
Sutvirtinimo sakramentas: tikros Sekminės 

 

 

Įvadas 

 

Šv. Paulius sakė: „Leiskitės būti vedami Šventosios Dvasios“. Tai yra mūsų krikščioniško 

gyvenimo esmė. Vieną dieną jaunasis Motovilovas atėjęs pasimatyti su Šv. Serafimu, kad jo paklaustų, 

koks yra krikščioniško gyvenimo tikslas. Po akimirkos tylos, Sarovo Šventasis jam atsakė: 

„Krikščioniško gyvenimo tikslas – priimti Šventąją Dvasią“.  

Šventoji Dvasia nėra energija ar teigiama kosmosą perskrodžianti banga. Tai – asmuo. Mes 

Tikėjimo išpažinime skelbiame, kad Ji yra Viešpats ir kad ji duoda Gyvenimą. Kas mes Ją šaukiame, Ji 

yra čia. Ateik, Šventoji Dvasia! Ji dažnai vaizduojama kaip švelnus ir lengvas balandis arba ugnis. Turbūt 

geriausiu įvaizdžiu lieka vėjas.  

Vėjo nematome tiesiogiai. Jį mes matome per jo veikimą. Kai mylime, tikime, viliamės, esame 

kantrūs... Šventoji Dvasia yra su mumis.  

Sutvirtinimo sakramentas tavo gyvenime buvo tikrosios Sekminės. Per šį mokymą mes norėtume 

dar giliau atrasti šį sakramentą. 

 

1. Žodžio „sutvirtinimas“ prasmė 

 

Lotyniškai „confirmare“ reiškia užbaigti, sutvirtinti ar sustiprinti. Sutvirtinimo sakramentas 

sustiprina krikšto pradėtus darbus. Krikštas ir sutvirtinimas yra nepaprastai artimi, galima pasakyti, kad 

antrasis yra pirmojo pratęsimas. Kardinolas Dannels pateikia tris įvaizdžius, kad geriau suprastume šių 

dviejų sakramentų ryšį: 

a)  „Jėzaus gyvenime yra vienintelė ir ta pati Velykų paslaptis, tačiau joje yra Velykos ir 

Sekminės. Per Velykas Jėzus prisikėlė ir apsisiautė Šventosios Dvasios galybe; per 

Sekmines ši galybė pasireiškė išorėje, ji pradėjo veikti. Taip pat ir savo gyvenime mes per 

krikštą išgyvename Prisikėlimą (Velykas), o mūsų Sekminės – tai Sutvirtinimas. Tai, kas 

mumyse krikštu buvo pasodinta, išsiskleidžia per Sutvirtinimą“. 

b) Augimo įvaizdis. „Per krikštą mes gauname beveik viską, kaip vaikas per savo gimimą. Jis 

yra protingas, turi valią, širdį, vaizduotę. Iš tiesų nieko netrūksta, bet tai dar nėra viršūnė. 

Vėliau viskas pabus ir vaikas galės galvoti, norėti, jausti ir įsivaizduoti. Taip pat ir 

pakrikštytasis jau yra krikščionis, bet dar vaikas: sutvirtinimas jį padaro suaugusiu“. 

c) Šydo įvaizdis. Ir tik tada, kai pakils Sekminių vėjas, viskas pradės veikti. Šydas pakils ir 

bus įmanoma skristi ir plaukti.“.  

 

2. Truputis istorijos 

 

Pirmaisiais amžiais Sutvirtinimo sakramentas buvo švenčiamas kartu su Krikštu. Šventasis 

Kiprijonas kalba apie vieną „dvigubą sakramentą“. Tačiau krikštijamųjų gausa, bendruomenių augimas 

nebeleido vyskupams dalyvauti visose krikštynose. Čia gimė dvi tradicijos – Vakarų ir Rytų.  

Rytai išsaugojo du suvienytus sakramentus, kai sutvirtinimas yra suteikiamas to kunigo, kuris 

krikštija. Tai jis gali atlikti tik su mira (kvepiančiu aliejumi), pašventinta vyskupo. Vakaruose, kadangi 

norėta krikšto užbaigimą palikti vyskupui, įsteigtas laikinas šių dviejų sakramentų atskyrimas. Lotynų 

bažnyčia labiau išreiškia neofito vienybę su vyskupu. 

 

3. Kristus, pateptasis Šventąja Dvasia 

 

Jėzus yra Kristus. Jis yra Mesijas. Štai taip širmieji krikščionys išreikšdavo savo tikėjimą. Žodis 

„Kristus“ graikiškai arba „Mesijas“ hebrajiškai reiškia pateptasis. Šventosios Dvasios nužengimas Jonui 

krikštijant Jėzų, buvo kaip ženklas, kad tai Jis, kuris turėjo ateiti, Jis yra Mesijas, Dievo Sūnus (Mt 3, 13 – 

17, Jn 1, 33 – 34). 



Senojo Testamento pranašai pranašavo, kad Viešpaties Dvasia ilsėsis ant laukiamo Mesijo (Iz 11, 

2). Ši Dvasios pilnatvė turėjo pasilikti ne tiktai Mesijuje, bet turėjo būti perduota visiems pateptiesiems 

žmonėms (Ez 36, 25 – 27, Jl 3, 1 – 2). 

Kalbėdamas Jėzus Kristus daug kartų pažada Šventosios Dvasios dovaną (Lk 12, 12; Jn 3, 5- 8; 7, 

37 – 39; 16, 7 – 15; Apd 1, 8). Šis pažadas visiškai išsipildė Sekminių dieną (Apd 2, 38). „Sekminių dieną 

[...], Kristaus Velykos baigiasi Šventosios Dvasios išliejimu; Ji pasirodo, duodama ir paskelbiama kaip 

dieviškasis Asmuo: Kristus, Viešpats, iš savo pilnatvės gausiai išlieja Dvasią“ (KBK Nr. 731). 

Pripildyti Šventosios Dvasios apaštalai ėmė skelbti Dievo stebuklus (Apd 2, 11). Ir Petras skelbia, 

kad šis Dvasios išliejimas yra Mesijo laikų ženklas (Apd 2, 17 – 18). Tie, kurie priėmė apaštalų mokymą 

tikėjimu ir buvo pakrikštyti, taip pat gavo ir Šventosios Dvasios dovaną (Apd 2, 38). 

„Nuo to laiko, apaštalai, vykdydami Kristaus valią, uždėdami rankas neofitams (naujiesiems 

krikščionims) perduodavo ir Šventosios Dvasios dovaną, kuri užbaigdavo krikšto malonę. Netrukus, kad 

geriau pažymėtų Šventosios Dvasios dovaną prie rankų uždėjimo buvo pridėtas patepimas aliejumi. Šis 

patepimas iliustruoja krikščionio vardą, kuris reiškia „pateptasis“ ir yra kilęs iš paties Kristaus, iš to, kurį 

„Dievas patepė Šventąja Dvasia“ (Apd 10, 38). 

 

4. Krikščionis, pateptasis Šventąja Dvasia 

 

Sutvirtinimo sakramentu Šventoji Dvasia duodama tam, kad krikščionis taptų evangelijos, Kristaus 

liudytoju.  

 

4.1. Evangelijos kvepalų skleidimas 

 

Sutvirtinimo sakramentas yra kaip Evangelijos kvepalų skleidimas, kadangi šio sakramento metu 

naudojamas ne paprastas, bet kvepiantis aliejus. Mes jau iš anksto žinome, kad sutvirtinti krikščionys turi 

nesustodami lavintis ir vien savo buvimu būti Kristaus liudijimu: „būti gerais Kristaus kvepalais“, tai nėra 

bekvapė sklaida, kaip kai kurių kvepalų parduotuvėse: mūsų liudijimas turi būti tikras ir teisingas. 

 

4.2. Kankinių galia 

 

Tradicija nuolat yra patvirtinama. Sutvirtinimas teikia stiprybės kovoje. Sutvirtintojo jėga ir kova 

skiriasi nuo krikšto malonės: dabar jis jau yra patyręs karys Kristaus kariuomenėje, pasiruošęs kovai. 

Išbandymai, kuriuos turi atlaikyti sutvirtinamasis, tai išbandymai laukiant pranašų ir apaštalų. Liudijimas 

reikalauja jėgos, Šventosios Dvasios jėgos; Viešpats pasirenka pranašus iš drovių ir neaiškiai kalbančių 

žmonių ir todėl pranašai buvo persekiojami. Kristus mirė kaip savo liudijimo Poncijui Pilotui auka ir jo 

mokinių nebuvo šalia. 

Mūsų šalyje kankiniai tikriausiai nebus krauju pasruvę, bet ar mes pasiruošę, kaip sakė Teresėlė, 

būti kankinamais įdūrus segtukui ar priimant mažus kasdienius pasipriešinimus su meile. Būkite Kristaus 

meilės liudytojais. Dabar, kai per Šventosios Dvasios veikimą tapote suaugę tikėjime, ženkite dideliais 

žingsniais į priekį... 

  

 


