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Įžanga 

Valstybė, kurioje vyraujanti religija yra katalikybė, o tokia yra Lietuva, aborto prieinamumą 

reglamentuojančiuose įstatymuose neprivalo laikytis oficialiosios katalikų pozicijos. Tai 

aiškinama keliomis priežastimis. 

Visų pirma, aborto klausimu bažnyčios mokymas ir tradicija suteikia galimybę remti liberalesnę 

poziciją. Pagrindinės katalikų dogmos apima sąžinės pirmumą ir teisę nesutikti. Be to, bažnyčia 

pripažįsta, jog ji nežino kada vaisius tampa žmogumi. Nėra išreikšta nuomonė, kad bažnyčios 

mokymas apie abortą yra patikimas. Pagarba gyvybei turi apimti ir pagarbą moters gyvybei. 

Antra, daugelis katalikų savo mąstymu arba veiksmais neremia bažnyčios pažiūrų aborto 

klausimu. 

Trečia, Lietuvos įstatymuose numatytas bažnyčios ir valstybės atskyrimas; bažnyčia palaiko šį 

principą ir ragina katalikus gerbti kito tikėjimo žmonių pažiūras. Tai ypač svarbu, nes Katalikų 

bažnyčios pozicija reprodukcinės sveikatos klausimais, įskaitant abortą, yra konservatyvesnė 

nei kitų didžiųjų religinių grupių.  

Ši svarbi informacinė bažnyčios, aborto ir valstybės apžvalga parodo politikos formuotojų turimą 

laisvę kurti įstatymus, kuriais būtų gerbiama moters galimybė priimti moraliniu požiūriu teisingą 

sprendimą. Politikos formuotojai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad moraliniai sprendimai gali būti 

priimami tik pripažįstant  laisvą pasirinkimą, be fizinės ir teisinės prievartos. 

Daugiau nei prieš 50 metų Johnas F. Kennedy‘is apibūdino savo ryžtą religinius įsitikinimus 

atskirti nuo demokratijos ir pliuralizmo reikalavimų: „Nepasisakau už savo bažnyčią viešojo 

gyvenimo klausimais, o bažnyčia nekalba už mane. Kad ir kokį klausimą turėčiau spręsti kaip 

Prezidentas, jeigu būčiau išrinktas ‒ kontracepcijos, skyrybų, cenzūros, lošimų ar kokį kitą ‒ 

sprendimą priimsiu  remdamasis šiomis nuostatomis: vadovausiuosi sąžinės balsu, mąstysiu, 

kas geriausiai užtikrintų nacionalinius interesus, ir neatsižvelgsiu į religinį spaudimą arba diktatą. 

Ir jokia galia ar bausmės grėsmė negalės manęs priversti nuspręsti kitaip.“1 

CFC siunčia šį laišką jums, matydama neoficialų, bet svarbų Lietuvos katalikų bažnyčios ir jos 

mokymo   vaidmenį formuojant viešąją politiką. Stebime kaip bažnyčios lyderiai, siekdami 

teisiškai riboti abortą, akcentuoja tam tikrus bažnyčios mokymo aspektus. 

Šiame laiške aptariami kai kurie svarbiausi katalikų principai, mokymas ir tradicijos, kuriomis 

pripažįstama asmens moralinė laisvė priimti sprendimą dėl aborto, ir remiama mintis, kad 

galima kurti įstatymus neribojant aborto.  

Apie „Catholics for Choice“ 

CFC dirba Jungtinėse Valstijose ir tarptautinėje erdvėje siekdama užtikrinti, kad visi žmonės  

turėtų galimybę gauti saugias ir prieinamas reprodukcinės sveikatos paslaugas. 
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CFC dalyvauja tarptautinėse diskusijose sprendžiant tikėjimo ir moterų sveikatos, reprodukcinio 

teisingumo klausimus. CFC pasiryžusi įtakoti politiką ir kultūrą, keisti žmonių mąstymą ir 

jausmus, kad būtų priimami teisingi sprendimai lytiškumo ir reprodukcinės sveikatos srityje. 

Siekiame atstovauti katalikybę, kuria gyvena eiliniai žmonės. Esame dauguma Katalikų 

bažnyčios tikinčiųjų, kurie nepritaria Vatikano diktatui lytiškumo, kontracepcijos ir aborto 

klausimais. 

Mes siekiame kurti pasaulį, kuriame būtų pasitikima moterimis ir vyrais, kad šie galėtų priimti 

atsakingus sprendimus dėl savo gyvenimo, kuriame patyrę ir supratingi gydytojai, medicinos 

slaugytojos ir sveikatos priežiūros specialistai turėtų teisę atlikti savo darbą, jiems būtų 

pritariama, nes jie turi suteikti žmonėms galimybę naudotis pasirinkimo teise. 

Priklausome didžiajai daugumai, kuri mano, kad mokant sąžiningumo, būtina skatinti, jog 

žmonės vadovautųsi savo sąžine, gerbtų kito teisę elgtis pagal sąžinę. Tvirtiname, kad 

bažnyčios mokymas pripažįsta žmogaus moralinę galimybę ir teisę priimti sprendimą pastoti ar 

nepastoti, kada pastoti ar nutraukti nėštumą. 

Manome, kad žmonėms turėtų būti leidžiama naudotis savo teisėmis ir atsakomybe, ir kad jų  

pasirinkimui  būtų pritarta. 

Manome, kad moterys turi pasirinkimo teisę. 

Abortas ir moralinis pasirinkimas: sudėtingiau nei manyta 

Lietuvoje, kaip ir kitur, galvojama, kad Katalikų bažnyčia moko, jog abortas, objektyviai 

žvelgiant, yra moralinis blogis, todėl yra draudžiamas. Tačiau Katalikų bažnyčios mokymas apie 

abortą ir moralinį sprendimo priėmimą yra sudėtingas ir nesibaigia šiuo griežtu draudimu. 

Katalikų teologijoje paliekama galimybė priimti tokią politiką, kuri yra palanki įvairiems 

reprodukcinės sveikatos variantams, įskaitant kontracepciją ir abortą. 

Katalikiškas mokymas apie gerai išugdytą sąžinę kaip galutinį 

moralinio sprendimo priėmimo arbitrą 

Svarbiausias bažnyčios mokymo apie moralę dalykas yra didelis dėmesys žmogaus sąžinei. 

Pasak „Katalikų bažnyčios katekizmo“, „žmogus visada turi paklusti savo sąžinės balsui“ 2 . 

Bažnyčia sąžinę traktuoja rimtai, kad, netgi kilus konfliktui su bažnyčios moralės mokymu,  kaip 

rašė Fr. Richardas P. McBrienas enciklopedijų ir mokymo vadovų apie katalikybę nuorodose, 

katalikai „ne tik gali, bet ir privalo vadovautis sąžinės balsu, o ne bažnyčios mokymu.“3 

Bažnyčia nežino kada vaisius tampa žmogumi 
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Nors Katalikų bažnyčia ilgai mokė, kad abortas yra nuodėmė, laikui bėgant priežastys, dėl kurių 

abortas laikytinas nuodėmingu, keitėsi. Tiesa ta, kad bažnyčios istorijoje bažnyčia beveik 

neskyrė dėmesio abortui, aptarė jį tik kalbėdama apie lytiškumo problemą. 

Anksčiau aborto draudimas nebuvo grindžiamas nuogąstavimais dėl vaisiaus. Jis buvo 

grindžiamas  nuostata, kad abortui ryžtasi tik draudžiamus lytinius santykius turintys žmonės, ir 

kad abortas yra klaidingas sprendimas ontologiniu požiūriu, todėl abortas iškreipia lytinius 

santykius ir yra amoralus kaip ir kontracepcija.“4 

Dauguma bažnyčios pareigūnų ir katalikų, kurie pasisako prieš laisvą pasirinkimą, susitelkia ties 

ontologiniu požiūriu, kuriuo teigiama, kad vaisius yra žmogus nuo jo pradėjimo.  

1974 m. „Deklaracijoje apie aborto atlikimą“ Vatikanas pripažino, jog nežino nuo kada vaisius 

tampa žmogumi: „Šiuo klausimu vieningos aiškinimo tradicijos nėra ir iki šiol autoriai šiuo 

klausimu nesutaria.“ 5  Šis nesutarimas turi ilgą istoriją: nei Šv. Augustinas, nei Šv. Tomas 

Akvinietis, du svarbiausi teologai katalikų istorijoje, ankstyvojoje nėštumo stadijoje vaisiaus 

nelaikė žmogumi. 

JAV Aukščiausiasis Teismas šiek tiek nagrinėjo vaisiaus asmeniškumą priimdamas sprendimą 

byloje Roe prieš Wade ir konstatavo: „Jeigu tam tikrų disciplinų ‒ medicinos, filosofijos ir 

teologijos - specialistai negali pasiekti sutarimo šiuo klausimu, šiuolaikiniame žmogaus žinių 

etape teismas negali spėlioti, koks turėtų būti atsakymas.“ 

Doktrina apie abortą nėra patikima, o katalikai turi teisę nepritarti 

bažnyčios doktrinai, kuri klaidina 

Šiuolaikinėje bažnyčioje nuomonės dėl doktrinos patikimumo labai skiriasi. Kai kurie teologai 

patikimumą visiškai atmeta, kiti mano, kad tik tikėjimo dalykai ‒ ne moraliniai reiškiniai ‒ gali būti 

paskelbti neklaidinančiais. Konservatyvesni teologai mano, kad visos popiežiaus deklaracijos 

apie doktriną yra įkvėptos Šventosios Dvasios, todėl nėra klaidingos. Bet kuriuo atveju, populiari 

nuostata, kad viskas, ką popiežius sako tam tikru rimtu klausimu, nėra klaidinga, yra 

neklaidingumo principo sureikšminimas. Ir niekas neteigia, kad doktrina apie abortą yra 

patikima. 

Tai, kad šis Popiežius, kuriam valdant aborto draudimas tapo pagrindine tema, nepaskelbė 

deklaracijos apie doktrinos neklaidingumą, gali būti suvokiama kaip ženklas, kad toks teiginys iš 

viso negalimas. 

Katalikų probabilizmo sistema remia katalikų teisę nepritarti 

bažnyčios mokymui 

Probabilizmo koncepcija bažnyčioje, nors daugelis katalikų to nežino, saugo žmones nuo 

klaidingos doktrinos arba tokios doktrinos formavimo, kol randamos svarios priežastys kitokiai 
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pozicijai. Moralės teologas Danielis Maguire rašė, kad  probabilizmas suteikia „katalikams teisę 

nesutikti su hierarchiniu bažnyčios mokymu moralės klausimais, kad katalikai galėtų rasti kitą  

„priimtiną sprendimą“.  

Dar 1973 m. katalikų teologas Charlesas Curranas rašė, kad „vis daugiau katalikų teologų 

nepritaria kai kuriems katalikų oficialiosios doktrinos aspektams, ir tam, kad abortas visada yra  

blogis.“6 ( Curranui dėl šių ir kitų Vatikanui nepriimtinų pažiūrų buvo labai priekaištaujama. Netgi 

po to, kai Vatikanas pasmerkė Curraną, šis teigė, kad jo „teologinės nuostatos išreiškia esminį 

katalikų teologijos požiūrį ir šiandien yra priimtinos daugumai katalikų teologų “).7 

Kanonų teisės raginime automatiškai ekskomunikuoti dėl aborto yra 

svarių išimčių 

Nors bažnytinėje teisėje aborto atlikimas traktuojamas kaip vienas iš nusikaltimų, užtraukiančių latae 

sententiae (savaiminį) ekskomunikavimą, išimtys taikomos, kai: 

 moteris jaunesnė negu 17 m.; 

 tikinčioji nežinojo bažnyčios doktrinos šiuo klausimu; 

 veikė verčiama „didelės baimės, netgi jeigu ji buvo reliatyvi, arba dėl būtinybės ar rimtų 

sunkumų“; 

 nežinojo, kokia bausmė taikoma; 

 veikė būdama nepakaltinama.
8
 

 

Paskutinioji išimtis taikoma asmeniui, kuris veikė vadovaudamasis „klaidingu sąžinės balsu ar būdamas  

nuoširdžiai įsitikinęs,... kad tam tikromis aplinkybėmis abortas yra leidžiamas.“
9 

Katalikai dalyvauja mokymo formavime priimdami idėjas 

Bažnyčios doktrina yra pagrįsta trejybe. Ji nėra grindžiama vien hierarchų teiginiais, nes aprėpia 

teologų mokslines pastangas ir katalikų gyvenimo patirtį. Vatikanas skelbia, kad „Bažnyčia yra 

gyvas organizmas“, todėl „jai reikalinga viešoji nuomonė, kuri telktų bažnyčios narius ir kviestų 

naujus. Be jų bažnyčia negali plėtoti minčių  ir veiksmų.“10 

Pasauliečių katalikų patirtis yra svarbi kuriant bažnytinę teisę, kuri klostoma priimtinumo 

principu. Vienuolis Johnas Gratianas  rašė, kad bažnyčios įstatymai yra „kuriami, skelbiami ir 

patvirtinami, kai jiems pritaria tie, kurie juos naudoja. Kai tikintieji nepriima prieštaringų įstatymų, 

šie yra naikinami, o tie, kuriems tikintieji pritaria, tampa tikinčiųjų patvirtinta teise“.  

Niekas neteigia, kad moralinę bažnyčios doktrinų stiprybę rodo apklausų rezultatai, nes 

negalima tvirtinti, jog reprodukcijos klausimais, kaip kontracepcija ir abortas, ištikimųjų 

konsensusas, arba sensus fidelium, palaiko bažnyčios hierarchų nuomonę. Viso pasaulio 

katalikai ryžtingai atmetė bažnyčios kontracepcijos draudimą. Tik kai kuriose valstybėse 
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mažuma katalikų sutinka su bažnyčios lyderiais aborto klausimu. Nepritarimas gali būti 

daugumos nuomonė. 

Ištikimi tikintieji nepritarė daugeliui hierarchų doktrinų apie reprodukcinę sveikatą ir teises. Viso 

pasaulio katalikai atmetė bažnyčios draudimą naudoti kontracepciją. Daugelyje valstybių tik 

mažuma katalikų sutinka su bažnyčios lyderiais aborto klausimu. Tik 14 proc. katalikų JAV 

pritaria vyskupams, kad abortas turėtų būti neteisėtas, nors JAV tikinčios moterys nutraukia 

nėštumą taip pat dažnai kaip ir kitos moterys. Dauguma katalikų Lenkijoje (82 proc.), Ispanijoje 

(88 proc.), Italijoje (83 proc.), Brazilijoje (81 proc.) ir Meksikoje (72 proc.) laiko, kad abortas 

turėtų būti leidžiamas tam tikromis arba visomis aplinkybėmis. 11  Viso pasaulio katalikai, 

diskutuodami Vatikano doktriną aborto klausimu, reiškia kitokią  nuomonę nei hierarchai. 

Lietuviai taip pat nepritaria doktrinai. Neseniai  Pew Research Center  atlikti tyrimai parodė, kad 

62 proc. lietuvių mano, jog politiniuose klausimuose religinių lyderių įtaka turėtų būti ribota.12 

Gyvybės šventumas apima ir moters gyvybę 

Žmonės yra „dievo kūrinijos karūna“ 13 , todėl katalikų tradicija reikalauja gerbti gyvybę ir 

žmogaus orumą. Aborto atveju bažnyčios lyderiai linkę rodyti pagarbą vaisiaus gyvybės 

vystymuisi, tikėjimui, kad  vaisius yra žmogus, tuo kenkdami moteriai, ir, žinoma, neaptardami 

jos  asmenybės klausimo. 

Lietuvos moterys šiuo metu gali saugiai ir teisėtai nutraukti nėštumą savo šalyje. Žinome, kad 

aborto teisinis ribojimas kitose Europos šalyse, ką siūloma įvesti ir Lietuvoje, nesumažina abortų 

skaičiaus. Airijoje, kur abortas neteisėtas ir neprieinamas, kiekvienais metais tūkstančiai moterų 

keliauja į Britaniją atlikti aborto, o tai tik didina išlaidas ir vilkina procedūrą.14 Verčiant moteris 

keliauti į kitą valstybę, kad jos gautų būtinas sveikatos priežiūros paslaugas, rodoma nepagarba 

ir nepaisoma moterų sveikatos bei orumo. Neturtingos moterys, negalinčios sumokėti už abortą, 

negali pasinaudoti  paslaugos galimybe, o tai prieštarauja katalikiškajai tradicijai, kuri 

neturtingiesiems suteikia pasirinkimo teisę. 

Katalikų doktrina remia pliuralizmą bei bažnyčios ir valstybės 

atskyrimą 

Nors bažnyčia deda daug pastangų, kad viešoji bažnyčios politika atitiktų doktriną, 

reikalaujama, kad katalikai gerbtų ir kitų religinių grupių pažiūras, kad bažnyčia pritartų 

valstybės ir bažnyčios atskyrimo principui. 

Katalikai „turėtų pripažinti skirtingą, įstatymais paremtą požiūrį į pasaulietinių reikalų tvarkymą, 

rodyti pagarbą kitiems piliečiams.“15 Tai ypač svarbu, kai vienos religijos pozicija lytiškumo ir 

reprodukcinės sveikatos klausimais gerokai skiriasi nuo kitų bažnyčių pozicijos. Šiais klausimais 

katalikų bažnyčios požiūris yra konservatyvesnis už didžiųjų pasaulio religijų požiūrį. Pavyzdžiui, 

didžiosios religinės grupės atmetė kontracepcijos draudimą. Be to, daugelis kitų didžiųjų tikėjimų 
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priima galimybę, kad tam tikromis aplinkybėmis abortas gali būti moralus. Katalikų bažnyčios 

absoliutus aborto draudimas yra ekstremaliausias pasaulyje. 

Pliuralistinėje visuomenėje, kurioje daugelis pagrindinių tikėjimų grupių pripažįsta etiško aborto 

galimybę, katalikams nevertėtų stengtis teisiškai riboti aborto prieinamumo. Dabartinė katalikų 

teologija aiškiai atskiria moralinį katalikų bažnyčios mokymą ir įstatymų leidėjų teisę naudoti 

protingus argumentus formuojant viešąją politiką. Kaip teigė II Vatikano susirinkimo autoriai: 

„Svarbiausia, kad  pliuralistinėje visuomenėje būtų numatomi ir kuriami tinkami politinės 

bendruomenės ir bažnyčios santykiai... Politinė bendruomenė ir bažnyčia yra nepriklausomos 

viena nuo kitos ir veikia skirtingose srityse.“16 

Netgi šalyje, kur vyrauja katalikų religija, aborto prieinamumą reglamentuojančiuose 

įstatymuose neturi būti laikomasi oficialiosios katalikų pozicijos. Antrojo Vatikano susitikimo 

„Deklaracijoje dėl religinės laisvės“ katalikai dar kartą raginami gerbti kito tikėjimo žmonių 

nuomonę. Tai labai svarbu atsižvelgiant į tai, kad katalikų hierarchų pozicija sveikatos politikos 

klausimais, įskaitant abortą, yra konservatyvesnė nei kitų didžiųjų religinių grupių. Be to, kaip 

minėta, daugelis katalikų neremia Vatikano pažiūrų dėl aborto.  

Protinga viešoji politika aborto klausimu patvirtintų pagarbą besivystančiai gyvybei 

nesumenkinant pagarbos moters gyvybei. Katalikai gali remti ir remia viešąją politiką, kuria 

pripažįstamas moralinis moters pasirinkimas, pagarba besivystančiai gyvybei ir vertinama 

katalikiška tradicija gerbti kitų religinių grupių pažiūras. 
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