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SĄŽINöS SĄSKAITA 
PAGAL DEŠIMT DIEVO ĮSAKYM Ų IR 

BAŽNYČIOS ĮSAKYMUS  
 
 

 
PIRMASIS ĮSAKYMAS 
 
AŠ ESU VIEŠPATS, TAVO DIEVAS. NETURöK KITŲ DIEVŲ, TIK MANE VIENĄ 
 
Nuod÷m÷s, priešingos pirmajam Dievo Įsakymui, yra šios: 
maldos apleidimas; ned÷kingumas Dievui; dvasinis tingumas; neapykanta Dievui arba 
Katalikų Bažnyčiai; Dievo gundymas (tiesiogiai ar netiesiogiai, t.y. išstatant į pavojų 
savo sielą, gyvybę arba sveikatą be svarbios priežasties); nepagarbus elgesys bažnyčioje 
(t.y. neatsiklaupti prieš švč. Sakramentą įeinant į bažnyčią arba išeinant iš jos ir pan.); 
perd÷tas potraukis prie daiktų/kūrinių (t.y. per didelis prisirišimas prie gyvūnų, buvimas 
fanatišku sporto aistruoliu, kino/muzikos/televizijos žvaigždžių stabmeldiškas 
garbinimas, pinigų, malonumų arba valdžios meil÷); stabmeldyst÷ (netikrų dievų 
garbinimas, teikiant garbę ne Dievui, bet Jo kūriniui (t.y. Š÷tonui, mokslui, prot÷viams, 
šaliai); prietaringumas (priskyrimas sukurtam dalykui tokių galių, kurių jis neturi); 
hipnotizmas (be pakankamos priežasties); būrimas (bendravimas su Š÷tonu, demonais, 
mirusiaisiais ar kitos apgaulingos praktikos, siekiant atskleisti tai, kas nežinoma, 
atsižvelgimas į horoskopus, astrologija, būrimas iš delno, kortų); per didel÷s reikšm÷s 
teikimas sapnams, pranašingiems ženklams ar metamiems burtams; bet kokios magijos ar 
raganavimo praktikos ( t.y. ker÷jimas, vudu); amuletų nešiojimas, žaidimas su Ouija 
lentomis ar sukamais stalais; spiritizmas (kalb÷jimasis su dvasiomis); šventvagyst÷ 
(sakramentų išniekinimas arba nederamas elgesys su jais, čia ypač turima galvoje šv. 
Eucharistija, kiti liturginiai veiksmai, taip pat ir Dievui pašvęsti asmenys, vietos ir 
daiktai, kaip antai liturginiai indai, statulos ir pan.); šventvagiškas sakramentų pri÷mimas, 
ypač šv. Eucharistijos, esant mirtinos nuod÷m÷s būkl÷je1; simonija (dvasinių dalykų 
pirkimas ar pardavimas); devocionalijų šventvagiškas ar prietaringas naudojimas (kai 
kuriais atvejais norint ir toliau gyventi nuod÷m÷je, manant, kad šie pašventinti daiktai 
apsaugos nuo Dievo bausm÷s); praktinis materializmas (kai žmogus mano, kad jam reikia 
ir norisi tik materialių dalykų); ateistinis humanizmas (kai žmogus klaidingai laikomas 
savo paties galutiniu tikslu ir vieninteliu savo istorijos kūr÷ju bei aukščiausiu 
reguliuotoju); ateizmas apskritai (atmeta, neigia arba abejoja Dievo egzistavimu, teoriškai 
ar praktiškai, t.y. ignoruojant Jį kasdieniniame gyvenime); agnosticizmas (tik÷jimas, kad 
egzistuoja kažkokia transcendentin÷ tikrov÷, kuri tačiau nepaj÷gi savęs atskleisti, ir apie 
kurią nieko tikro negalima pasakyti, arba atsisakymas priimti bet kokį sprendimą d÷l 
Dievo egzistavimo, sakant, kad neįmanoma to įrodyti ir netgi teigti arba neigti).  
                                                 
1 Mirtina nuod÷m÷ yra tokia, kuri padaryta su a) pilnu supratimu, jog tai yra nuod÷m÷, b) su valios 
pritarimu ir c) svarbiame dalyke – esant visoms šioms trims sąlygoms. Mirtinos nuod÷m÷s būkl÷ – kai ta 
nuod÷m÷ dar n÷ra atleista, įprastai per gerą išpažintį. 
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Nuod÷m÷s prieš tik÷jimą: 
valinga abejon÷ bet kuriuo tik÷jimo punktu; tyčinis nežinojimas tų tik÷jimo tiesų, kurios 
privalo būti žinomos; nesirūpinimas mokytis tikybos pagal savo pad÷tį; skubotas 
patiklumas (t.y. per lengvai patikint privačiu apreiškimu arba tikint tais privačiais 
apreiškimais, kurie teis÷tos bažnytin÷s vyresnyb÷s buvo atmesti kaip netikri); apostazija2; 
erezija3; indiferentizmas (manymas, kad viena religija yra tokia pat gera, kaip ir kita, kad 
visos religijos yra lygiai teisingos ir patinkančios Dievui, arba kad kiekvienas yra laisvas 
priimti ar atmesti bet kurią iš visų religijų); skaitymas arba platinimas knygų ar raštų, 
priešingų katalikų tik÷jimui, arba toks elgesys, kuris stato į pavojų savą tik÷jimą; 
nutyl÷jimas, esant paklaustam apie savą tik÷jimą; aktyvus dalyvavimas schizmatikų4 arba 
eretikų pamaldose; įstojimas į masonų grupes arba kitas uždraustas draugijas ar parama 
joms.  
Nuod÷m÷s prieš viltį: 
nebesitik÷ti Dievo gailestingumo (atsisakyti bet kokios išganymo vilties ir išganymui 
būtinų priemonių) arba stokoti pasitik÷jimo, kad Dievo malon÷ gali pad÷ti mums b÷doje 
ar pagundoje; nenor÷ti pasiekti amžinosios laim÷s danguje arba pasibaigus šiam 
žemiškajam gyvenimui; perd÷tai pasitik÷ti (tik÷tis būti išganytam be Dievo pagalbos arba 
gauti Dievo atleidimą be atsivertimo, arba tik÷tis gauti dangiškąją garbę be nuopelnų); 
per daug pasitik÷ti Dievo gailestingumu arba tariamu tam tikrų pamaldžių praktikų 
veiksmingumu, siekiant ir toliau gyventi nuod÷m÷je; visiškas atsisakymas pasikliauti 
Dievu.  
Nuod÷m÷s prieš meilę:  
reguliariai neatlikti meil÷s Dievui ir artimui akto5, ypač esant būtinam reikalui; egoizmas 
(kai žmogus rūpinasi vien tik savimi, save liaupsina, žiūri tik savo naudos, džiaugiasi tuo, 
kad kiti jį liaupsina); tyčin÷s maištingos mintys prieš Dievą; didžiavimasis nuod÷me; 
Dievo įsakymų pažeidimas arba gerų darbų apleidimas d÷l žmonių baim÷s.  
 
ANTRASIS ĮSAKYMAS 
 
NETARK DIEVO VARDO BE REIKALO 
  
Nuod÷m÷s, priešingos antrajam Dievo Įsakymui:  
Dievo įžeidimas, niekinančiai arba nepagarbiai naudojant Dievo, J÷zaus Kristaus, švč. 
Mergel÷s Marijos ar visų šventųjų vardus; piktžodžiavimas (kalba ar gestai, reiškiantys 
panieką arba įžeidimą Dievui, J÷zui Kristui, Katalikų Bažnyčiai, švč. M. Marijai ar 
šventiesiems); melaginga priesaika (pažad÷ti ką nors prisiekiant, neturint intencijos 
ištes÷ti, arba pažado su priesaika sulaužymas); duoti melagingas arba nereikalingas 

                                                 
2 Atsimetimas nuo katalikų tik÷jimo. 
3 Klaidatikyst÷. 
4 Atsiskyrusių nuo Katalikų Bažnyčios. 
5 Atlikti tik ÷jimo, vilties, meil÷s ir gailesčio aktus – reiškia sužadinti atitinkamus jausmus ir sukalb÷ti 
trumpą maldelę, pvz.: Myliu Tave, Dieve, visa širdimi, visa siela, visu protu, visomis j÷gomis, nes Tu esi 
be galo geras, be galo vertas meil÷s. D÷l Tavo meil÷s myliu kiekvieną žmogų ir iš širdies atleidžiu visiems 
savo kaltininkams. Duok man, Viešpatie, vis labiau Tave myl÷ti! 
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priesaikas (šauktis Dievą liudininku melui); sulaužyti įžadus ar pažadus Dievui; kalb÷ti 
Mišių metu ir bažnyčioje be pakankamos priežasties arba blaškant kitus. 
 
 
TREČIASIS ĮSAKYMAS 
 
ŠVĘSK SEKMADIENĮ 
 
Nuod÷m÷s, priešingos trečiajam Įsakymui: 
maldõs ir pamaldų apleidimas, bet koks nebūtinas vergiškas6 darbas, taip pat visa tai, kas 
trukdo šventai praleisti Viešpaties dieną; dalyvavimas nebūtinoje prekyboje, t.y. pirkimas 
ir pardavimas sekmadieniais ir įsakytomis šventomis dienomis.  
 
KETVIRTASIS ĮSAKYMAS 
 
GERBK SAVO TöVĄ IR MOTINĄ 
 
Nuod÷m÷s, priešingos ketvirtajam Dievo Įsakymui: 
t÷vams: neapykanta savo vaikams; jų plūdimas; jų papiktinimas keikiantis, 
girtuokliaujant ir t.t.; leidimas jiems augti nemokytume, tinginyst÷je ar nuod÷m÷je; 
nuolatinis šališkas elgesys be priežasties; vaiko krikšto atid÷liojimas; nesirūpinimas jų 
kūno sveikata, jų religiniu aukl÷jimu, su kuo jie bendrauja, kokias knygas skaito, ir t.t.; 
nepaaukl÷ti jų pastaba ar bausme tuomet, kai tai reikalinga; šiurkštumas ar žiaurumas 
aukl÷jant; vaikų leidimas į protestantiškas ar kitokias pavojingas mokyklas; 
nesirūpinimas, kad jie lankytų šv. Mišias sekmadieniais ir šventomis dienomis bei dažnai 
priimtų sakramentus.  
Vaikams: bet koks pyktis ar neapykanta, nukreipti prieš t÷vus ar kitus teis÷tus 
vyresniuosius (glob÷jus, mokytojus, aukl÷tojus); jų pykčio provokavimas; suk÷limas 
jiems sielvarto; jų įžeidin÷jimas; nesirūpinimas jiems pad÷ti; jų teis÷tų paliepimų 
nepaisymas arba nepaklusnumas jiems.  
Vyrams ir žmonoms: blogas elgesys su sutuoktiniu (t.y. elgimasis su jais neatsižvelgiant į 
jų gerovę ir be meil÷s); kliudymas jų religinių pareigų išpildymui; gerumo, atlaidumo 
vienas kito trūkumams stoka; nepagrįstas pavyduliavimas; nesirūpinimas namų ūkiu; 
niūrus nusiteikimas; užgaulūs žodžiai; nesistengimas parūpinti l÷šų šeimos išlaikymui d÷l 
tingumo ar pasyvumo.  
Darbdaviams ir viršininkams: nesuteikimas samdiniams pakankamai laiko religin÷ms 
pareigoms ir religiniam lavinimuisi; rodymas jiems blogo pavyzdžio arba leidimas 
kitiems tokį pavyzdį rodyti; nusukimas jų teis÷to uždarbio; nesirūpinimas jais ligoje; 
atleidimas iš darbo neapgalvotai ir be priežasties; pernelyg didelių reikalavimų išk÷limas.  
Samdiniams ir pavaldiniams: nepagarba darbdaviams; nepaklusnumas tuose dalykuose, 
kuriuose yra įsipareigoję paklusti (t.y. sutarties vykdymu); laiko švaistymas; darbo 
neatlikimas; darbdavio nuosavyb÷s eikvojimas nesąžiningumu, nerūpestingumu ar 
aplaidumu; darboviet÷s politikos pažeidimas be pakankamos priežasties.  

                                                 
6 Fizinis arba įtemptas protinis darbas.  
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Profesionalams ir valstyb÷s tarnautojams: žinių, liečiančių tarnybines ar profesines 
pareigas, stoka d÷l savo paties kalt÷s; prastas tų pareigų vykdymas; neteisingumas ar 
šališkumas; per didelių mokesčių ar honorarų reikalavimas (ši nuod÷m÷ gali būti priskirta 
taip pat ir septintajam Dievo įsakymui).  
Mokytojams: nesirūpinimas pažanga tų, kurie buvo patik÷ti jų rūpesčiui; neteisingas, 
netaktiškas ar per griežtas baudimas; šališkumas; blogas pavyzdys; netikslus ar klaidingas 
mokymas (t.y. perdavimas neteisingų žinių taip, tarsi jos būtų teisingos).   
Studentams ir moksleiviams: nepagarba; nepaklusnumas; užsispyrimas; tinginiavimas; 
laiko švaistymas; pasidavimas tuščioms pramogoms (t.y. vakar÷liams ir netinkamam 
linksminimuisi). 
Visiems: valstyb÷s, šalies ar Bažnyčios įstatymų negerbimas; nepaklusnumas teis÷tai 
valdžiai; nusižengimas civilinei teisei.  
 
PENKTASIS ĮSAKYMAS 
 
NEŽUDYK 
 
Nuod÷m÷s prieš penktąjį Dievo Įsakymą: žmogžudyst÷; aborto atlikimas (nusideda tas, 
kuris atlieka ir ta, kuriai atliekamas); bet kokia pagalba parūpinant abortą7; eutanazija; 
nesuteikimas įprastinių priemonių mirštančiam ar neišgydomai sergančiam pacientui8; 
savižudyb÷; bandymas nusižudyti, rimti ketinimai ir valingos mintys apie savižudybę; 
muštyn÷s; kivirčai; pyktis; neapykanta; troškimas atkeršyti; žmogaus kankinimas; 
apsirijimas (nesaikingas valgymas ar g÷rimas); pasig÷rimas; piktnaudžiavimas alkoholiu, 
vaistais ar narkotikais; kitų žmonių gyvybių statymas į pavojų (t.y. vairavimas išg÷rus, 
viršijant greitį ir t.t.); rizikavimas savo gyvybe ar sveikata be pakankamos priežasties (t.y. 
nutrūktgalviški triukai, rusiška rulet÷ ir t.t.); nerūpestingumas paliekant m÷tytis nuodus, 
pavojingus vaistus, narkotikus, ginklus ir t.t.; kūno žalojimas, toks kaip kastravimas, 
vazektomija, kiaušintakių perrišimas, gimdos pašalinimas (be pakankamos medicinin÷s 
priežasties); nemoralus mokslinis tyrin÷jimas ir jo pritaikymas; blogas pavyzdys ar 
papiktinimas; nepagarba mirštantiems ar mirusiems; nesistengimas išvengti karo; 
antipatijos ar paniekos kitiems demonstravimas; atsisakymas kalb÷tis su jais, kai jie 
kreipiasi; pasiūlymų susitaikyti ignoravimas, ypač tarp giminių; niekam ir niekad 
neatleidžiančio charakterio puosel÷jimas; erzinimas ir pajuoka; įžeidin÷jimai; erzinantys 
žodžiai ir veiksmai; liūdesys d÷l kito žmogaus gerov÷s; džiaugsmas d÷l kito žmogaus 
nelaim÷s; pavyd÷jimas kitiems rodomo d÷mesio; valdingas elgesys; kitų žmonių 
paskatinimas nusid÷ti žodžiu ar pavyzdžiu; pakenkimas sveikatai d÷l piktnaudžiavimo; 
kitų girdymas, žinant, kad jie tuo piktnaudžiaus; abortą sukeliančių arba nesukeliančių 
kontraceptinių piliulių vartojimas; naudojimas profilaktinių arba barjerinių priemonių 

                                                 
7 Penitentas tur÷tų žinoti, kad atlikdamas, leisdamasi atlikti abortą arba prie jo prisid÷damas, užsitraukia 
ekskomuniką. Tačiau tai nereiškia, kad atlikus abortą nebeverta eiti išpažinties, nes nebegausim išrišimo. 
Atvirkščiai, ekskomunika už abortą nuimama būtent per išpažintį. Savaime aišku, išpažintis privalo būti 
gera: nuod÷mes prisimenant, atvirai išpažįstant, gailintis, pasiryžtant daugiau nebenusid÷ti ir tą pasiryžimą 
vykdant. 
8 Leistina tiktai atjungti dirbtinio gyvyb÷s palaikymo aparatus ir tik tuo atveju, jeigu jau tikrai n÷ra jokios 
vilties, kad žmogus atsigaus iš komos. 
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n÷štumui išvengti; naudojimas leistinų priemonių išvengti pastojimui, puosel÷jant 
kontraceptinę mąstyseną9; tiesiogin÷ sterilizacija; bereikalingas gyvūnų kankinimas ar 
nužudymas.   
 
ŠEŠTASIS ĮSAKYMAS 
 
NEPALEISTUVAUK 
 
Nuod÷m÷s prieš šeštąjį Įsakymą yra šios: 
netyrumas ir nekuklumas žodžiuose, žvilgsniuose, veiksmuose, vienam ar su kitais, 
nešvankių juokelių pasakojimas ir klausymas; nekuklių drabužių d÷v÷jimas; nepadorių 
filmų, televizijos laidų ar knygų bei žurnalų (tiek pornografinių, tiek tokių, kuriuose yra 
netyrų dalykų) pirkimas, nuomojimas ar žiūr÷jimas; masturbacija; paleistuvavimas 
(kartais vadinamas ikivedybiniu seksu); prostitucija; sodomija (homoseksualios 
praktikos); svetimavimas; skyrybos; daugpatyst÷; kraujomaiša; seksualinis 
piktnaudžiavimas; išprievartavimas; ilgas ir juslingas bučiavimasis; aistringos glamon÷s 
ne santuokoje arba santuokoje, bet ne kaip įžanga natūraliam santuokiniam aktui; 
nekuklūs šokiai; susitikin÷jimas nesirūpinant ar nepakankamai rūpinantis apsaugoti savo 
ir kitų tyrumą ir tik÷jimą.  
 
SEPTINTASIS ĮSAKYMAS 
 
NEVOK 
 
Nuod÷m÷s prieš septintąjį Įsakymą yra: 
vogimas; smulkus vagiliavimas (t.y. ÷mimas iš savo darboviet÷s daiktų, kurių mums 
neleista imti arba ÷mimas pinigų iš šeimos narių jų neatsiklausus); sukčiavimas; 
plagiavimas; autorinių teisių pažeidimas (t.y. kopijavimas be leidimo); pasiskolintų 
dalykų laikymas nesirūpinant jų grąžinti arba praradus svetimą nuosavybę nesistengimas 
atlyginti nuostolių; neteis÷tai įgytų g÷rybių tur÷jimas; patarimas ar paliepimas padaryti 
žalą kitam žmogui arba jo turtui; d÷l nerūpestingumo ar iš blogos valios padaryta žala 
kitų žmonių nuosavybei; apgavyst÷s, vagyst÷s ar sugadinimo nusl÷pimas tada, kai esame 
įpareigoti apie tai pranešti; vengimas mok÷ti teis÷tus mokesčius; sukčiavimas versle; 
nesąžiningumas politikoje, versle ir t.t.; nemok÷jimas teisingų skolų nustatytu laiku ir 
nesirūpinimas pakankamai stengtis ir aukotis šiuo reikalu, t.y. palaipsniui atidedant 
reikalingą sumą; neatlyginimas ar nekompensavimas nuostolių kam nors, kenčiančiam 
d÷l neteisingai padarytos žalos; kainų išpūtimas, pasinaudojant kito neišmanymu ar 
nelaime; lupikavimas (pinigų skolinimas už dideles palūkanas kam nors, patiriančiam 
finansinius sunkumus); spekuliavimas, kuriame dirbtinai manipuliuojama prekių kaina, 
siekiant gauti naudos, padarant nuostolį kitiems; korupcija, tai yra įtakojimas nuomon÷s 
tų, kurie priima sprendimus teis÷s klausimais; kyšių ÷mimas; bendro įmon÷s turto 
pasisavinimas ir naudojimas privatiems tikslams; prastai atliekamas darbas; neteisingo 

                                                 
9 Leistini yra natūralūs šeimos planavimo būdai – susilaikymas tomis dienomis, kai moteris yra vaisinga. 
Tačiau ir tie būdai tampa nuod÷mingais tuomet, kai kategoriškai nenorima tur÷ti vaikų. 
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atlyginimo mok÷jimas ar darbuotojui priklausančių išmokų nusukimas; čekių ir sąskaitų 
[ir visų kitų dokumentų, siekiant neteis÷tai pasipelnyti ar išvengti mokesčių] klastojimas; 
čekių išrašymas žinant, kad n÷ra pakankamai l÷šų jiems padengti; besaikis išlaidavimas ir 
eikvojimas; pažadų ar sutarties sąlygų nesilaikymas (jei įsipareigojimai buvo moral÷s 
požiūriu teisingi); lošimas iš pinigų ir lažinimasis ( jei jie iš ko nors atima tai, kas būtina 
jam ir jo šeimai pragyventi). 
 
 
AŠTUNTASIS ĮSAKYMAS 
 
NEKALBöK NETIESOS 
 
Nuod÷m÷s, priešingos aštuntajam Įsakymui, yra: 
melavimas; didžiavimasis; gyrimasis; pataikavimas; veidmainiavimas; perd÷jimas; 
ironija; sarkazmas; neteis÷tas pakenkimas kito žmogaus geram vardui atskleidžiant tikras 
ir pasl÷ptas kaltes (peikimas) arba kalbant apie netikrus trūkumus (šmeižtas, 
apkalb÷jimas), skundžiant ar skleidžiant gandus; kritikuoti kitus, su malonumu klausytis, 
kaip kiti kritikuojami; liežuvavimas; neteisingas kito žmogaus pažeminimas į akis 
(įžeidimas); skubotas sprendimas (be pakankamos priežasties tvirtai tikint, kad kažkas 
turi kokį nors moralinį trūkumą); paslapčių atskleidimas; diskredituojančių paslapčių apie 
kitus paviešinimas, netgi jei tai yra tiesa; atsisakymas arba delsimas atstatyti gerą vardą, 
kurį apjuodinome; kaltinimai be pagrindo; nepagrįsti įtarimai; skuboti sprendimai apie 
kitus mintyse. 
 
DEVINTASIS ĮSAKYMAS 
 
NEGEISK SVETIMO VYRO IR SVETIMOS MOTERS 
 
Devintasis Įsakymas draudžia visas tas netyras mintis ir troškimus, kai mes sąmoningai 
jaučiame malonumą taip galvodami, arba valingai pritariame joms, kai tos neskaisčios 
mintys ar aistros ateina mums į galvą. Penitentas turi tur÷ti omenyje, kad bet kuri 
nuod÷m÷ iš išvardytų po šeštuoju Įsakymu, kuriai esame pasiryžę arba apie kurią 
galvodami sąmoningai m÷gaujam÷s, gali tur÷ti tą patį sunkumo laipsnį, t.y. tai gali būti 
mirtina arba lengva nuod÷m÷.  
 
DEŠIMTASIS ĮSAKYMAS 
 
NEGEISK SVETIMO TURTO 
 
Dešimtasis Įsakymas draudžia štai ką: 
pavydą (kitų g÷rybių troškimas); pavyduliavimą (uolus saugojimas kokios nors g÷ryb÷s 
nuo kitų); godumą ir troškimą tur÷ti materialinių g÷rybių be saiko (gobšumas); troškimą 
tapti turtingu bet kokia kaina; verslus ar profesijas, kurie viliasi kitiems nepalankių 
aplinkybių, kad gal÷tų iš jų pasipelnyti; pavyd÷ti kieno kito pasisekimo, talentų, žemiškų 
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ar dvasinių g÷rybių; troškimą įvykdyti neteisingumą pakenkiant kam nors, siekiant gauti 
jo žemiškąsias g÷rybes. 
 
BAŽNYČIOS ĮSAKYMAI  
 
Be dešimties Dievo Įsakymų, tikintieji yra įpareigoti laikytis ir Bažnyčios įsakymų. Galia 
kurti tuos įstatymus kyla iš J÷zaus Kristaus ir apima visa, kas reikalinga Bažnyčios 
valdymui ir vadovavimui tikintiesiems taip, kad jie gal÷tų pasiekti amžinąjį išganymą.  
 
PIRMASIS ĮSAKYMAS10 
 
SEKMADIENIAIS IR PRIVALOMOMIS ŠVENTöMIS DALYVAUK ŠVENTOSIOSE 
MIŠIOSE  
 
Lietuvoje yra keturios katalikams privalomos švent÷s: 
1) Kal÷dos (gruodžio 25) 
2) Naujieji metai (sausio 1) 
3) Žolin÷ (rugpjūčio 15) 
4) Visi šventieji (lapkričio 1) 
O taip pat visi metų sekmadieniai. Bažnyčia įsako mums susilaikyti nuo vergiško darbo 
šventadieniais ir sekmadieniais, kiek tai įmanoma. Katalikai, kurie privalo dirbti 
šventadieniais, yra įpareigoti dalyvauti šv. Mišiose, nebent trukdytų pakankama rimta 
priežastis. Šis įsakymas pažeidžiamas nedalyvaujant Mišiose įsakytomis dienomis ar 
v÷luojant į jas be pakankamos priežasties.  
 
ANTRASIS ĮSAKYMAS 
 
ĮSAKYTOMIS DIENOMIS PASNINKAUK, SUSILAIKYK IR DARYK ATGAILĄ 
 
Abstinencijos (susilaikymo nuo m÷siškų valgių) įstatymas saisto tuos, kuriems jau yra 
su÷ję 14 metų. Pasninko įstatymas saisto tuos, kurie pasiek÷ pilnametystę (18) iki 60-ųjų 
metų pradžios [iki 59 m.]. Pasninkas reiškia valgyti mažiau maisto, negu tas žmogus 
paprastai valgo. Pasninko dienomis mums leidžiama tik vieną kartą per dieną pavalgyti 
sočiai, o dar du kartus užkąsti tiek, kad šie du užkandžiai, kartu sud÷ti, sudarytų mažesnį 
maisto kiekį, negu tas vienas pagrindinis valgymas; pasninko dienos yra Pelenų 
trečiadienis ir Didysis penktadienis. 
Abstinencijos dienomis mums draudžiama valgyti m÷są; abstinencijos dienos yra visi 
metų penktadieniai, (išskyrus tuos atvejus, kai jie sutampa su iškilm÷s diena), Pelenų 
trečiadienis ir, pagal seną Lietuvos tradiciją, – Kūčių diena. Kai Kūčios išpuola 
sekmadienį, susilaikyti nuo m÷sos neprivaloma.  
 
 

                                                 
10 Bažnyčios įsakymai šioje sąžin÷s sąskaitoje sugrupuoti kiek kitaip, negu lietuviškose maldaknyg÷se ir 
katekizmuose. Tačiau visa tai, kas rašoma po jais, pritaikyta dabartin÷ms Lietuvos sąlygoms. 
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TREČIASIS ĮSAKYMAS 
 
BENT KARTĄ METUOSE IŠPAŽINK SAVO MIRTINAS NUODöMES 
 
Bažnyčia ragina mus dažnai eiti išpažinties, bet iš tikrųjų įsako mums jos eiti tik vieną 
kartą per metus, kad įsp÷tų tuos žmones, kurie galbūt perd÷tai pasitiki Dievo 
gailestingumu, o tai yra nuod÷m÷ prieš Šventąją Dvasią. T÷vai privalo paruošti savo 
vaikus išpažinčiai tada, kai vaikai išmoksta atskirti teisingus dalykus nuo klaidingų (t.y. 
apie 7 metų amžiaus). Įpareigojimas išpažinti kartą metuose saisto tiktai tuos, kurie yra 
padarę mirtiną nuod÷mę ir neišpažinę jos mažiausiai metus.  
 
 
KETVIRTASIS ĮSAKYMAS 
 
VELYKŲ LAIKU PRIIMK ŠV. KOMUNIJĄ 
 
Velykinis laikas prasideda pirmąjį gav÷nios sekmadienį ir baigiasi švč. Trejyb÷s 
sekmadienį (pirmąjį sekmadienį po Sekminių). Lietuvoje velykin÷s išpažinties ir 
komunijos laikas sujungtas į vieną ir pratęstas iki šv. Petro ir Pauliaus švent÷s (birželio 
29 d.). Tačiau yra primygtinai rekomenduojama pri÷mus Pirmąją komuniją, po to visą 
gyvenimą dažnai priimti šį Sakramentą (jei įmanoma – kasdien, kaip rekomendavo 
popiežius šv. Pijus X). 
 
PENKTASIS ĮSAKYMAS 
 
PRISIDöK PRIE SAVO GANYTOJO IŠLAIKYMO 
 
Šis įsakymas reikalauja, kad kiekvienas aprūpintų Bažnyčią reikalingais materialiniais 
dalykais pagal savo turtinę pad÷tį.  
 
ŠEŠTASIS ĮSAKYMAS 
 
LAIKYKIS BAŽNY ČIOS ĮSTATYMŲ, LIEČIANČIŲ SANTUOKĄ 
 
Gal susituokiau ar pad÷jau kam nors kitam tai padaryti be Bažnyčios leidimo tuoktis arba 
priešais valstyb÷s pareigūną ar protestantų dvasininką; arba be dispensos tarp uždraustų 
giminyst÷s laipsnių; ar su bet kokia kita žinoma kliūtimi?  

 


