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Drąsos, gyvenkim pakelta galva!
Ar bus gerbiama mūsų teisė būti krikščionimis? (IV)

Konkrečiais pavyzdžiais baigiamas ciklas (pradžia – 2007 m. 

„Artumos“ nr. 10), kuriuo siekta kiekvieną iš mūsų paraginti nau-

jai apmąstyti, ką reiškia būti krikščionimi viešajame gyvenime.

2007 metų vasarą 
Seime įregistruotos Ly-
gių galimybių įstatymo 

pataisos įtvirtino natūralų dalyką – kiek-
vienos religinės bendrijos teisę tvarkytis 
pagal savo vidaus taisykles, išpažįstant 
savas vertybes. Šios pataisos jokiu būdu 
nereiškė religijos suliejimo su valstybe. 
Priešingai, jos įtvirtino kiekvieno teisę gy-
venti pagal savo tikėjimą, nepažeidžiant 
kitų žmonių teisių, neardant viešosios 
tvarkos. Deja, dėl to sukelta tikra isteri-
ja, suplazdėjo kovos už toleranciją vėlia-
vos, tarsi lietus pasipylė pareiškimai. Dar 
kartą įsitikinta, kad lygių galimybių šūkis 
šiuolaikinėje Europoje vis labiau neska-
tina teisingumo, solidarumo ir jautrumo 
vienas kitam, o virsta naujos, sekuliarios 
religijos priemone kovoje prieš „kitati-
kius“. Kaip kitaip pavadinti Lygių galimy-
bių kontrolierės tvirtinimą, kad katalikiš-
ka mokykla, priimdama į darbą mokytoją 
ir pageidaudama, jog jis būtų katalikas, 
grubiai pažeistų žmogaus teises? 

Nesąmonė? Taip atrodo ir man, ta-
čiau ne tiems aršiems kovotojams už 
lygias galimybes, įsitikinusiems, jog gy-
venti taip, tarsi Dievo nebūtų, yra gera 
ir demokratiška, o gyventi pagal savo 
religinius įsitikinimus – neteisinga ir 
įžūlu. Blogiausia, jog nuo ideologinio 
pamokslavimo pereinama prie įstaty-
mų. Tad klausimas, ar bus gerbiama 
mūsų teisė būti krikščionimis, yra daug 
aktualesnis nei dažnai manoma.

Štai ne vienoje Vakarų valstybėje 
krikščionių kunigams buvo iškeltos bylos 
už tai, kad jie iš sakyklos dėstė Bažnyčios 
poziciją, jog praktikuoti homoseksualiz-
mą – nuodėmė. Esą taip buvo kurstoma 
diskriminacija. Nors, pvz., pareikšti, kad 

krikščioniškas tikėjimas yra neurozė, ku-
rią galima išgydyti psichoanalize, – visai 
nediskriminavimas, netgi akivaizdi eru-
dicija. Tikinčiųjų niekinimas suvokiamas 
kaip gero išsilavinimo ir proto brandos 
ženklas, o viešas savo tikėjimo liudiji-
mas – provokacija, fanatizmo išraiška.

Mes taip „ištobulinome“ žodžio ir 
sąžinės laisvę, jog nebeliko vietos įsitiki-
nimui, jog egzistuoja objektyvus gėris ir 
tiesa. Šiandien taip kovojome už abstrak-
čią teisę būti bet kuo, jog pamažu pra-
randame teisę būti paprasčiausiai savita 
asmenybe. Beje, krikščioniškoje tradici-
joje daug mieliau kalbama ne tiek apie 
abstrakčią lygybę, kiek apie teisingumą ir 
solidarumą. Pirmiausia dėl to, kad krikš-
čionybė nekuria mitų, bet labai realis-
tiškai kalba apie žmogų. Neegzistuoja 
du visiškai vienodi žmonės. Visi esame 
skirtingi, nors ir vienodai Dievo mylimi. 
Tikrai svarbu griauti prietarus ir stereoti-
pus, tačiau jei iš tiesų gerbiame žmogaus 
laisvę ir orumą, svarbu padėti kiekvienam 
jų išsiskleisti, atpažinti ir brandinti tas 
sėklas, kurias Viešpats įbėrė prigimtyje, 
o ne bandyti visus „sukonstruoti“ pagal 
abstraktų lygybės principą. Gaila, kad ši 
ideologija neretai tampa kova prieš gy-
venimo spalvas. Lygybės „apaštalams“ 
formali lygybė svarbiau už natūralią įvai-
rovę, be kurios būtų neįmanoma skirty-
bių simfonija. Skaudu, kad nebeskiriame 
laiko savo unikalumui brandinti, o visą 
energiją esame skatinami atiduoti abst-
rakčiai savikūrai.

Kova už lygias teises praktiškai virsta 
kova prieš teisę į savitumą. Tie patys ko-
votojai ne kartą siūlė uždrausti Katalikų 
Bažnyčią kaip moteris diskriminuojančią 
organizaciją. Esą tai, jog moterims nelei-

džiama būti kunigais, yra neleistina disk-
riminacija ir lygybės pažeidimas. (Šiuo 
atveju buvimas kunigu suvokiamas kaip 
tikslas savaime, kaip visų religinių troški-
mų išsipildymas.) Verta atkreipti dėme-
sį, kad dauguma tų, kurie dega troškimu 
„pataisyti“ Bažnyčią, paprastai menkai 
apie ją nusimano ir visiškai netrokšta 
ieškoti tikrojo kelio pas Dievą. Jiems pa-
prasčiausiai pikta, kad yra žmonių, nepa-
klūstančių jų ideologijos dogmoms.

Dar vienas aklagatvis, į kurį mus 
kreipia sukarikatūrinta lygių galimybių 
ideologija – lyties kaip konstrukto samp-
rata. Ji pateikiama kaip išsilaisvinimas 
iš krikščioniškos antropologijos. Esą sa-
vo lytiškumą „susikonstruojame“ patys. 
Štai garbingą mokslinį vardą turinti Sei-
mo narė rašo rimtus raštus, įrodinėdama, 
kad nevalia merginoms pasakoti apie tai, 
kaip gyvybė bręsta įsčiose; esą toks pasa-
kojimas morališkai gniuždytų merginas, 
kurios norės darytis abortus. Esą nevalia 
vartoti negimusio kūdikio sąvokos, nes 
tai pažeidžia moters teisę laisvai dispo-
nuoti savo kūnu. Minėta seimūnė niršta 
ir kurpia vis naujus pareiškimus, perspė-
jančius apie tariamą krikščionybės puoli-
mą, o mes tylime ir bijome pasakyti, kad 
ši politikė – karingojo ateizmo dinozauras 
ir visas moksliškumas, į kurį jį apeliuoja, 
puldama krikščionišką gyvybės ar šeimos 
sampratą, tėra noras moksline širma pri-
dengti savo sekuliariąją religiją.

Sovietinis komunizmas tikino su-
kursiąs naują žmogų. Žvelgdami į ly-
gių galimybių „religijos apaštalų“ veiklą 
matome panašų bandymą, tik nudažy-
tą kita spalva.

Kaip turėtume reaguoti? Pirmiau-
sia – atrasti drąsos viešai ginti tai, kuo 
tikime. Antra, prisiminti, kad Kristus 
mūsų nesupančiojo, bet atpirko, todėl 
turime gyventi nesusigūžę, aukštai pa-
kelta galva. Trečia, privalome būti so-
lidarūs ir nešioti vieni kitų naštas. Ket-
virta, nevalia apsigyventi apkasuose ar 
įsitraukti į primityvią kovą dėl galios.

Mylėkime tuos, kuriems esame pa-
piktinimas, melskimės už juos ir kartu 
visada bandykime patikti Dievui, o ne 
žmonėms – ir būsime neįveikiami.


