
Priedas nr 1. 

 Krikštas – Įkrikščioninimo sakramentas 

KBK 1213S-252Y-194Šventasis Krikštas yra viso krikščioniškojo gyvenimo pamatas, vartai į kitus sakramentus. 

Krikštu mes esame išlaisvinami iš nuodėmės ir atgimstame kaip Dievo vaikai; <...>Krikštas yra atgimimo 

per vandenį ir žodį sakramentas.“5 

Krikštas yra pirmasis gaunamas sakramentas, be Krikšto kiti sakramentai nėra teikiami.  

Teikia: vyskupai ir kunigai (parapijose dažniausiai kunigai); 

Simbolis:  

 kriauklė (seniau jomis semdavo krikšto vandenį),  

 vanduo, krikšto žvakė (šviesa simbolizuoją patį Jėzų Kristų, kuris yra pasaulio 

šviesa), 

 baltas drabužėlis ar skraistė (simbolizuoja tyrumą ir nekaltumą) 

Kas gali priimti? 

Krikštą gali priimti kiekvienas dar nepakrikštytas žmogus.  

Kai krikštijami kūdikiai už juos tikėjimą išpažįsta ir atsižada piktosios dvasios tėvai ir krikštatėviai. 

Kai krikštijamas suaugęs žmogus jis išpažįsta tikėjimą ir atsižada piktosios dvasios.  

 

KRIKŠTAS PRIIMAMAS VIENĄ KARTĄ VISAM GYVENIMUI. 

KBK 1266S-263Y-200Švenčiausioji Trejybė pakrikštytajam dovanoja pašvenčiamąją malonę – nuteisinimo 

malonę, kuri:  

— dorybėms padedant, padaro jį pajėgų tikėti į Dievą, Juo viltis ir Jį mylėti; 

— duoda jam gebėjimą gyventi ir elgtis taip, kaip skatina Šventoji Dvasia savo dovanomis; 

— moralinėms dorybėms padedant, suteikia jam galimybę tapti vis geresniam. 

Tad šventajame Krikšte įsišaknijęs visas antgamtinis krikščionio gyvenimas. 

 

Krikštas nuplauna Gimtąją Nuodėmę ir saugo nuo Piktosios Dvasios veikimo, įjungia į Bažnyčios 

bendruomenę, atkuria žmogaus buvimą Dievo vaiku (įsūnystę/įvaikystę). 

 

Krikšto apeiga: (pagal KBK 1239-1245) 

Krikštas teikiamas pilant vandenį ant krikštijamojo galvos, šį užpylimą lydi krikštytojo žodžiai: „Vardas, aš 

tave krikštiju vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.“  

Patepimas šventąja krizma – kvapniu, vyskupo pašventintu aliejumi – reiškia Šventosios Dvasios dovaną 

pakrikštytajam. Jis tapo krikščioniu, tai yra Šventosios Dvasios „pateptuoju“, suvienytu su Kristumi, kuris 

yra pateptasis Kunigas, Pranašas ir Karalius.  

 Baltas drabužis simbolizuoja, kad pakrikštytasis „apsivilko Kristumi“, prisikėlė drauge su Kristumi.  

Žvakė, uždegta nuo Velykų žvakės, reiškia, kad Kristus apšvietė naujatikį. Pakrikštytieji Kristuje yra 

„pasaulio šviesa“ (Mt 5, 14). Krikšto šventimą užbaigia iškilmingas 

palaiminimas. Krikštijant naujagimius, 

ypatingas palaiminimas teikiamas motinai. 

 

Krikšto tėvai įsipareigoja padėti ir lydėti 

pakrikštytąjį tikėjimo kelyje.  
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Sutvirtinimas – Įkrikščioninimo sakramentas 

KBK 1285S-265Y-203Y-204Sutvirtinimo sakramentas drauge su Krikštu ir Eucharistija yra „įkrikščioninimo 

sakramentai“. <...> „Sutvirtinimo sakramentu tikintieji tobuliau sujungiami su Bažnyčia, apdovanojami 

ypatinga Šventosios Dvasios stiprybe <...> tampa liudytojai skleisti ir ginti tikėjimą žodžiu ir veiksmu.“91  

Sutvirtinimo sakramentas yra Krikšto tęsinys ir atbaigimas. 

Teikia: Vyskupai 

Simbolis:  

 Krizma (šventas aliejus, kuriuo patepama kakta); 

 Ugnis ( Šventosios Dvasios simbolis); 

 Baltas balandis (Šventosios dvasios simbolis); 

Kas gali priimti? 

Sutvirtinimą gali priimti pakrikštytas ir dar nesutvirtintas žmogus. 

Sutvirtinamasis turi būti pakankamai subrendęs. Šis sakramentas teikiamas nuo 14-15 metų. 

1306S-269Y-203Y-206Sutvirtinimo sakramentą gali ir privalo priimti kiekvienas pakrikštytas ir dar nesutvirtintas 

asmuo.133 <...> įkrikščioninimas be Sutvirtinimo lieka neužbaigtas. 

  

SUTVIRTINIMAS PRIIMAMAS VIENĄ KARTĄ VISAM GYVENIMUI. 

 

Pagal KBK 1303 Sutvirtinimas padidina ir pagilina Krikšto malonę: 

— mumyse giliau įspaudžia Dievo vaikų ženklą, leidžiantį mums tarti: „Aba, Tėve!“ (Rom 8, 15); 

— tvirčiau suvienija mus su Kristumi; 

— padaugina mumyse Šventosios Dvasios dovanų; 

— tobuliau suvienija mus su Bažnyčia;127 

 

 

Sutvirtinimo apeiga: Pagal KBK 1298-1302 

Sakramento liturgija prasideda Krikšto pažadų atnaujinimu ir sutvirtinamųjų tikėjimo 

išpažinimu.  

Vyskupas ištiesia rankas virš sutvirtinamųjų; tas gestas nuo apaštalų laikų yra Šventosios 

Dvasios dovanos ženklas. Drauge vyskupas meldžia išlieti Šventąją Dvasią... 

 

 Po to eina esminė sakramento apeiga. „Sutvirtinimo sakramentas teikiamas patepant 

šventąja krizma (šv. Aliejumi) kaktą, uždedant ranką ir tariant žodžius: <..>“ Šiuo ženklu 

priimk Šventosios Dvasios dovaną. 

Ypatingas Sutvirtinimo sakramento padarinys yra Šventosios Dvasios išliejimas, kaip 

kadaise Ji buvo išlieta apaštalams Sekminių dieną.  

 

KBK 1311_ Sutvirtinamiesiems, kaip ir krikštijamiesiems, dera tikėtis 

dvasinės Sutvirtinimo globėjo arba globėjos paramos. Būtų gera, kad 

krikštatėviai ir Sutvirtinimo globėjai būtų tie patys asmenys: tai stipriau 

pabrėžtų abiejų sakramentų vienybę.139 
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Eucharistija – Įkrikščioninimo sakramentas 

1323S-272Y-209„Mūsų Išganytojas Paskutinės vakarienės metu, tą naktį, kurią buvo išduotas, įsteigė 

eucharistinę savo kūno ir kraujo auką. Taip jis pratęsė savo kryžiaus auką per amžius, iki ateis, ir Bažnyčiai 

patikėjo savo mirties ir prisikėlimo atminimą – maldingumo sakramentą, vienybės ženklą, meilės jungtį, 

kuriame priimamas Kristus, siela pripildoma malonės ir gaunamas būsimos garbės laidas.“  

 

Eucharistija dar vadinama: Šv. Komunija ir Švenčiausiasis Sakramentas. 

 

Eucharistija yra pats Jėzus Kristus, Jo Kūnas ir Kraujas duonos ir vyno pavidalu.  

 

1324S-274Y-208864 Eucharistija yra „viso krikščioniškojo gyvenimo versmė ir viršūnė“146. „Visi 

Sakramentai <..> yra susiję su šventąja Eucharistija ir į ją nukreipti. Juk švenčiausiojoje Eucharistijoje glūdi 

visas dvasinis Bažnyčios lobis, pats Kristus... 

 

Teikia: vyskupai ir kunigai (parapijose kunigai); 

Simbolis:  

 Duona ir vynas (kaip paskutinės vakarienės metu) 

 Rugio varpa ir vynuogės (vaisiai iš kurių pagaminama duona ir vynas) 

 Taurė ir Ostija (Tokiu pavidalu atnašaujama duona ir vynas Šv. Mišių metu, Šv. Dvasios veikimu 

tampa Kristaus Kūnu ir Krauju, kuriuos priimame Šv. Mišių metu) 

Kas gali priimti? 

Eucharistiją arba Komuniją gali priimti tik pakrikštytas ir sunkių nuodėmių neturintis žmogus (Atlikęs 

išpažintį ir atgailą), 

Eucharistijos priėmimui yra svarbus tinkamas pasiruošimas ir supratimas, todėl šis sakramentas teikiamas 

jau mokyklinio amžiaus vaikams, kad šie būtų pajėgūs suprasti ir palaikyti asmeninį santykį su Dievu.  

 

EUCHARISTIJOS SAKRAMENTAS YRA „KASDIENINĖ MŪSŲ DUONA“ STIPRINANTI MŪSŲ 

DVASIĄ. Šis sakramentas gali ir turi būti priimamas kas dien (jei nėra padarytų sunkių nuodėmių ir 

neatlikta išpažintis). 

KBK 1358 Tad Eucharistija mums yra: 

— dėkojimas Tėvui ir Jo pašlovinimas; 

— Kristaus ir Jo kūno aukos atminimas; 

— Kristaus buvimas čia ir dabar Jo žodžių ir Jo Dvasios galia. 

 

1391S-292Y-221Komunija mus tvirčiau suvienija su Kristumi. Pagrindinis Eucharistijos priėmimo Komunijoje 

vaisius yra glaudi vienybė su Jėzumi Kristumi.460 Viešpats juk sako: „Kas valgo mano kūną ir geria mano 

kraują, tas pasilieka manyje, ir aš jame“ (Jn 6, 56). Gyvenimo Kristuje pagrindas yra eucharistinis pokylis: 

„Kaip mane yra siuntęs gyvasis Tėvas ir aš gyvenu per Tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane“ 

(Jn 6, 57):521 
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Atgaila ir Susitaikinimas – Gydymo sakramentas 

1422S-296Y-225980„Einantieji atgailos sakramento iš Dievo gailestingumo gauna nuodėmių, kuriomis buvo 

įžeistas Dievas, atleidimą ir šitaip pat susitaikina su Bažnyčia, kurią nusidėdami sužeidė 

ir kuri savo meile, pavyzdžiu ir maldomis stengiasi padėti jiems atsiversti.“3 

 

Atgailos ir Susitaikinimo sakramentas pirmą kartą priimamas prieš Pirmąją Komuniją.  

Teikia: vyskupai ir kunigai (parapijose kunigai); 

Simbolis:  

 Kryžius. (Kristus mirė ant Kryžiaus dėl mūsų nuodėmių); 

 Klūpinčio žmogaus figura (atgailavimo poza, nusižeminimas prieš Dievą, prašant 

atleidimo) 

Kas gali priimti? 

Y-233Y-2342042Pagal Bažnyčios įsakymą „kiekvienas sąmoningumo amžių pasiekęs tikintysis turi pareigą bent 

vieną kartą per metus sąžiningai išpažinti savo sunkias nuodėmes“50. Kas jaučiasi sunkiai nusidėjęs, net 

jeigu ir labai gailisi, negali priimti šventosios Komunijos1385 prieš tai negavęs sakramentinio 

išrišimo,51 nebent būtų labai svarbi priežastis priimti Komuniją, o jis negalėtų pasiekti 

nuodėmklausio.52 Vaikai, prieš priimdami pirmąją šventąją Komuniją, irgi privalo atlikti išpažintį.53 

 

IŠPAŽINTIS YRA KARTOJAMAS SAKRAMENTAS. Kaip dažnai derėtų jį kartoti priklauso nuo 

padaromų nuodėmių sunkumo ir dažnumo. Vyskupai ragina žmones atlikti išpažintį bent kartą per 

mėnesį, Bažnyčios įsakymai nurodo privalomai Išpažintį atlikti bent prieš didžasias šventes, o būtinai 

prieš Šv. Velykas.  

1496S-310Y-239Dvasiniai Atgailos sakramento vaisiai yra: 

— sutaikinimas su Dievu Nusidėjeliui atgaunant malonę; 

— sutaikinimas su Bažnyčia; 

— už mirtinąsias nuodėmes gresiančios amžinosios bausmės atleidimas; 

— bent dalies nuodėmes lydinčių laikinųjų bausmių atleidimas; 

— sąžinės ramybė ir giedra bei dvasinė paguoda; 

— sustiprėjusios dvasinės jėgos, reikalingos krikščionio kovai. 

 

Atgailos ir susitaikinimo sakramentas padeda mums eiti šventumo keliu, šiuo sakramentu atkuriame 

sugriautą ryšį ir santyki su Dievu, Bažnyčia, žmonėmis ir pačiu savimi.  

5 atgailos žingsniai: 

 Prisiminti savo nuodėmes; 

 Gailėtis dėl savo nuodėmių; 

 Pasiryžti nebenusidėti; 

 Atlikti išpažintį; 

 Atsilyginti ir taisytis, atlikti skirtą atgailą.  

Išpažinties eiga: 

Tikintysis atėjęs pas kunigą atlikti išpažinties jau yra įvykdęs pirmus 3 atgailos žingsnius. 

Persižegnoja ir pasisveikina su kunigu, pasako kada paskutinį kartą buvo atlikęs išpažintį.  

Išpažįsta visas savo nuodėmes, kurias prisimena, nuoširdžiai nieko nenuslėpdamas. Gailisi ir prašo 

atleidimo. Kunigas gali duoti patarimų, užduotį klausimą, jei kažkas buvo neaiškiai pasakytą. Tada skiria 

kokią atgailą atlikti (sukalbėti maldą, atlikti gailestingumo darbus, atitaisyti ir pan.). Tuomet kunigas kalba 

nuodėmių išrišimo maldą, o tikintysis meldžia atleidimo. Kunigas suteikia išrišimą ir palaimina.  
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Ligonių patepimas – Gydymo sakramentas 

1499S-313„Šventuoju ligonių patepimu ir kunigų maldomis visa Bažnyčia sergančiuosius paveda kenčiančiam 

ir pašlovintam Viešpačiui, kad palengvintų jiems kančias ir juos gelbėtų; ji net ragina juos savo noru jungtis 

su Kristaus kančia bei mirtimi ir šitaip prisidėti prie Dievo tautos gerovės.“96 

1501S-313Liga gali kelti nerimą, pastūmėti užsisklęsti, kartais net netekti vilties ir maištauti prieš Dievą. Bet 

ji gali ir padėti žmogui subręsti, įžvelgti, kas gyvenime neesminga, ir atsigręžti į tai, kas esminga. Labai 

dažnai liga paskatina ieškoti Dievo ir prie Jo sugrįžti. 

Ligonių patepimas – žmogaus kūno ir dvasios gydimo sakramentas.  

Ligonių patepimo sakramentas teikiamas sunkiai sergantiems ligoniams: jų kakta ir delnai patepami 

tinkamai pašventinto alyvmedžio ar pagal galimybes kitų augalų aliejumi vieną kartą ištariant šiuos žodžius: 

„Šiuo šventu Patepimu dosnus ir gailestingas Viešpats tesustiprina tave Šventosios Dvasios malone ir, 

išvaduotą iš nuodėmių, tegu tave gelbėja ir maloningai pakelia.“124 

Teikia: vyskupai ir kunigai (parapijose dažniausiai kunigai); 

Simbolis:  

 Indelis su Šv. Aliejumi (Aliejus naudojamas patepti tinkinčiojo kaktą sakramento teikimo metu) 

Kas gali priimti? 

 Metas jį priimti tikrai būna atėjęs, kai tikinčiajam iškyla mirties pavojus dėl ligos ar senatvės.  

 Jeigu ligonis, gavęs Patepimą, pasveiksta, jis gali vėl gauti šį sakramentą iš naujo sunkiai susirgęs. 

Tos pačios ligos metu sakramentas gali būti pakartotas ligai pasunkėjus. Tinka priimti Ligonių 

patepimą ir prieš sunkią operaciją. Taip turi elgtis ir pagyvenę asmenys jų jėgoms silpstant. 

 

Šiuo sakramentu gaunama: KBK 1520-1523 

 Ypatinga Šventosios Dvasios dovana. Pirmoji šio sakramento malonė yra paguoda, ramybė ir drąsa, 

padedanti nugalėti sunkios ligos ar vargingos senatvės sunkumus.  

 Susivienijimas su Kristaus kančia. Šio sakramento malone ligonis gauna jėgų ir dovaną glaudžiau 

susivienyti su Kristaus kančia: tam tikra prasme jis yra pašventinamas,  kad duotų vaisių kentėdamas 

panašiai, kaip kentėjo mus atpirkdamas Gelbėtojas.  

 Bažnytinė malonė. Ligoniai, kurie priima šį sakramentą, savo noru jungdamiesi su Kristaus kančia ir 

mirtimi, „prisideda prie Dievo tautos gerovės“. Teikdama šį sakramentą, Bažnyčia per šventųjų 

bendrystę užtaria ligonį.  

 Pasirengimas paskutinei kelionei. Ligonių patepimo sakramentas suteikiamas visiems kenčiantiems 

dėl sunkios ligos ar negalios, bet dar labiau jis skirtas tiems, kurie „rengiasi iškeliauti iš šio 

pasaulio“, todėl dar vadinamas „Iškeliaujančiųjų sakramentu“. Ligonių patepimu užbaigiama tai, kas 

buvo pradėta Krikštu: mes padaromi panašūs į mirusį ir prisikėlusį Kristų.  

  

KBK 1525 Tad kaip Krikšto, Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentai sudaro vienybę, vadinamą 

„įkrikščioninimo sakramentais“, lygiai taip Atgaila, Šventasis patepimas ir Eucharistija, priimti baigiantis 

krikščionio gyvenimui, yra „kelionei į Tėvynę parengiantys“ arba iš šio gyvenimo palydintys sakramentai. 
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Santuoka – Tarnystės sakramentas 

1601S-337Y-260„Santuokos sąjunga, kuria vyras ir moteris tarpusavyje sukuria viso gyvenimo bendrystę, savo 

prigimtimi skirtą sutuoktinių gerovei bei palikuonių gimdymui ir auklėjimui, Viešpaties Kristaus tarp 

pakrikštytųjų buvo iškelta į sakramento garbę.“93 

Teikia: sutuoktiniai, kaip Kristaus malonės perteikėjai, Santuokos sakramentą teikia vienas kitam, 

pareikšdami savo sutikimą Bažnyčios akivaizdoje, o kunigas juos palaimina.  

 

Simbolis:  Du aukso žiedai (kaip meilės ir ištikimybės įrodymas, santuokos metu pašventinami ir  vienas 

kitam maunami ant piršto) 

Kas gali priimti? 

Santuokos sakramentą gali priimti suaugę (pagal įstatymus nuo 18m.) ir pakrikštyti žmonės, kurie yra tvirtai 

apsisprendę visą gyvenimą vienas kitą gerbti ir mylėti, susilaukti vaikų, jei tai įmanoma ir juos auklėti 

krikščioniškai. Laisva valia, niekieno neverčiami ir neturintys kokių nors kliūčių tuoktis.  

 

KBK 1638 „Iš galiojančios santuokos tarp sutuoktinių atsiranda savo prigimtimi amžinas ir išimtinis ryšys; 

be to, krikščioniškoje santuokoje sutuoktiniai specialiu sakramentu sustiprinami ir tarsi pašventinami savo 

statuso pareigoms ir kilnumui. 

 Sakramentu gaunama malonė padedanti kurti šeimą, saugoti ir puoselėti Kristaus meilę joje.  

 

SANTUOKOS SAKRAMENTAS PRIIMAMAS VIENĄ KARTĄ VISAM GYVENIMUI.  Išskyrus 

atvejus, jeigu vienas iš sutuoktinių miršta, kitas turi teisę vėl priimti santuokos sakramentą.  

 

 Jaunieji ruošdamiesi santuokos sakramentui turi rimtai apsvarstyti ir tvirtai apsispręsti, nes šis 

sakramentas nėra panaikinamas, kaip ir visi kiti sakramentai.  

 Jaunieji lanko sutuoktinių kursus, turi gyventi sakramentinį gyvenimą (ne tik būti pakrikštyti, bet ir 

sutvirtinti, bei dalyvauti Eucharistijoje. 
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Šventimai (Kunigystė) – Tarnystės sakramentas 

 

KBK 1536 Kristaus apaštalams Šventimų sakramentu pavesta misija Bažnyčioje toliau tęsiama ligi amžių 

pabaigos; todėl šis sakramentas yra apaštališkosios tarnybos sakramentas. Jis apima tris laipsnius: 

vyskupystę, kunigystę ir diakonatą. 

 Teikia: Vyskupai 

Simbolis: Stula (kai vyskupas, kunigas, diakonas atlieka liturginį veiksmą, dėvi jo galią veikti Dievo vardu 

liudijantį liturginį rūbą – stulą. Stula tai šaliką primenantis apdaras, kuri dedamas ant kaklo. Kai Kunigas 

užsidėjęs stula, jis atlieka dvasines pareigas ir tarnystes veikiant Šv. Dvasiai). 

Kas gali priimti?  

1577S-333Y-256Y-257„Galiojamai Šventimus priima tik pakrikštytas vyras (vir).“69 Viešpats Jėzus išsirinko 

vyrus (viros), kad iš jų sudarytų dvylikos Apaštalų kolegiją;55170 taip pat pasielgė ir apaštalai, išsirinkdami 

bendradarbius,71 kurie turėjo tęsti jų darbą.72861 Vyskupų kolegija, su kuria kunigus vienija jų kunigystė, 

sudabartina Dvylikos kolegiją, kol vėl ateis Kristus.862 Bažnyčia suvokia, kad ją saisto anas paties 

Viešpaties pasirinkimas. Dėl to moterų šventimai negalimi.73 

1578S-333Y-256Y-257Teisės priimti Šventimų sakramentą niekas neturi. 2121Niekas negali pats imtis tų pareigų 

– joms pašaukia Dievas.74 Kas pastebi turįs Dievo pašaukimo įšventintojo tarnybai ženklų, nuolankiai 

pareiškia savo troškimą bažnytinei valdžiai, kuriai tenka atsakomybė ir teisė pašaukti ką nors priimti 

šventimus. Kaip ir kiekviena malonė, šis sakramentas gali būti priimamas tik kaip neužtarnauta dovana. 

1579S-334Y-258Visi įšventintieji tarnautojai Lotynų Bažnyčioje, išskyrus nuolatinius diakonus, paprastai 

išrenkami iš tikinčių vyrų, kurie gyvena nevedę ir yra pasiryžę laikytis celibato „dėl Dangaus Karalystės“ 

(Mt 19, 12).1618 Pašaukti nepadalyta širdimi būti pašvęsti Viešpačiui ir „Jo reikalams“75, jie visiškai save 

atiduoda Dievui ir žmonėms. Celibatas yra ženklas to naujo gyvenimo, kurio tarnybai įšventinamas 

Bažnyčios tarnas. Priimtas džiugia širdimi, celibatas labai akivaizdžiai skelbia Dievo karalystę.76 

ŠVENTIMŲ (KUNIGYSTĖS) SAKRAMENTAS PRIIMAMAS VIENĄ KARTĄ VISAM 

GYVENIMUI 

 

1585S-335Šiuo sakramentu Šventoji Dvasia teikia malonę pasidaryti panašiam į 

Kristų – Kunigą, Mokytoją ir Ganytoją, kurio tarnautoju įšventintasis tampa. 
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