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Kirikukalender (valikuliselt). Märtsikuus peab Õigeusu Kirik järgmisi pühasid:  

2.03. Andeksandmise, piimast loobumise pühapäev. Aadama paradiisist väljaajamise mälestus.  

* Suurele paastule eelnev jumalateenistus, mille ajal meenutatakse Aadama väljaajamist. See, kes oli 
loodud Jumala näo  järele ja Tema sarnaseks; see, kes oli kutsutud teenima oma Loojat, olema Temaga 

pidevas ühenduses ning saama osa Tema armuandidest; see, kes pidi valdama kogu maad ning kõike, mis 
selles on, astus  Issanda ainsast käsust üle ning maitses keelatud vilja. Kui kibedaks osutus see ilus vili, 

kui kõikehävitavaks ning surmavaks mitte üksnes sellele, kes maitses, vaid kogu elavale loodule ning 
isegi kogu universumile! ... Jumala õiglane kohus toimus ning Aadam koos oma naise Eevaga, kelle 
kaval madu valis oma relvaks mehe ja kogu inimsoo hukkamiseks, aeti välja magusast paradiisist hirmu, 

kibeduse, haiguste ning surma meelevalda, kuid Jumala halastus osutus Aadama kuriteost suuremaks 
ning Ta tõotas talle andeksandmist ning pääsemist järgmistes põlvkondades ... Täna meenutab Kirik 

eriliselt kõikidele kristlastele andeksandmist, et puhta hingega ning ilma igasuguste solvumisteta kellegi 
peale ja olemata kellelegi võlglane, läbida vaevarohke, aga ühtlasi armurikas Suure Paastu teekond.     
3.03. Suure paastu algus. 

* Suur paast, see on tee, mis viib vastu helgele Ülestõusmispühale. Suur paast ei ole üksnes range 
hoidumine toidus, vaid ka sõnades ja isegi mõtetes. See on kristlase erilise puhastumise ja 

ettevalmistumise aeg Ülestõusnud Päästja – Kristuse väärikaks vastuvõtmiseks. Tähtsamaks vahendiks 
eelseisvas üsna raskes hingeparandamise töös on patukahetsus ning rõhutud süda. Sellel eesmärgil on 
Õigeusu Kirik määranud paastu esimese nelja päeva õhtutel lugeda Kreeta saare püha vaga Andrease (+ 

712) Suurt patukahetsuse kaanonit. See kaanon on osutunud kahetseva, kuid Jumalikust vaimust 
valgustatud ülemkarjase kõrgeimaks teoseks, mis on aidanud kaasa nii tema kui ka paljude järgnevate 

kristlaste põlvkondade pääsemisele.  
6.03. Amorea neljakümne püha märtri (845) mälestus. 
8.03. Püha suurmärtri Teodor Tiironi, sõjamehe (306) mälestus (iga Suure paastu esimesel laupäeval); 

Kurski linna Jumalaema ikooni „Imetäht“ (1898) austamine.  
9.03. Suure paastu 1., Õigeusu pühapäev; neljakümne Sevastia järves kannatanud püha märtri (320) 

mälestus. 
* Sevastia märtrid olid sõjamehed-kristlased. Nad mõisteti surma paganlikele jumalatele ohvritoomise 
keelamise pärast. Selleks et murda pühade tahet, aeti nad talvel suure külmaga järve raiutud jääauku, aga 

rannal seati valmis kuumaks köetud saun. Öösel, kui külm tugevnes, ei pidanud üks sõjamees katsumuses 
vastu, ronis veest välja ning jooksis sauna, kuid kukkus kohe surnuna maha. Vahimeeste hulgas, 

vastupidi, oli üks, kelle süda ja mõistus olid valmis väärikalt hindama märtrite kannatusi ning uskuma 
Kristusesse, Kelle nimel nad kannatasid. Ta võttis vabatahtlikult riidest lahti ning astus külma vette, 
millega täitis kahanema hakanud neljakümne arvu.  

11.03. Püha Sofrooni (644), Jeruusalemma patriarhi mälestus.  
12.03. Püha Grigoori Kahekõneleja (604), Rooma paavsti mälestus; püha vaga Siimeoni Uue Teoloogi 

(1021) mälestus. 
15.03. Vanemate laupäev: uinunute mälestus; püha märtri Saviini (287) mälestus.  
16.03. Suure paastu 2. pühapäev. Püha Grigoori Palamase (1360), Tessaloonika ülempiiskopi 

mälestus. 

19.03. Pühade märtrite Krisanti ja Daaria (283) mälestus.  

20.03. Pühade märtrite Fotiinia (Svetlana), samaarlanna, ja tema poegade Viktori ja Hoosea (66) 
mälestus.  
22.03. Vanemate laupäev: uinunute mälestus; Dalmaatsia püha iisaki (IV) mälestus.  
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23.03. Suure paastu 3., Ristikummardamise pühapäev. 

* Täna me kummardame Issanda aulist ja kallist Risti. Nagu elupuu seisab see keset kirikut ning ärgitab 

usklikke meenutama tema tähendust. Ei ole teist sümbolit inimsoo ajaloos, millel oleks tõeliselt elutähtis 
tähendus kui Ristil. Ei ole teist vahendit usklike jaoks, mis päästaks kurjast, valest ning kõiksugustest 

hädadest kui auline Rist. Ei ole teist usu, vaimuliku jõu ega kehaliku tugevuse allikat kui elavakstegev 
Issanda Rist. Seda, kes on kandnud enda pea l ristilöödud Meie Issandat Jeesust Kristust, austamegi täna, 
kummardame ning anname talle suud.  

25.03. Kõige pühama Jumalasünnitaja ja Ikkaneitsi Maria rõõmukuulutamine. 

* See püha on seatud meenutamaks, kuidas Naatsareti linnas peaingel Gaabriel kuulutas kõige pühamale 

Neitsi Mariale rõõmu tema üleloomulise, Püha Vaimu pealetulemisel Jumala Poja Issanda Jeesuse 
Kristuse eostamisest. Alandlikkusega kuulas Neitsi Maria peaingli sõnu ning ütles: „Vaata, siin on 
Issanda ümmardaja; mulle sündigu Su sõna järele!“ (Lk 1:38). Peaingel kuulutas ette ka Jumaliku Lapse 

nime – Jeesus, mis tähendab Päästja. Neitsi Maria eeskuju räägib tema täiuslikumast Jumala tahtele 
allumisest, kahtlematust veendumusest selles, et kõik, isegi kõige ebatavalisem Jumala poolt antu, on 

hea, piiritust armastusest oma Looja vastu, Kes maailma pääsemise nimel võttis ette sündida lihas ning 
kannatada Ristisurma. 
26.03. Peaingel Gaabrieli koondmälestus.  

29.03. Vanemate laupäev: uinunute mälestus; Petseri kloostri pühade vagade isade Marki (XV), Joona  
(1480) ja vaga ema Vassa (1473) mälestus.  

30.03. Suure paastu 4. pühapäev. Püha vaga Johannese Redelikirjutaja (648), Siinai kloostriülema 

mälestus. 

*     *     * 

                                   Meeldetuletuseks väljavõtteid Suure Paastu jutlusest  

      Suure Paastu algusest peale, asugem, vennad ja õed, vaimse lahingu ja ihuliku võitluse teele, mis on 

pikk, kuid samas kiirelt kulgev. Seetõttu võtkem iga päeva Issandalt vastu nagu kallihinnalist anumat, ning 
täitkem see oma rohkete heategudega. Hoidkem ennast juhuslikult tekkida võivast valelootusest, et aega 
on aina piisavalt ja kõik, mis vaja, jõuame korda saata. Eilse päeva võlg laenab tänaselt, tänane aga 

suurendab homse päeva koormat.  
   Lähtudes pühade isade – vaga elu järgijate õpetustest, tõuskem vara, palvetagem hoolikalt, hoidkem oma 

mõistus ja süda puhas asjatutest mõtetest ja tarbetutest soovidest, tõmmakem oma vöö koomale ning 
tänagem Jumalat kõige eest ...   
   Pühade isade eeskujul ootavad sind, armas Jumala sulane, ihulikud võitlused, selleks et nähtaval kujul 

saada üle kurja vaimu nähtamatutest salasepitsustest. Sellepärast ilmuta alandlikkust ja vagurust, aga 
samuti ka pikameelsust, sest tige vaim on väga kaval ja eriti leidlik meie paastumise ja palvesoleku ajal. 

Tema peamiseks relvaks on sinu enda hellitatud ihu ja ilmaliku tarkusega koormatud mõistus.      Kutsudes 
lakkamatult abiks Issanda Kõigevõimsamat nime, pinguta jõudu, et allutada oma tahtele täitmatu kõhu 
soovid, oma kätele aga paku väsitavat tööd, et selle abil kustuksid kiusatuslikud mõtted, jalad suuna kohe 

sinna, kus sinu abi kõige rohkem vajatakse. Hoia keelt tühjade sõnade eest – need röövivad sinu hingelise 
varanduse; ära veereta tühiseid mõtteid – need jätavad su ilma Jumalikust kaemusest.  
   Suur Paast on hoidumine liialdamisest ihulikes vajadustes ning loobumine hinge maistest soovidest. 

Sellise järje saavutamise teele asuvad usu ja rõõmuga Issandas kõik õigeusklikud – Kristuse Kiriku 
ustavad lapsed.  

   Paastu eesmärk on inimese puhastumine hingelistest ja kehalistest kirgedest, mis otsekui läbitungimatu 
sein seisavad tema ja Jumala vahel. Kõige esimene  ja lihtsam vahend seejuures on mõõdukus söömises, 
mille tagajärjel toimub imelisi muutumisi: keha läheb kergemaks, ning tema järel hing; palve saab 

puhtamaks ja sügavamaks, avades kristlasele Taevalikud kõrgused, aga ka hinge pimedad peidikud, milles 
sisalduv nõuab sügavat kahetsemist ning viivitamatut ülestunnistamist.  

    Raskem on järgida mõõdukust sõnades, mõtetes ja soovides, sest ammu oleme harjunud hulpima oma 
arvukate soovide tormisel merel, siplema kontrollimata mõtete võrkudes, loopima paremale ja vasakule 
järelemõtlemata sõnu.  

    Suure Paastu ajal ei tohi unustada palvet, mis on paastu lahutamatu kaaslane ja hea juhataja. Palve ja 
paast – need kaks erinevat voorust on omavahel katkematult seotud. Ainult üheskoos juhivad nad 

õigeusklikku kristlast hinge pääsemise teel. Palve ilma paastuta on viljatu, sest täissöönud kõhuga 
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patustajale pole jõukohane paluda ja saada Jumala käest andeksandmist. Seda enam on asjatu paast, kui 
puudub palve. Sellisel juhul ilmutab inimene oma meeletust, sest mõtleb ainult keha tervisele ja enese 

ilule ...   
   Niisiis, eesmärgid on teada, vahendid on antud. Võtkem kõik hoolega täita oma hinge ja ihu tõelised, 

Jumalale meelepärased soovid! 

+Aleksander, Pärnu ja Saare piiskop  

*     *     * 

 

Kavandatud jumalateenistused kirikutes:  

Pärnumaal  : 

Ülempreester Ardalioni (Keskküla) juhendamisel:  

Pärnu Issandamuutmise katedraalkirikus  

toimuvad jumalateenistused (JT) igal nädalavahetusel: 
laupäeval kell 17.00 – koguöine teenistus (KÖ); pühapäeval kell 10.00 – liturgia.  
Samuti: 

3. – 6.03. kl 17.00 – Suur patukahetsuskaanon 
12. ja 19.03. kl 10.00 – Ennepühitsetud Andide liturgia  

25.03. Jumalasünnitaja Rõõmukuulutamise püha  
24.03. kl 17.00 – koguöine; 25.03. kl 10.00 – liturgia  

Häädemeeste Issandamuutmise kirik: 

1.03. kl 10.00 – liturgia 
23.03. kl 15.00 – Jumalasünnitaja rõõmukuulutamise püha jumalateenistus  

Laiksaare Ristija Johannese kirik: 

15.03. kl 11.00 – liturgia 

Tahkuranna Jumalasünnitaja Uinumise kirik:  

22.03. kl 11.00 – liturgia  

Treimani ülemapostlite Peetruse ja Pauluse kirik:  

8.03. kl 11.00 – liturgia 
                                                                                                 

                                       Preester Enose (Heinsoo) juhendamisel: 

Sindi Jumalailmumise kirik:                                       

2.03. kl 10.00 – liturgia          23.03. kl 10.00 – liturgia 
9.03. kl 10.00 – liturgia          30.03. kl 10.00 – liturgia 

 
Preester Kristoforose (Parts) juhendamisel: 

Jõõpre suurmärter Georgiose kirik:                           

23.03. kl 10.00 – liturgia. Ristikummardamise pühapäev  
 

Preester Agatoni (Paalberg) juhendamisel: 

Seli-Tõstamaa püha Vassilius Suure kirik:                        

2.03. kl 11.00 – liturgia 

 

Ülempreester Viktori (Ivask) juhendamisel:  

Kihnu saarel püha Nikolai Imetegija kirik:  

23.03. kl 10.00 – liturgia. Ristikummardamise pühapäev 
 

 
 

 



 

 4 

Saaremaal: 

Ülempreester Andrease (Põld) juhendamisel: 

Kuressaare püha Nikolai Imetegija kirikus  

toimuvad jumalateenistused (JT) igal nädalavahetusel:  
laupäeval kell 17.00 – koguöine teenistus (KÖ); pühapäeval kell 10.00 – liturgia.  

Samuti: 
3. – 6.03. kl 17.00  Suur patukahetsuskaanon 

5.03. – teenib piiskop Aleksander 

25.03. Jumalasünnitaja Rõõmukuulutamise püha  
24.03. kl 17.00 – koguöine; 25.03. kl 10.00 – liturgia  

Muhu-Rinsi Kaasani Jumalaema ikooni kirik: 

1.03. kl 10.00 – liturgia 

Ööriku püha Kolmainu kirik: 

8.03. kl 10.00 – liturgia 
Muhu-Hellamaa pühade ap. Peetruse ja Pauluse kirik: 

15.03. kl 10.00 – liturgia 

Lümanda Issandamuutmise kirik:                                          15.03. kl 12.00 – Liiva hooldekodu 

22.03. kl 10.00 – liturgia                                                             9.03. kl 18.00 – Kuressaare haigla 
Levala püha Aleksander Nevski kirik:                                   11.03. kl 12.00 – Kuressaare hooldekodu 

29.03. kl 10.00 – liturgia                                                            18.03. kl 15.00 – Sõmera hooldekodu 

                                        

Preester Toivo (Treima) juhendamisel: 

Tornimäe Neitsi Maria Kaitsmise kogudus:  

2.03. kl 10.00 – liturgia 
16.03. kl 10.00 – liturgia  

Piila peaingel Miikaeli kirik:                                              

8.03. kl 10.00 – liturgia                                                      

Laimjala Püha Vassiilios Suure kirik:                                        

9.03. kl 10.00 – liturgia  

Pärsamaa püha Innokenti kirik: 

15.03. kl 10.00 – liturgia                                                       
Mustjala prohvet Eelija kirik:                                                    

22.03. kl 10.00 – liturgia 
Leisi püha apostlisarnase Olga kirik:         

23.03. kl 10.00 – liturgia                                                                                                                   

Reomäe apostel Andrease kirik:                                                        

1.03. kl 10.00 – liturgia 

                                                                
Püha Eelkäija Skiitas Reomäel toimuvad igapäevased kloostriteenistused. Liturgia toimub: 
Laup, 1.03. kl 10.00 Piimast loobumise nädala laupäev 

Teis, 4.03. kl 14.00 Üheksas tund, õhtuteenistus ja Ennepühitsetud Andide liturgia  
Laup, 8.03. kl 7.30 Püha suurmärtri Teodor Sõjamehe mälestus 

Teis, 11.03. kl 14.00 Üheksas tund, õhtuteenistus ja Ennepühitsetud Andide liturgia  
Laup, 15.03. kl 7.30 Vanemate laupäev, uinunute mälestus  
Kolm, 18.03. kl 14.00 Üheksas tund, õhtuteenistus ja Ennepühitsetud Andide liturgia  

Teis, 25.03. kl 7.30 MEIE KÕIGEPÜHAMA VALITSEJANNA JUMALASÜNNITAJA JA IKKANEITSI 
MARIA RÕÕMUKUULUTAMISE PÜHA 

Kolm, 26.03. kl 14.00 Üheksas tund, õhtuteenistus ja Ennepühitsetud Andide liturgia  
Laup, 29.03. kl 7.30 Vanemate laupäev, uinunute mälestus  

* 
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Tähelepanu! EAÕK Püha Sinodi korraldusega 26. juunist 2011, mis põhineb EAÕK sama aasta 
Täiskogu otsusel, on alates 2012. aastast EAÕK kirikukalender viidud kooskõlla suurema osa maailma 
Õigeusu kirikute liturgilise kalendriga. See tähendab, et Ülestõusmispühade aeg (Suur Paast, 
Ülestõusmispühad, Viiekümnepäeva periood ja Kolmainu püha) peetakse Juliuse kalendri, nn vana 
kalendri järgi. Ülejäänud jumalateenistuste aastaringi (sh Kristuse Sündimist, Issandamuutmist, 
Jumalaema Uinumist jne)  tähistatakse  Gregoriuse, nn uue kalendri jä rgi. 
 
 

ÕIGEUSU KATEHHEES 

( lühendatult ) 

Järgneb, algus lehes nr 2  
Esimene õpetus õndsusest 

341. Issanda esimene õpetus neile, kes soovivad saavutada õndsust, on olla vaimus vaene. 
342. Olla vaimust vaene tähendab olla vaimselt veendunud, et meie ise ei oma midagi, meil on üksnes 

see, mida meile kingib Jumal, ning et me midagi head ei saa korda saata ilma Jumala abi ja armuta; 
sellest tulenevalt peame arvama, et meie pole mitte midagi ning kõiges peame lootma ainuüksi Jumala 

armulikkusele. Lühidalt, püha Johannes Kuldsuu selgituste kohaselt tähendab vaimu vaesus alandlikku 
mõtlemisviisi. 
343. Vaimust vaesed võivad kahtlemata olla ka rikkad inimesed, kui nad jõuavad mõttele, et nähtav 

rikkus on kaduv ja üürike ning ta ei asenda vaimseid hüvesid. „Sest mis kasu on inimesel, kui ta 
võidaks terve maailma, oma hingele teeks aga kahju? Või mis oleks inimesel anda ära oma hinge 

lunahinnaks?“ (Mt 16:26).  
344. Kehalik vaesus võib olla abiks vaimse vaesuse saavutamisel, kui kristlane valib selle 
vabatahtlikult, Jumala jaoks. Selle kohta on öelnud Issand Jeesus Kristus rikkale: „Kui sa tahad olla 

täiuslik, siis mine müü oma varandus ja anna vaestele, ja siis on sul aare taevas, ning tule, järgne 
Mulle!”  (Mt 19:21). 

345. Vaimust vaestele lubab Issand Taevast Kuningriik i. 
346. Taevane Kuningriik kuulub neile praeguses elus sisemiselt ja eelnevalt, usu ja lootuse kaudu, aga 
tulevases elus −  tegelikult, igaveses õndsuses osalemise läbi.  

 
Teine õpetus õndsusest 

347. Issanda teine õpetus õndsusest ütleb, et need, kes soovivad olla õndsad, peavad olema kurvad.      
348. Selles õpetuses tuleb sõna kurvad all mõista neid, kes ahastavad ja nutavad südamevalust ning 
valavad tõelisi pisaraid  sellepärast, et me teenime Issandat puudulikult ja vääritult ning oleme oma 

pattudega ära teeninud Tema viha. „Jumalale meelepärane kurvastus toob alati meeleparanduse 
päästeks, maailma kurvastus toob aga surma“ (2Kor 7:10).  

349. Issand lubab nutvatele eriliselt, et neid lohutatakse. 
350. Siin mõeldakse õndsat lohutust, mis seisneb pattude andeksandmises ja vaigistatud südame-
tunnistuses. See lohutus on seostatud kurbuse kohta käiva seadusega selleks, et kurbus pattude pärast 

ei muutuks meeleheiteks. 
 

Kolmas õpetus õndsusest 

351. Issanda kolmas õpetus õndsusest ütleb, et need, kes soovivad saada õndsaks, peavad olema 
tasased. 

352. Tasadus on vaimu vaikne olek, mis on ühenduses ettevaatusega, et kedagi mitte ärritada ja ka ise 
mitte ärrituda.  

353. Kristlikule tasadusele on omane mitte nuriseda Jumala ega ka inimeste üle, ning kui midagi 
juhtub, mis ei ole meie soovide kohane, mitte langeda vihasse ega mitte liialt vaimustuda.  
354. Issand tõotab tasastele, et nad pärivad maa. 

355. Seda tõotust tuleb mõista nii: Kristuse järgijate suhtes on see ettekuulutus, mis praeguses elus on juba 
otseselt täitunud − tasased kristlased, selle asemel, et lasta end hävitada paganate raevul, pärivad üha 

juurde maad, mis enne oli paganate valduses. Peale selle on antud tõotuse tähendus kristlaste suhtes 
üldiselt ja igaühe suhtes eraldi see, et nad saavad päranduse − Salmilaulja sõnade kohaselt − „elavate 
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maal“ (Ps 27:13), seal, kus elatakse ega surda, see tähendab, et nad saavad igavese õndsuse Taevases 
Kuningriigis. 

Neljas õpetus õndsusest 
356. Issanda neljas õpetus õndsaks saada soovijatele on, et neil peab olema nälg ja janu õiguse järele.  
357. Kuigi sõna õigus all tuleb mõista mistahes voorust, mida kristlane peab ihkama nagu sööki või jooki, 
kuid eelkõige tuleb mõelda siin seda õigust, mille kohta Taanieli ettekuulutuses on öeldud: „tuuakse 
igavene õigus“ (Tn 9:24), st leiab aset Jumala ees süüdi oleva inimese õigeks mõistmine Jumala armu ja 
usu kaudu Issandasse Jeesusesse Kristusesse. Selle õiguse kohta kõneleb apostel Paulus: “See Jumala 
õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad. Siin ei ole erinevust, sest 
kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala aust ning mõistetakse õigeks Tema armust päris muidu, 
lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses, kelle Jumal on seadnud Tema veres lepitusohvriks usu kaudu, 
et näidata üles oma õigust sellega, et Ta kustutas varem tehtud patud“ (Ro 3:22-25). 
358. Kellel on nälg ja janu õiguse järele on need, kellele meeldib teha head, kuid kes ei pea ennast õigeks, 
ei kiitle oma heategudega, vaid peavad ennast patuseks ning süüdlaseks Jumala ees ning kes tahte ja 
palvega nagu vaimse söögi ja joogi kaudu igatsevad ja janunevad armulikku õigeksmõistmist Jeesuse 
Kristuse kaudu. 
359. Issand lubab neile, kes igatsevad ja janunevad õiguse järele, et nad saavad küllaga. 
360. Küllaga tähendab siinjuures järgmist. Sarnaselt sellega, kuidas ihulik küllaga saamine, esiteks, 
kustutab nälja- ja janutunde, teiseks, lisab jõudu, mis antakse õigeksmõistmise armuanni kaudu heategude 
toimetamiseks. Olgu lisatud, et hinge jaoks, mis on loodud lõppematu õndsuse nautimiseks,  saabub täielik 
küllus igaveses elus, mille kohta Salmilaulja ütleb: „Mina saan näha Su palet õiguses, saan täis Su palge 
paistusest, kui ma ärkan“ (Ps 17:15).  
 
                                                             Viies õpetus õndsusest 
361. Issanda viies õpetus õndsusest ütleb, et need, kes soovivad saada õndsaks, peavad olema halastajad. 
362. Seda õpetust tuleb täita halastustegude – nii ihulike kui vaimsete kaudu. Sellepärast, nagu ütleb püha 
Johannes Kuldsuu: „Halastustegusid on erinevat liiki ning see õpetus on lai“ (Matteuse Evangeeliumi 
seletusest). 
363. Ihulikud halastusteod on sellised : 1. Toita näljast. 2. Joota janulist. 3. Alastiolijat ja puudust 
kannatajat riietada korralike rõivastega. 4. Külastada vangisolijat. 5. Külastada haiget, aidata tal terveks 
saada või kristlikuks surmaks valmistuda. 6. Teekäijat oma majas vastu võtta ja pakkuda talle puhkust. 7. 
Matta vaesuses ja puuduses surnuid.  
364. Vaimsed halastusteod on järgmised: 1. Manitsemisega „pöörata patune tema eksiteelt“ (Jk 5:20). 
2. Teadmatuses olijale õpetada õigust ja headust. 3. Raskustes või märkamata ohus olevale ligimesele 
anda õigeaegselt head nõu. 4. Paluda tema eest Jumalat. 5. Lohutada kurbuses olijat. 6. Mitte tasuda 
kurjaga kurja eest, mida teised on meile teinud. 7. Kogu südamest andestada solvangud.  
365. Ei ole vastuolus halastuskäsuga see, kui õiglase kohtumõistmise järel karistatakse süüalust kuriteo 
pärast eeldusel, et seda tehakse seaduse kohaselt ning hea kavatsusega teda parandada või kaitsta teisi 
tema kuritegude eest. 
366. Issand lubab halastajatele, et nende peale halastatakse. Selle all mõeldakse halastust Jumala 
kohtupäeval, mis päästab meid igavesest hukkamõistmisest pattude pärast.  

   (jätkub järgmises numbris)    
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