
Lietuvos krikštas 

Krikščionybė ir baltų kraštai 

Ilgus šimtmečius Evangelijos šviesa Europoje sklido iš pietų ir vakarų į šiaurės ir 

rytų žemes. Lietuvos plotai skendėjo pagonybėje. Vakarų kultūra pamažu plito už Elbės.  

Pagonys žudė  pakrikštytus gentainius. Livonijos ir Prūsijos vyskupai tikėjimui 

ginti nutarė organizuoti kariškus ordinus. Livonijos vyskupas Albertas 1202 m. įkūrė 

Kalavijuočių ordiną, o vyskupas Kristijonas ir kunigaikštis Konradas 1228 m. suorganizavo 
Dobrinės ordiną, kurį 1230 m. pakeitė Vokiečių ordino broliai – Kryžiuočių ordinas. 

Krikščionybė Mindaugo laikais 

Kuriantis Livonijoje ir Prūsijoje kariniams ordinams, lietuviai dar neturėjo vieno 
valdovo suvienytos valstybės. Tik apie 1240 m. visą Lietuvą savo valdžion paėmė Mindaugas.  

1250 m. antroje pusėje Andriaus Štirlando vadovaujama Livonijos ordino 

delegacija atvyko pas Mindaugą. Krikštą Mindaugas su savo dvariškiais priėmė 1251 m. 

pradžioje. 1253 m. liepos 6 d. Mindaugas buvo vainikuotas karaliumi. Vilniuje šiam iškilmingam 

aktui buvo pastatyta katedra. 

1254 m. Lietuvos vyskupu įšventintas Kristijonas. Jis tapo tiesiogiai priklausomas 

nuo Romos. Lietuvos teritorijoje buvo įkurta ir Kuršo vyskupija, kuri apėmė  visą šiaurės vakarų 

Žemaitiją iki Ventos. Joje 1250–63 m. vyskupavo Henrikas Liuksemburgietis, Mindaugo 

globėjas. 

Mindaugui valdant, Lietuvoje veikė 3 vyskupijos, bet jos neturėjo tikinčiųjų. 
Atrodo, jog nei Mindaugas, nei vyskupai nesirūpino lietuvių krikštijimu ir parapijų steigimu. 

Lietuvos krikštas 

Krikšto bylą perėmė Jogaila ir Vytautas. 1382 m. spalio 31 d. su Vokiečių ordinu 

derėjosi Jogaila. Jis užrašė ordinui žemaičius iki Dubysos ir pažadėjo per 4 metus su valdiniais 

apsikrikštyti, tačiau kitais metais sutarties nepatvirtino. Ordinas ėmė remti Vytautą. Vytautas 

1383 m. spalio 21 d. priėmė krikštą, gaudamas Vygando vardą, ir ordinui užrašė žemaičius iki 

Nevėžio. Tuo metu lenkai Jogailai pasiūlė užimti Lenkijos sostą.  

Susitaikęs su Vytautu, Jogaila 1385 m. Krėvos pilyje priėmė lenkų pasiūlymą, 

pasižadėjo priimti krikštą ir įvesti Lietuvoje krikščionybę. 1386 m. vasario 15 d. Krokuvoje jis 

buvo pakrikštytas Vladislovo vardu, sutuoktas su Jadvyga ir kovo 4 d. vainikuotas Lenkijos 

karaliumi. 1387 m. lydimas vyskupo Andriejaus, Jogaila atvyko į Lietuvą. Valdovo krikštas 

oficialiai reiškė tautos ir valstybės krikštą. Lietuvoje krikštą priėmė bajorai, o pilies ir kiemų 

apylinkėse buvo pakrikštyti valstiečiai. 

Pirmosios parapijos įsteigtos Ukmergėje, Maišiagaloje, Lydoje, Nemenčinėje, 

Medininkuose, Krėvoje. 1387 m. vasario 22 d. buvo uždrausta katalikams tuoktis su 

stačiatikiais, o mišrių vedybų atveju pastarieji turėjo priimti katalikybę. Šiedu aktai apibrėžė 
katalikų tikėjimo kaip valstybinės religijos statusą. 



1389 m. balandžio 19 d. bule popiežius Urbonas VI pripažino Lietuvos krikštą. Tais 

pačiais metais lenkų pranciškonas Andriejus tapo pirmuoju Vilniaus vyskupu. Buvo įsteigta 

Vilniaus katedros kapitula. Lietuva įsiliejo į krikščioniškų Europos valstybių gretas. 

 

Klasės ir namų darbas Nr. 11 

1. Kokia buvo baltų religija? 

2. Kuriais metais Mindaugas pirmą kartą krikštijosi? 

3. Kas po Mindaugo toliau krikštijo Lietuvą? 

4. Kas ir kada pripažino Lietuvos krikštą? 

5. Kas buvo pirmasis Vilniaus vyskupas? 

6. Sugalvokite penkis savo klausimus. 

  


