje įsteigė įvairių tarnybų, skirtų viso [mistinio] kūno gerovei. Patarnautojai, gavę šventas
galias, tarnauja savo broliams, kad visi priklausantieji Dievo tautai (...) pasiektų išganymą (LG
18).(KBK 874)

● "Dievo patvarkymu Bažnyčioje tarp tikinčiųjų esti tarnystei pašventintų žmonių, kurie teisėtai
vadinami dvasininkais, kiti pasauliečiais (...). Abiejose grupėse yra krikščionių, kurie,
įsipareigodami gyventi pagal Evangelijos patarimus, (...) specialiai pasiaukoja Dievui ir tarnauja
išganomajai Bažnyčios paskirčiai" (CIC, can. 207, ##1.2). (KBK 934)

● Kristus siunčia savo apaštalus ir jų įpėdinius skelbti tikėjimo ir steigti Jo karalystės. Jis leidžia
dalyvauti Jo pasiuntinybėje. Iš Jo jie gauna galią Jam atstovauti. (KBK 935)

● Regimu savosios Bažnyčios pamatu Viešpats padarė šv. Petrą ir jam atidavė jos raktus. Romos
Bažnyčios vyskupas, šv. Petro įpėdinis, yra "vyskupų kolegijos galva, Kristaus vietininkas ir
visos Bažnyčios šioje žemėje ganytojas" (CIC, can. 331). (KBK 936) .

● Šventosios Dvasios paskirti vyskupai yra apaštalų įpėdiniai. "Kiekavienas iš jų yra vienybės
savo dalinėse Bažnyčiose regimas pradmuo ir pagrindas“ (LG 23). (KBK 938)

● Vyskupų uždavinys yra savo bendradarbių kunigų bei diakonų padedamiems neklaidingai mokyti
tikėjimo, švęsti dieviškąją liturgiją, ypač Eucharistiją, ir, kaip tikriems ganytojams, vadovauti savo
Bažnyčiai. Jų pareiga taip pat – drauge su popiežiumi ir jo vadovaujantiems – rūpintis visomis
Bažnyčiomis. (KBK 939) .

● "Pasauliečiai laikomi visi krikščionys, kurie nėra gavę šventimų ir nepriklauso Bažnyčios
pripažintoms vienuolijoms; tai tikintieji, kurie, Krikštu suvienyti su Kristumi, tapę Dievo
tauta, pagal savo padėtį ir Kristaus – kunigo, pranašo ir karaliaus – tarnystės dalyviais,
turi savo dalį visų krikščionių pasiuntinybėje, kuri vykdoma Bažnyčjioje ir pasaulyje" (LG
31). (KBK 897)

Pasauliečių pašaukimas.
● "Pasauliečių pašaukimas yra ieškoti Dievo karalystės, rūpinantis laikinaisiais dalykais ir

juos tvarkant pagal Dievo valią (...). Tad jiems ypatingai privalu visus laikinuosius
reikalus, su kurais jie esti artimai susiję, taip nušviesti ir tvarkyti, kad jie nuolat būtų
atliekami ir tobulinami, laikantis Kristaus, ir teiktų garbę Kūrėjui ir Atpirkėjui" (LG 31).
(KBK 898)

● "Kadangi pasauliečiams tenka gyventi pasaulyje ir rūpintis jo reikalais, tai juos,
krikščioniškos dvasios įkvėptus, Dievas šaukia apaštalauti pasaulyje ir būti jame
nelyginant raugu" (AA 2). (KBK 940)

● Pasauliečiai dalyvauja Kristaus kunigystėje: vis labiau su Juo suvienyti, jie skleidžia Krikšto ir
Sutvirtinimo malonę visose asmeninio, šeimos, socialinio ir bažnytinio gyvenimo srityse, taip
atsiliepdami į visiems pakrikštytiesiems skirtą šaukimą būti šventiems. (KBK 941)

● Kaip pranašiškosios pasiuntinybės dalyviai, pasauliečiai "taip pat yra pašaukti nuolat
bendrauti su žmonėmis, visada būti Kristaus liudytojai" (GS 43, #4). (KBK 942)



● Kaip karališkosios pasiuntinybės dalyviai, pasauliečiai savęs atsižadėjimu ir šventu gyvenimu turi
galios nugalėti savyje ir pasaulyje nuodėmės viešpatavimą (Plg. LG 36). (KBK 943)

● "Santuokos ryšys, kuris visam gyvenimui sujungia vyrą ir moterį, savo prigimtimi yra
skirtas sutuoktinių labui ir vaikų gimdymui bei auklėjimui; tą ryšį tarp krikščionių Viešpats
Kristus iškėlė į sakramemo garbę" (CIC, can. 1055, #1) (KBK 1601)

● Šventasis Raštas prasideda vyro ir moters sukūrimu pagal Dievo paveikslą ir panašumą (Plg. Per
1:2627) ir baigiasi "Avinėlio vestuvių" (Apr 19:7.9) vizija. Ir vienur, ir kitur Šventasis Raštas
kalba apie santuoką ir jos "slėpinį", apie jos įsteigimą ir Dievo jai teikiamą prasmę, apie jos kilmę
ir tikslą, įvairius jos įgyvendinimo būdus per visą išganymo istoriją, apie nuodėmės sukeltus jos
sunkumus ir jos atnaujinimą "Viešpatyje" (1 Kor 7:39), naujoje Kristaus ir Bažnyčios sandoroje
(Plg. Ef 5:3132). (KBK 1602) .

● Šv. Paulius sako: "Jūs, vyrai, mylėkite žmonas, kaip ir Kristus mylėjo Bažnyčią (...). Šita paslaptis
yra didelė, – aš tai sakau, žvelgdamas į Kristų ir Bažnyčią" (Ef 5:25.32) (KBK 1659)

● Santuokinę sąjungą, kuri vyrą ir moterį labai glaudžiai jungia gyventi ir mylėti, nustatė ir savais
įstatymais aprūpino Kūrėjas. Savo prigimtimi ši sąjunga yra skirta sutuoktinių labui ir vaikų
gimdymui bei auklėjimui; tą pakrikštytųjų ryšį Viešpats Kristus iškėlė į sakramemo orumą (Plg.
GS 48, #1; CIC, can. 1055, #1). (KBK 1660)

● Santuokos sakramemas yra Kristaus ir Bažnyčios vienybės ženklas. Sutuoktiniams jis suteikia
malonę mylėti vienas kitą tokia meile, kokia Kristus pamilo savo Bažnyčią; tad sakramemo
malonė žmogišką sutuoktinę meilę daro tobulesnę, sustiprina jų nesuardomą vienybę ir juos
pašventina kelyje į amžinąjį gyvenimą (Plg. Tridento Susir.: DS 1799). (KBK 1661)

● Santuoka remiasi abipusiu susituokiančiųjų sutikimu, tai yra pasiryžimu visiškai atsiduoti vienas
kitam, turint tikslą šį meilės ryšį išgyventi ištikimai ir vaisingai. (KBK 1662)

● Kadangi santuoka įteisina sutuoktinių gyvenimą kaip viešą instituciją Bažnyčioje, dera, kad ji būtų
sudaroma viešai, apgaubta liturginėmis apeigomis, dalyvaujant kunigui (arba kitam Bažnyčios
įgaliotam liudytojui), santuokos liudininkams ir susirinkusiems tikintiesiems. (KBK 1663)

● Vienumas, nesuardomumas ir pasirengimas būti vaisingiems yra esminiai santuokos elementai.
Poligamija yra nesuderinama su santuokos vienumu; ištuoka išskiria tai, ką Dievas sujungė;
atsisakymas būti vaisingam atima iš santuokinių gyvenimo "brangiausią jų dovaną" – kūdikį (GS
50, #1). (KBK 1664)

● Pakartotinė išsiskyrusių santuoka, tebesant gyvam teisėtam sutuoktiniui, prieštarauja – kaip mokė
Kristus – Dievo planui ir įstatymui. Tokie naujai suėję išsiskyrusieji nuo Bažnyčios neatskiriami,
tačiau negali priimti eucharistinės Komunijos. Jie gali gyventi krikščioniškai, ypač auklėdami
tikinčiais savo vaikus. (KBK 1665)

● "Dievas yra meilė ir pats savyje išgyvena asmeninės meilės bendrystės paslpatį. Pagal savo
paveikslą kurdamas (...) vyro ir moters prigimtį, Dievas jai suteikė pašaukimą į meilę ir
bendrystę, tad ir atsakomybe paženklintą tam galią" (FC 11). (KBK 2331) "Dievas sukūrė
žmogų pagal savo paveikslą (...); vyrą ir moterį sukūrė juos" (Per 1:27). "Būkite vaisingi ir
dauginkitės" (Pr 1:28). "Kai Dievas sukūrė žmogų, Jis ir padarė jį panašų į Dievą. Kaip vyrą ir



moterį juos sukūrė. Kai jie buvo sukurti, Jis juos palaimino ir davė jiems vardą Žmonija" (Pr
5:12). (KBK 2331)

● Seksualumas veikia visą kūnu ir dvasia vieningą žmogų, ypač jo jausmus, galią mylėti ir gimdyti,
bendresne prasme – gebėjimą užmegzti bendravimo ryšį su kitu žmogumi. (KBK k2332)

● Kiekvienas žmogus – ar jis būtų vyras, ar moteris, – turi pripažinti savo seksualinį tapatumą ar su
juo sutikti. Fiziniai, moraliniai ir dvasiniai jų skirtumai ir vienas kito papildymas yra skirti
santuokos labui ir šeimos gyvenimo praturtinimui. Abiejų sutuoktinių ir visuomenės darna iš dalies
priklauso nuo to, kaip vyras ir moteris vienas kitą papildo, kiek yra vienas kito reikalingi ir atrama
vienas kitam. (KBK 2333)

● "Kurdamas žmogų – vyrą ir moterį, Dievas suteikė jiems abiem vienodą asmeninį orumą"
(FC 22) plg. GS 49, #2). "Žmogus yra asmuo, ir tai vienodai tinka tiek vyrui, tiek moteriai,
nes abu jie buvo sukurti pagal asmeninino Dievo paveikslą ir panašumą" (MD 6). (KBK
2334) .

● Būdami vienodo orumo, abiejų lyčių asmenys, nors ir skirtingu būdu, yra Dievo galybės ir švelnios
meilės paveikslai. Santuokinė vyro ir moters vienybė tarsi kūniškai pavaizduoja Kūrėjo dosnumą
ir vaisingumą: "Todėl vyras palieka savo tėvą ir motiną, glaudžiasi prie savo žmonos, ir jie
tampa vienu kūnu" (Pr 2:24). Iš tos vienybės kyla visos žmonių kartos (Plg. Pr 4:12. 2526.
5:1).(KBK 2335)

● Kristus yra skaistumo pavyzdys. Kiekvienas pakrikštytasis yra pašauktas gyventi skaisčiai pagal
savo luomą. (KBK 2394)

● Skaistumas reiškia seksualumo įjungimą į žmogaus asmenybę. Jis yra susitvardymo mokykla.
(KBK 2395)

● Sutuoktinių laisvai sudarytai sąjungai reikalinga ištikima meilė. Ji įpareigoja juos išlaikyti savo
santuoką neišardomą. (KBK 2397)

● Vaisingumas yra gėris, dovana, santuokos tikslas. Perteikdami gyvybę, sutuoktiniai tampa Dievo
tėvystės dalininkais. (KBK 2398)
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