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XIX šimtmetyje 
gyvenęs žymus pran-
cūzų filosofas Ogius-
tas Kontas (Auguste 
Comte), šiuolaikinės 
pozityvistinės filosofi-

jos pradininkas, svajojo apie proto dik-
tatūrą ir racionalumo kultu paremtą 
religiją. Pasak jo, žmonija pakankamai 
subrendo, idant galėtų atsisakyti tradi-
cinių religijų ir pradėtų išpažinti žmo-
gaus religiją. Kontas pranašavo, jog dar 
XIX amžiuje krikščioniškos bažnyčios 
bus pertvarkytos į Proto kulto vietas, ir 
naujoji pozityvi religija išstums krikš-
čionybę. Nors filosofas pripažino, kad 
krikščioniška moralė turi teigiamą po-
veikį žmonėms, ir net tvirtino, jog atskiri 
krikščioniškos religijos elementai galė-
tų išlikti, kartu įrodinėjo, kad pavojin-
giausias krikščionybės elementas– pats 
Kristus. Jis esą griauna visas socialines 
schemas ir kviečia nuolat atsinaujinti. 
Pasak Konto, galima toleruoti ritualinę 
krikščionybės pusę, bent tol, kol šie ritu-
alai neperžengia jiems skirtų ribų, tačiau 
Kristų turime pašalinti, kaip tą, kas nea-
titinka „subrendusio žmogaus proto“.

Kitas XIX a. mąstytojas – Kar-
las Marksas (Karl Marx) – įrodinė-
jo, kad religija yra opiumas liaudžiai. 
Esą ji kreipianti žmonių akis į dan-
gų, kliudanti susitelkti prie dabar-
ties ydų ir trukdanti siekti permainų. 
Krikščionybė, pasak Markso, nelei-
džianti žmonėms suprasti, kad visa ko 
pagrindas – ekonomika.

Socializmo sistemai žlugus, žavė-
jimasis Marksu Europoje atslūgo. Taip 
pat ir Konto idėjas apie Proto kul-
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tą šiandien mažai kas vertina rimtai. 
Tačiau įdėmiau pažvelgus matyti, jog 
Konto ir Markso idėjos, kad ir neįsisą-
monintos, yra tapusios daugelio euro-
piečių mąstymo rėmais.

Šventasis Paulius Laiške korintie-
čiams parašė, kad Jėzus Kristus, kurį 
jie skelbią žydams, yra papiktinimas, 
o pagonims – kvailystė. Prabėgo du 
tūkstančiai metų, ir mes tegalime pa-
kartoti Pauliaus žodžius – šių laikų Eu-
ropai krikščionybė tebėra kvailystė ir 
papiktinimas.

Kvailystė:  
ekonominio veiksmingumo 
kultas

Būti krikščionimi visuomenėje, kur 
viskas seikėjama ekonominio naudin-
gumo saiku, mažų mažiausiai keista. 
Daugybę kartų teko girdėti klausimą: ar 
jūsų profesinėje veikloje krikščioniškos 
vertybės netrukdo? Sakoma, kad nebū-
na kvailų klausimų, būna tik kvaili atsa-
kymai. Tačiau susimąstykime: absoliuti 
dauguma šių laikų žmonių gyvenimo 
baze vadina savo profesinį gyvenimą, 
savo ekonominius ir politinius lūkes-
čius, o religinį gyvenimą suvokia kaip 
savotišką antstatą, ir jis turintis prisitai-
kyti prie bazės, o ne atvirkščiai.

Neatsitiktinai pridygo tiek įvairių 
krikščioniškų organizacijų, siūlančių 
receptus, kaip krikščioniškus principus 
sėkmingai pritaikyti įvairiose gyveni-
mo srityse. Tarsi siekiama vientisumo, 
tačiau, deja, sąmoningai ar nesąmo-
ningai vadovaujamasi prielaida, kad 
krikščionybė turinti kažkaip pateisin-
ti savo egzistavimą. Bandoma įrody-
ti, kad krikščioniškas pasninkas nau-
dingas sveikatai, kad Šventojo Rašto 
išmintimi galima remtis profesinėje 

veikloje. Esmė visais atvejais ta pati: iš 
krikščionybės reikalaujama ekonomi-
nio (plačiąja prasme) veiksmingumo. 
Krikščionys pradeda teisintis – esą mes 
nesame Dievo kvaileliai. Tačiau iš tiesų 
ir kryžius yra kvailystė, jei matuotume 
veiksmingumo saiku. O kas protinga? 
Tai, ką Piktasis siūlo Jėzui dykumoje: 
valdžia, galia, visi turtai.

Beje, šių laikų konkuruojančios  
ideologijos – liberalizmas ir socializ-
mas – puikiai sutaria dėl neva krikš-
čionybės bergždumo, nes jos abi vado-
vaujasi tais pačiais gyvenimo prasmės 
kriterijais. Kristus siūlo ne galią, bet 
kryžių. Jis visiškai nepanašus į tuos, ku-
rie save vadina šiuolaikinės visuomenės 
elitu. Prisiminkime Evangelijos žodžius, 
teigiančius, kad labai sunku į šį pasaulį 
įaugusiam žmogui būti išganytam, neį-
manoma tarnauti Dievui ir Mamonai. Į 
šiuos žodžius dauguma iš mūsų stengia-
si nekreipti dėmesio. Tačiau ne Kūrėjas 
turi prisitaikyti prie kūrinio iliuzijų, bet 
kūrinys turi nuolat gręžti akis į Kūrėją, 
nes tik Jis yra kiekvieno kūrinio gyve-
nimo tikslas ir pilnatvė.

Didžiausia kvailystė, jog pernelyg 
dažnai tai pamirštame...

Papiktinimas:  
„disciplinuotos“ religijos  
ilgesys

Krikščionybė niekada nebuvo patogi 
ir disciplinuota religija. Romos imperi-
joje buvo toleruojamos įvairios religijos, 
tačiau krikščionys – persekiojami, nes 
jie nepakluso, regis, paprastam reikalavi-
mui – garbinti imperatorių. Krikščionys 
teigė, jog gerbia žemiškuosius valdovus, 
bet garbina tik Kūrėją. Taip pat ir vė-
lesniais laikais, kai krikščionybė buvo 
tapusi netgi valstybine religija, nuolat 
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atsirasdavo atsinaujinimo sąjūdžių, ku-
rie griovė patogias schemas.

Nūdien taip pat svajojama apie dis-
ciplinuotą religingumą. Esą krikščionys 
galėtų privačiai išpažinti savo tikėjimą, 
sekmadieniais vaikščioti į pamaldas, bet 
viešojoje erdvėje privalo paklusti ki-
toms taisyklėms. Niekas esą netrukdo 
privačiame gyvenime laikytis religinių 
ritualų, pasitelkti religinius simbolius, 
tačiau viešajame gyvenime – šiukštu, to 
reikėtų vengti. Nes dar įsižeis turintys 
kitokius įsitikinimus. Krikščionys esą 
turėtų gyventi taip, kad nekeltų pasi-
piktinimo ar klausimų kitiems.

Dažnai atrodo, jog svajojama visus 
krikščionis, kurių elgesys turi bent kokį 
Kristaus sekimo ženklą, uždaryti į ge-
tą, patraukti iš akių. Beje, regis, su tuo 
sutinka ir nemaža dalis krikščionių. Jie 
reikalauja apvalyti krikščionybę nuo 
visko, kas gali būti nemalonu savimi 
patenkintam vartotojiškos visuome-
nės atstovui. Tikėjimo sūrumas išplau-
namas, apibarstomas cukraus pudra, 
paverčiamas ledinuku, pritaikytu prie 
šių laikų skonio. Konto svajonė išsipil-
do – iš krikščionybės pašalinamas sche-
mų nepripažįstantis Kristus. Krikščio-
nybė tampa pomėgiu, tokiu pačiu, kaip 
kolekcionuoti pašto ženklus ar auginti 
sliekus. Su tuo nesitaikstantys apšau-
kiami fanatikais.

Teliko įveikti paskutinę problemą – 
prasmės tuštumą žmogaus širdyje užpil-
dyti serialų ar prekybos centrų pakaita-
lais. Nenuvertinu Piktojo išradingumo, 
tačiau netikiu, kad tai pavyks.

Bus daugiau

Nuo vasaros vidurio Lietuvos visuomeniniame 
ir politiniame gyvenime pastebimas neįprastas šur-
mulys. Jau esame pripratę prie įvairiausių daugiau 
ar mažiau triukšmingų visuomenės ir politikos gy-
venimo įvykių. Tačiau šį kartą neįprasta šurmulio priežastis – šei-
ma, arba konkrečiau tai, ką savo tikslu turėtų laikyti valstybės po-
litika šioje srityje.

Šurmulį sukėlė vasaros viduryje Seimo narės Rimos Baškienės 
vadovaujamos darbo grupės, sudarytos iš įvairių Seimo frakcijų atsto-
vų, parengtas Valstybinės šeimos politikos koncepcijos projektas bei 
rudens pradžioje konservatorių pateiktas Paramos šeimai pagrindų 
įstatymo projektas. Pasirodžius šiems įstatymų projektams žinias-
klaidoje ir tam tikruose nevyriausybinių organizacijų, daugiausiai 
„maitinamų“ iš Europos Sąjungos fondų paramos, sluoksniuose kilo 
ažiotažas. Seimą, Vyriausybę ir Prezidentą pasiekė keliolikos tokių 
organizacijų pasirašyti kreipimaisi, raginantys atmesti minėtuosius 
įstatymus kaip neva pažeidžiančius žmogaus teises, lygias galimybes, 
diskriminuojančius nesusituokusius asmenis, vienišų tėvų auginamus 
vaikus, neatsižvelgiančius į mūsų laikmečio realijas ir besikėsinan-
čius į privatų piliečių gyvenimą. Prie nepatenkintų ir smerkiančių 
balsų choro prisijungė dalis žiniasklaidos, kairuoliškai bei feminis-
tiškai nusiteikusios moterų organizacijos, kai kurie politikai ir Vy-
riausybės nariai. Pagundai šiame kritiškai nusiteikusių balsų chore 
įkišti savo trigrašį neatsispyrė ir tokios institucijos, kaip Europos tei-
sės departamentas prie LR Teisingumo ministerijos, ėmęsis vertin-
ti įstatymų projektus ne tik jų atitikimo ar neatitikimo ES teisėms 
aktams požiūriu, bet ir leisdamas sau papostringauti apie tai, kam 
valstybėje turėtų būti skiriama didesnė parama.

Tokią audringą reakciją ir „pažangiai“ nusiteikusių interesų gru-
pių priešiškumą sukėlė abiejuose projektuose esančios nuostatos, 
įtvirtinančios vyro ir moters santuoką kaip šeimos pagrindą. Nuo-
lat kartojami gąsdinimai, neva siūlomi įstatymų projektai pažeidžia 
žmogaus teises, diskriminuoja vienišas motinas bei vienišų tėvų au-
ginamus vaikus, nepraėjo be pėdsakų. Visuomenėje buvo paskleistas 
nerimas, kad, kaip radijo laidoje pasakė vienas ministras, „ruošiamasi 
skriausti vaikučius“. O Seimo narė Aušrinė Marija Pavilionienė ryž-
tingai perėjo nuo kalbų prie darbų: užregistravo Valstybinės šeimos 
politikos koncepcijos projekto pataisą, siūlančią visame projekte iš-
braukti žodžius „vyro ir moters santuoka“.

Valstybinė šeimos politika: 
ar dar kam nors reikalinga 
santuoka?
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