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Fi lo so fas A. Šlio ge ris vie no je dis ku si jo je pa sa kė, kad 
ne eg zis tuo ja joks kar tų kon flik tas, o ir pa čios kar tos tė ra 
mi tas, nes san ty kius le mia ne am žius, o žmo niš ku mas: 
svar biau sia yra dė me sys ki tam, ge ra no riš ku mas, pa si ti kė
ji mas. Ma nau, šis ne tra di ci nis po žiū ris pri im ti nas krikš čio
ny bei. Šven ta sis Raš tas tei gia, jog nė ra nei žy do, nei grai ko, 
ne tu ri me va din tis nei mo ky to jais, nei tė vais, nes tu ri me 
vie ną Tė vą dan gu je, o mū sų vie nin te lis Mo ky to jas yra 
Kris tus. Bū tent dėl to, mels da mie si už tė vus, se ne lius ar 
vai kus, va di na me juos ne ki taip, kaip mū sų ti kė ji mo bro
liais ar se se ri mis, ir tik pri de da me jų krikš to var dą. Va di
na si, ir svars ty da mi ti kė ji mo per da vi mo klau si mą, tu ri me 
ak cen tuo ti ne kar tas, o brolystęir bendrakeleivystę.

Ant ras pro ble miš kas da ly kas – ti kė ji mo per da vi mo 
ga li my bė. Bū tų tik rai ge ra ir leng va, jei ti kė ji mą ga lė tu
me per duo ti ar ba pa lik ti tes ta mentu kaip ne kil no ja mą jį 
tur tą ar ban ko są skai tą; tuo met ir krikš čio nių tu rė tu me 
daug bei ge rų. De ja, pa tir tis ro do, kad mū sų ar ti mie ji, 

mie lai pe ri man tys vi so kį sa vų jų už gy ven tą 
ma te ria lų tur tą, la bai daž nai ne no ri pri im ti 
ti kė ji mo, at vi rai ro dy da mi bo dė ji mą si tiek 
juo, tiek mū sų pa stan go mis jį „įpirš ti“. Dėl 
šių prie žas čių re li gi jos pe da go gi ko je ir ka
te che ti ko je pas ta ruo ju me tu pri im ta var to ti šiek tiek 
ki to kius ter mi nus: kal ba me apie dalijimąsi ti kė ji mu 
bei ti kė ji mo liudijimą. Pla čiai ži no mas ir Jo no Pau liaus 
II tei gi nys, kad šiais lai kais nie kas ne pa si ti ki tais, ku rie 
ban do mo ky ti; pa si ti ki ma tik tais, ku rie liu di ja, o jei gu 
kai ku riais mo kan čiais ir pa si ti ki ma, tai vien dėl to, kad 
jie kar tu yra ir liu dy to jai.

Tai gi ne įma no ma per teik ti ti kė ji mo, ki ta ver tus, jis 
ne at si ran da tuš čio je vie to je ir nė ra pa si ren ka mas idė jų rin
ko je: ap lin ka, ku rio je gims ta me ir au ga me, mums pa siū lo 
ir Baž ny čios pa vel dą, ir Šven tą jį Raš tą, ir ben druo me ni nę 
bei as me ni nę mal dą, ir re li gi nius pa pro čius. Ta čiau ti kė ji
mas tik rą ja pras me, kaip gy vas kiek vie no mū sų san ty kis 

ne tas, mo bi lu sis te le fo nas – tai ir gi svar būs vai kui, ypač 
pa aug liui, da ly kai. Tė vams ten ka la bai pa si steng ti, kad 
pa siū ly tų sa vo at ža loms ką nors al ter na ty vaus te le vi
zi jai bei in ter ne tui. Tam rei kia daug lai ko, ener gi jos ir, 
pa ga liau, su ge bė ji mo. 

Sudėtinga,tačiaunebeviltiška

Šian die nos si tu a ci ja sun ki ir su dė tin ga, ta čiau ne 
be vil tiš ka. Per at kur tos ne pri klau so my bės me tus už au
go daug jau nuo lių, ku rie mo ko si, sie kia ži nių, kar je ros. 
Pras čiau su šei my ni nė mis ver ty bė mis, nes san tuo kų lyg 
ir ne mąž ta, bet sky ry bų vis gau sė ja. Va di na si, tė vai ne
pa kan ka mai mo ko sa vo at ža las in ves tuo ti jė gų ir lai ko 
į šei my ni nį gy ve ni mą.

Šiuo lai ki nė je vi suo me nė je eg zis tuo ja ke li vai kų 
auk lė ji mo bei ug dy mo sti liai. Pirmasis–paklusnumo.
Šiuo at ve ju tė vai ak lai per ke lia į vai kus tuos auk lė ji mo 
me to dus, ku riais bu vo ug dy ti jie pa tys. Pa klus nu mo 

ga li ma ti kė tis tik iki pa aug lys tės. Vė liau vai kas ima 
prie šin tis, kar tais net iki vi siš ko ne pa klus nu mo. Ty ri mai 
ro do, kad dėl to kio auk lė ji mo sti liaus ir griež tų baus mių 
vai kai lin kę bėg ti iš na mų.
Antrasisstilius–laisvės.Į vai ką žvel gia ma kaip į 

vi sai lais vą as me nį, ku ris pats tu ri pa si rink ti ke lią ir 
kaps ty tis sa vo jė go mis. Ši toks po žiū ris pir miau sia duo da 
lais vę pa tiems tė vams. Jie nu si me ta at sa ko my bę, ta čiau 
ne ten ka ir vai ko ug dy mo džiaugs mo.
Trečiasis stilius – pagarbos.Tai su vo ki mas, kad 

vai kas Die vo tau pa ti kė tas iš au gin ti vi sa ver čiu, my li
mu ir my lin čiu as me niu. Šis sti lius rei ka lau ja iš tė vų 
kas die nių pa stan gų, mei lės, ener gi jos, lai ko ir el ge sio 
su vai ku kaip su as me ny be.

Vai kas – tar si pa sė tas grū das. Bet ku riuo at ve ju jis 
su dygs, ta čiau koks, dau giau siai pri klau so nuo tė vų.
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su Vieš pa čiu, vis dėl to yra vi siš kai in di vi du a lus ir bū
ti nai lais vas, pa čių pri si im tas, nors ir ne re a li zuo ja mas 
be ben druo me nės. Tai sa vi tas at sa kas kiek vie ną as me nį 
kvie čian čiam Die vui, ku ris, kaip ži no me, pa mi lo pir mas 
ir vi sa da yra ti kė ji mo ini cia to rius bei do va no to jas.

Tad koks gi tuo met ta sai ug do ma sis vy res nių jų ar 
jau nes nių jų vaid muo krikš čio nių ben druo me nė je, krikš
čio niš ko je šei mo je? Iš da lies į šį klau si mą jau at sa kė me 
straips nio pra džio je, kai su abe jo jo me tra di ci ne kar tų 
sam pra ta. Be je, po oku pa ci nė se ša ly se ne re tai ne tė vai 

ar se ne liai, o bū tent vai kai ar ba jau nuo liai tam pa vy
res nių jų ug dy to jais, tai gi vis ką le mia ne am žius ir net gi 
ne gy ve ni mo pa tir tis, ypač jei ti kė ji mui jo je ne bu vo 
skir ta de ra ma vie ta. To dėl ti kė ji mo sri ty je re a liai įma
no mas tik vie nas jau mi nė tas – ben drys tės ir bro lys tės 
(se se rys tės) – vaid muo. Net gi liu di ji mas veiks min gas 
tik ta da, kai nė ra dirb ti nai or ga ni zuo ja mas pa gal ug
dy mo tiks lus ar kaip nors de monst ruo ja mas. Jis vei kia 
tik kaip au ten tiš kas Dan gaus Tė vo vai kų bro liš ku mas 
ir nuo šir di ben dra ke lei vys tė se kant Kris tu mi, tik rai 
su tei kian čiu gy ve ni mo pil nat vę.

Vi sa tai ga li at ro dy ti vien skam būs žo džiai, ne pa sa
kan tys, kaip gi tė vams ar se ne liams pa veik ti vai kus bei 
anū kus, o šiems ge riau su tar ti su sa vo „se niais“, ypač 
jei at si žvelg si me į edu ko lo gų bei psi cho lo gų tei gia mą 
ir gy ve ni me nuo lat pa ste bi mą tie są, jog pa aug liams ir 
jau ni mui sa va šei ma vi sai ne svar biau sia. Jiems nie ko 
nė ra svar bes nio už bendraamžiųpri pa ži ni mą ir vie tą 
tarp jų. Ne pri tap ti, bū ti jų at mes tam, ken tė ti jų pa
ty čias – blo giau sia, kas ga li nu tik ti jau nuo liui. Šiam 
po rei kiui pa ten kin ti ne tiks jo kie pa kai ta lai, tad su au
gu sie ji pri va lo ši tai tie siog ži no ti ir su tuo skai ty tis; net gi 
ben drys tė su Vieš pa čiu au gan čiam žmo gui to ne at stos. 

Ši tai na tū ra lu, nes pa sa ky ta: „Kas ne my li sa vo bro lio, 
ku rį ma to, ne ga li my lė ti Die vo, ku rio ne ma to“ (1 Jn 4, 
20 ). Be ne pir mo ji są ly ga, kad tė vų ir vai kų san ty kiai 
iš lik tų po zi ty vūs, ir yra ši tai syk lė: mes, t. y. tė vai, se ne
liai ir mo ky to jai, tu ri me vi so ke rio pai padėtivai kams, 
ypač pa aug liams, vi sa ver tiš kai ir iš min tin gai būtitarp
bendraamžių.

No rint pa dė ti, bū ti na pa si ti kė ti vai kais, bū ti dė me sin
giems jų rū pes čiams bei in te re sams ir sub ti liai, at sar giai 
va do vau ti, jo kiu bū du ne slo pi nant, ne gniuž dant. Rei kia 

ieš ko ti bū dų, kaip lai mė ti vai kų at
vi ru mą, reik lu mą de ri nant su pa lan
ku mu bei su pra ti mu. Ma nau, tė vams 
itin pa vo jin ga mo ra li zuo ti. Kur kas 
pa vei kes nis bū tų me to das, ku rį va di nu 
ne ga ty viuo ju liu di ji mu ar ba nuo lan kiu 
iš pa ži ni mu: tė vai bei mo ky to jai tu rė
tų vai kams pa pa sa ko ti apie sa vo pa čių 
vai kys tės bei jau nys tės pa kly di mus, 
ap si ri ki mus ir kuo nuo šir džiau pa ro
dy ti, jog ban do ap sau go ti jau ną ją kar
tą, su pras da mi jos no rus, sva jo nes ir 
ne pa ty ri mą. Tai bū tų vie nas iš bū dų 
da ly tis pa čia tik rą ja pras me, kuo met 
ben drai iš gy ve na ma, pri si me na ma, 
ly gi na ma, svars to ma, ieš kant ki to
kiems lai kams ir ki to kioms są ly goms 
pri tai ky tų spren di mų.

Su au gu siems de ra ži no ti bei pri
im ti ašt res nį ar švel nes nį pa aug lių 

pro tes tą, maiš tą prieš ga ta vas ti kė ji mo tie sas, re li gi nes 
tra di ci jas bei do ro vės nor mas. Be abe jo, no rė tų si, kad 
šis pro tes tas bū tų kuo trum pes nis ir pa sy ves nis, ta čiau jį 
rei kia trak tuo ti kaip na tū ra lią ug dy mo(si) fa zę. Ši to kią 
kai ną su mo ka me be veik kiek vie nas, kad su si kur tu me 
au ten tiš ką san ty kį su Tuo, ku ris mū sų ieš ko ir mus kvie
čia; tai gy vo ir lais vo ti kė ji mo kai na, taip pat vi di nės, 
ne veid mai niš kos mo ra lės kai na. Ug dy to jo už da vi nys – 
iš tver ti bei iš lauk ti, ne pra ran dant pa si ti kė ji mo vai kais, 
sa vi mi ir Die vu. Dva sios va do vai pa ta ria, kad to kiu 
me tu rei kia kuo ma žiau kal bė ti vai kui apie Die vą ir 
kuo dau giau – Die vui apie vai ką. Šiuo lai ko tar piu la bai 
pra vers tų jū sų vai ko ar mo ki nio są ly tis su ti kin čiais ben
dra am žiais bei įtai gūs pri pa žin tų au to ri te tų liu di ji mai, 
tik, ži no ma, ne su re ži suo ti ir ne fik ty vūs.

Kiek na tū ra lus pa aug lių maiš tas bei ti kė ji mo ar mo
ra lės kri zės bus pa vo jin gi, ma tyt, la biau siai pri klau sys 
nuo šei mos gy ve ni mo fo no – ar krikš čio niš ku mas jo je 
yra pri ori te tas, ar tik fa sa das, ką jai reiš kia sek ma die
nis, Mi šios bei mal da – reik mę ar vien pa rei gą, o gal tik 
pro gi nius da ly kus. Itin svar bu, kaip pa brė žė ir po pie žius 
Be ne dik tas XVI sa vo en cik li ko je „Deus ca ri tas est“, ar 
mei lė Die vui reiš kia si mei le žmo gui – at jau ta, lab da ra, 
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pa gal ba, san tar ve. Au gan tį žmo gų po zi ty viau siai ga lė tų 
pa veik ti jo šei mos ar ben druo me nės ge bė ji mas vi so je 
kas die nio pa sau lio tik ro vė je įžvelg ti Die vo ar tu mą ir 
po zi ty vų vei ki mą, ku rį, rem da mie si re li gi jos pe da go
gu Tho mu Gro o me, va di na me sak ra men tiš ku mu už 
Baž ny čios sie nų. Jei gu su ge ba me pa ste bė ti Vieš pa ties 
do va nų gau są ir ak cen tuo ti dė kin gu mą jų Da vė jui, tuo
met kri zės ne bus grės min gos: iš moks ta ma vis ką pri im ti 
pa si ti kint Die vo glo ba ir žmo nė mis.

Pas ta ruo ju me tu vi suo ti nė Baž ny čia itin pa brė žia 
krikš čio niš ką ją ant ro po lo gi ją, su si ju sią ne tiek su ži nio mis 
apie Die vą, kiek su žmo gaus iš aukš ti ni mu čia ir da bar, 
ne ma žiau nei am ži ny bė je, bū si mo jo je Die vo ka ra lys tė je. 
Fak tas, kad Die vas ta po žmo gu mi, iš gy ve no kan čias, mir tį 
ir pa si lie ka žmo gu mi net gi Tė vo de ši nė je, tei gia be ga li nį 
žmo gaus ver tin gu mą ir ska ti na tiek mū sų sa vi ver tę, tiek 
be są ly giš ką mei lę bei pa gar bą ar ti mui. Mums be lie ka 
su vok ti ir pri im ti šį kil nų žmo gui skir tą vaid me nį, ku rį 
Kris tus jau yra re a liai įgy ven di nęs. Tai gi krikš čio ny bė kvie
čia į gy ve ni mo pil nat vę, ska ti na re a li zuo ti sa vy je Die vo 
pa na šu mą, ne pa būg ti, at lai ky ti iš ban dy mus, skaus mus, 
gun dy mus ren kan tis gė rį ir ne iš si ža dant to, kas mu my
se ge riau sia. Ka dan gi gy ve ni mo ke ly je tų iš ban dy mų ir 
pa gun dų esa ma tik rai daug, o šių die nų in di vi du a liz mo 
bei ko mer cia liz mo kon teks te Kris taus ir krikš čio nių pa
vyz džiai men kai teiš ryš ki na mi ir nu blan kę, su au gu sių 
krikš čio nių prie der mė – palydėtivai kus bei pa aug lius 
per post mo derniojo pa sau lio džiun gles.

Pa ly dė ti reiš kia ne izo liuo ti, o pa dė ti įver tin ti bei at
si rink ti ir su si kur ti imu ni te tą blo giui. Nū die nės džiun
glės iš ties klai džios: te le vi zi ja, in ter ne tas, ki nas, te at ro 
sce na, li te ra tū ra aukš ti na nuo dė mę – ly ti nį pa lai du mą, 
jė gos kul tą, pui ka vi mą si tur tu, iš vaiz da, gud ru mu. Ir 
vir tu a lia me, ir re a lia me pa sau ly je blo gis ta pa ti na mas 
su šau nu mu, o gė ris lie ka ne pa trauk liu „lū ze riu“. Vi so 
ši to vai kų ir jau ni mo ap lin ko je tiek daug, jog bū tų nai vu 
steng tis juos nuo tų da ly kų izo liuo ti. Be to, izo lia ci ja 
ne bū tų veiks min ga, nes ji ne ku ria imu ni te to. To dėl ir 
rei ka lin gas pa ly dė ji mas: tu ri me žiū rė ti, klau sy tis ir skai
ty ti tą pa tį, ką ir mū sų vai kai, kad paskui ga lė tu me su 
jais ap tar ti bei įver tin ti. Jei skir si me tam lai ko ir pa stan
gų, gal mums pa vyks įsi ūly ti vai kams bei jau nuo liams 
per skai ty ti, pa žiū rė ti ar iš klau sy ti ką nors tik rai ver tin go, 
krikš čio niš ko ir, be abe jo, kar tu ap tar ti.

Drau ge su vai kais rei kia svars ty ti ir re a laus gy ve ni mo 
reiš ki nius bei įvy kius po li ti ko je, vi suo me nė je, gi mi nė je, 
šei mo je, Baž ny čio je. Ma žes nie siems ga li ma ties mu kai 
sa ky ti, ko dėl ir kas ge rai, o kas blo gai. Su vy res niai siais ka
te go riš ku mo tu ri me veng ti, su da ry da mi są ly gas nu spręs ti 
pa tiems. Ti kė ji mo da ly kai svars ty ti ni kar tu su kas die niais, 
ne pa lie kant jų kaž ko kioms ypa tin ges nėms pro goms. Vi si 
klau si mai spręs ti ni ti kė ji mo švie so je, bet bū ti nai pir miau
sia žmo giš ko je plot mė je. Tu ri bū ti aki vaiz du, jog tai, kas 

tik rai ir iki ga lo ge ra ju ri diš kai, po li tiš kai, me di ci niš kai, 
eko no miš kai, pa si ro do be są De ka lo go ir Kris taus bei Baž
ny čios siū lo ma ar net įsa ko ma. Te gul vai kai ir pa aug liai 
pa ma to, kad bū tent gė ris, o ne blo gis žmo gų iš lais vi na 
ir iš ke lia, kad krikš čio niš ko ji mo ra lė – ne drau di mai, o 
vei kiau pil nat vės ir lai mės re cep tai.

Ži no ma, ti kė ji mas nė ra vien mo ra lė. Vis ką le mia 
gy vas ry šys su Die vu, pa lai ko mas mal da ir sak ra men
tais. Pa si rin kus gė rį kas die ny bė je su ku ria mos prie lai dos 
iš girs ti Die vo kvie ti mą ir į jį at si liep ti; mal da ir sak
ra men tai pa lai ko tin ka mus ap si spren di mus ir tei kia 
stip ry bės iš lik ti ge ra me ke ly je – to kios stip ry bės, ku rios 
pa kaks net gi tam, kad mū sų vai kai pa jėg tų pa trauk ti 
bendraamžius. Va di na si, jie ne liks vie ni ši dėl to, kad 
yra ti kin tys, o tai, kaip mi nė jo me, jiems be ga lo svar
bu. Rim tas, ly gia ver tiš ku mu grįs tas įvai rių klau si mų 
svars ty mas ti kė ji mo švie so je mū sų vai kus ir jau ni mą 
ga li iš mo ky ti sa vo ti kė ji mą bei mo ra lę ar gu men tuo ti 
ben drau jant su drau gais. To kiu bū du iš ug dy tu me ne
for ma lius ly de rius – krikš čio nis, ku rių šian dien vai kai 
ir jau ni mas, de ja, be veik ne tu ri. Bū tent šei mo je to kius 
vai kus ir jau nuo lius įma no ma iš ug dy ti, ta čiau tik ta da, 
kai vy res nie ji kiek vie ną vai ką trak tuos ne kaip ma žą, 
men kes nį, ne iš ma nan tį, ne pa ty ru sį, o kaip Die vo at vaiz
dą – uni ka lų, vis la biau at si sklei džian tį ir gerb ti ną.

Vieš pats pa ti kė jo mums mū sų vai kus, kad pa dė
tu me jiems sa vy je, ki tuo se bei vi so je kū ri ni jo je at ras ti 
Die vo do va nas ir jas pa si im ti, ug dy ti, iš skleis ti, jo mis 
da ly tis. To dėl tu ri me tei sę bū ti vy res ni ą ja kar ta tik ta 
pras me, kad jaus tu mės be ga lo atsakingi už Die vo 
mums pa ti kė tus jau nes niuo sius. Ta čiau jo kiu bū du 
ne ga li me bū ti to kia vy res nio ji kar ta, ku ri kaip nors 
de monst ruo tų sa vo pra na šu mą. Savo vaikams esa me 
vien ti kė ji mo, vil ties ir mei lė s ben dra ke lei viai. Ne sa me 
ge res ni už juos, grei čiau jau at virkš čiai. To dėl bū ki me 
pa si ren gę keis tis ver ty bė mis ir la biau pai sy ti vie ni ki tų. 
Krikš čio nio pa šau ki mas – tap ti ne kuo nors ki tu, o sa
vi mi – pa gal tą do va ną, ku rią Viešpats jau yra mu my se 
įdie gęs, pa gal tuos ge rus da ly kus, ku riuos, kaip sa ko 
apaš ta las Pau lius, Kū rė jas iš anks to nu ma tė mums gy
ve ni me at lik ti. Va di na si, prie vai kų ir pa aug lių lies tis 
tu ri me be ga lo at sar giai. Juk ne vel tui po etas bei mąs
ty to jas K. Džib ra nas pa brė žia, kad mū sų vai kai nė ra 
mū sų. Ir mes šiuos svars ty mus pra dė jo me nuo Jė zaus 
žo džių apie tai, jog ne sa me nei mo ky to jai, nei tė vai, tik 
bro liai (Mt 23, 8-12). Tai gi bai giant ga li ma im ti ir vi sai 
pa keis ti šio straips nio pa va di ni mą: ne kar tų vaid muo 
per duo dant ti kė ji mą, o bro liš ku mas ir mai nai ti kė ji mo 
ke ly je, ne pai sant am žiaus!

Straips nis pa reng tas pa gal pra ne ši mą, per skai ty tą Lie tu vos 
šei mos cen trų 6-ojo je me ti nė je kon fe ren ci jo je va sa rio 24–26 d.


