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Tikėjimas ir jo iššūkiai
Tomas VILUCKAS

„Kiekvienas pasaulyje egzistuojantis tikėjimas grįstas išgalvo-

tomis istorijomis. Toks ir pats tikėjimo apibrėžimas – pripažini-

mas to, kas, kaip patys įsivaizduojame, yra tikra, bet negali būti 

įrodyta.“ Šitaip tvirtina skandalingojo romano „Da Vinčio kodas“ 

herojus mokslininkas Lengdonas. Ko gero, panašioms mintims 

pritartų ne vienas nūdienos žmogus. Tad mums turėtų rūpėti, 

kuo tikime, kas yra mūsų tikėjimo pagrindas. Ar mūsų, vadinančių save tikin-

čiais, pasirinkimas yra sąmoningas?

minga jėga, keičiančia gyvenimą. Tikėjimas tikras, kai jis 
kursto mus taip pasirinkti, kad keistųsi mūsų požiūris, 
orientacija, vidinės nuostatos. Krikščioniškas tikėjimas 
ir siūlo mums bei kviečia kiekvieną asmeniškai rinktis 
buvimą su Dievu. Juk visų pirma tikėti krikščioniui 
reiškia sąmoningai apsispręsti gyventi su Viešpačiu ir 
rinktis jo siūlomą gyvenimo programą – Evangeliją.

Tikėjimas taip pat yra ir pažinimas. Čia nekalbama 
apie mokslininkams, išminčiams būdingą pažinimą. Ti-
kėjimą pažinti būdinga kiekvienam, net ir visai neišsi-
lavinusiam, tikinčiajam. Ko negalime pažinti dėl savo 
proto ribotumo, tą pažįstame tikėdami. Tai iliustruotų 
Švč. Trejybės slėpinys. Žmogaus protas pajėgus atrasti, 
kad yra Dievas, Pirmoji Būtybė. Tačiau joks žmogus 
negali žinoti, koks Jis yra. Tik iš Jėzaus, kuris pats yra 
atėjęs iš aukštybių (plg. Jn 3, 31), sužinome apie Die-
vo gyvenimą. Todėl šv. Jonas Krikštytojas apie jį sako: 
„Jis liudija, ką yra girdėjęs ir matęs“ (Jn 3, 32). Jėzus 
atskleidžia naujus akiračius – trejybinio Dievo slėpinį. 
Šio slėpinio branduolys – Tėvo meilė Sūnui, Sūnaus 
meilė Tėvui ir šios meilės vienybės vaisius – Švento-
ji Dvasia.

Vis dėlto negalime patikrinti, įrodyti to, ką skelbė 
Jėzus. Lieka vien tikėti juo. Turime atlikti tai, ką da-
nų mąstytojas Sørenas Kierkegaardas vadino „tikėjimo 
šuoliu“ – nuo savaime suprantamų, akivaizdžių daly-
kų pereiti prie tikrovės, kurios negalime aprėpti. Tad 
tikėjimas turėtų mus stebinti, nes jis paprastai atveria 
sunkiai nutuokiamas perspektyvas.

Tikėjimas ir sveikas protas

Vis dėlto nereiškia, kad tikėjimas panaikina protin-
gumą, sveiką nuovoką ir tik aklai paklūsta dieviškajai 
tikrovei. Maža to, tikėjimas negali būti priešingas tam, 
ką sveiku protu įmanu suprasti apie jį patį, Dievą, 

Daktaro McNamaros tikėjimas

Tikėjimas yra mūsų žmogiškosios egzistencijos dalis. 
Maža to, mūsų gyvenimas remiasi tikėjimu. Atidžiau 
pažvelgę į savo gyvenimą jame pastebėtume kur kas 
daugiau tiesų, kuriomis tiesiog tikime, nei tų, kuriomis 
remiamės dėl to, kad patys būtume ką nors sužinoję ar 
kokiu nors būdu patikrinę. Pavyzdžiui, tikime tuo, ką 
mums sako žmogus, kuriuo esame linkę pasitikėti. Ki-
ta vertus, kas galėtų patikrinti, ką vadiname magiškai 
skambančiais posakiais „mokslas įrodė, nustatė“, kas pa-
jėgtų suvaldyti informacijos srautą, kasdien pasiekian-
tį mus iš įvairių pasaulio kampelių ir mūsų dažniau-
siai priimamą kaip teisingą? Tad žmogiškas tikėjimas, 
su kuriuo priimame kažkokius dalykus, yra nuolatinis 
mūsų palydovas.

Žmonės mėgsta sakyti, kad reikia kuo nors tikėti. 
Toks neapibrėžtas tikėjimas pasireiškia įvairiomis for-
momis: tikima horoskopais, ufonautais, ateitimi. Nū-
dienos žmogui būdingas kultinio serialo Grožio peilis 
(Nip/Tuck) herojaus daktaro McNamaros tikėjimas. 
Vienoje iš serijų grožio chirurgo Seano McNamaros 
klausiama, ar jis yra tikintis. Daktaras neabejodamas 
atsako tikįs dviem dalykais: savo šeima ir darbu. Ne-
trukus pašlyja chirurgo šeimyniniai ryšiai, jam pradeda 
nesisekti darbe. Ir jis lengvai praranda tikėjimą viskuo, 
kas iki šiol jam buvo brangu...

Ši istorija puikiai iliustruoja tiesą, kad tikėjimą api-
būdina tai, kuo tikima. Kai tikima kažkuo, tai ir tikė-
jimas kažkoks. Tačiau vien tokiais akiračiais tikėjimas 
neapsiriboja.

Ką pažįsta tikėjimas?

Jei tikėjimą apribotume tik tuo, ką galime suprasti, 
pamatuoti, pažinti, tuomet jis virstų paprasčiausiu įsi-
tikinimu, etikos dalimi. Toks tikėjimas nebebūtų veiks-
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krikščionybę. Tai 2006 m. per vizitą Vokietijoje savo 
žymiojoje paskaitoje Regensburgo universitete sakė ir 
popiežius Benediktas XVI, atkreipdamas dėmesį į vi-
duramžių dialogo tarp išsimokslinusio Bizantijos im-
peratoriaus Manuelio II Paleologo ir vieno išsilavinusio 
perso fragmentą.

Diskutuojant apie džihadą, šventąjį karą, impera-
torius sako, kad tikėjimą skleisti 
prievarta priešinga protui, prieš-
tarauja Dievo ir sielos esmei. 
„Dievui nepatinka kraujas, – sa-
ko jis, – o elgtis neprotingai prie-
šinga Dievo esmei. Tikėjimas yra 
ne kūno, bet sielos vaisius. Tad 
tam, kas nori ką nors atvesti į 
tikėjimą, reikia mokėti tinka-
mai kalbėti ir teisingai mąstyti, 
o ne smurtauti ir grasinti <...>. 
Norinčiam įtikinti protingą sie-
lą nereikia stiprios rankos, mu-
šimo įrankio ar dar kokios nors 
priemonės, kuria kam nors būtų 
galima grasinti mirtimi...“

Šios citatos pagrindinė min-
tis yra ta, kad elgtis neprotingai 
priešinga Dievo esmei. Tuo tar-
pu pagal islamo sampratą Dievas 
yra absoliučiai transcendentinis, 
ir jo valios niekas nesaisto. Po-
piežius atkreipia dėmesį į prancūzo islamo specialisto 
R. Arnaldezo pastebėjimą, jog šio dialogo dalyvis Ibn 
Haznas pareiškia, kad Dievo nevaržo net jo paties žo-
dis ir kad jo niekas neįpareigoja apreikšti tiesos; esą jei 
jis panorėtų, žmogus turėtų praktikuoti ir stabmeldys-
tę... Krikščionybė per amžius teigė, kad Dievas niekada 
nesipriešins savo nustatytai tvarkai. Mus supančiame 
pasaulyje, mumyse, mūsų elgsenos normose egzistuoja 
Dievo norėti dėsniai. Tad sveikas mąstymas ir tikėjimas 
dera tarpusavyje, bet niekada nevalia pamiršti ir to, jog 

pastarasis yra nepalyginti daugiau nei mūsų išvedžioji-
mai ar įsivaizdavimai.

Dėl šios įtampos tam tikra prasme galime sakyti, 
kad tikėjimas mums yra iššūkis. Nieko nuostabaus, jog 
pavargstame tikėti, nes čia mūsų protas turi nusilenkti 
prieš Dievo slėpinio didybę, o jausmai, emocijos „iš-
sikvepia“. Laimei, tikėjimas siekia aprėpti visą mūsų 

gyvenimą, visas jo sritis, tad 
kai pailstame, lieka gilumi-
nis mūsų apsisprendimas, 
sąmoninga nuostata gyventi 
tikėjimu. Ne veltui pranašo 
Habakuko knygoje randame 
ištarmę: „...teisus žmogus gy-
vena savo tikėjimu“ (Hab 2, 
4). Būtent tada, kai į viską 
žvelgiame tikėjimo žvilgs-
niu, įmanoma, pavyzdžiui, 
kaip brolius priimti kitati-
kius, atleisti, savo kasdienius 
sprendimus remti evangeline 
tiesa ir pan.

Apaštalas Jokūbas nedvi-
prasmiškai perspėja, kad ti-
kėjimas be darbų yra miręs 
(plg. Jok 2, 17). Idant būtų 
gyvas, tikėjimas turi tarsi įsi-
kūnyti. Mūsų gyvenimas yra 
ta erdvė, kurioje jis įgyja pa-

vidalą, tampa konkretus, sakytume, apčiuopiamas. Taip 
mūsų gyvenimuose tęsiasi įsikūnijimo slėpinys. Bažny-
čia tikėjimo pavyzdžiu tikintiesiems siūlo Švč. Mergelę 
Mariją. Anot šv. Augustino, ji pirmiau Jėzų pradėjo ne 
savo kūne, bet savo tikėjime. Tai reiškia, kad jos tikėji-
mas tapo sąlyga amžinajam Žodžiui įsikūnyti. Tikėji-
mo vedama per Apreiškimą Marija ištarė Tėvui „taip“ 
ir tapo Dievo Motina. Taip pat ir mes savo tikėjimu čia 
ir dabar tampame vaisingi amžinybei.
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Henri J. M. Nouwen
MyLIMoJo gyVENIMAS
Dvasios gyvenimas sekuliariame pasaulyje
Iš anglų kalbos vertė Rasa Drazdauskienė

Tai dvasinis vadovas kiekvienam norinčiam suvokti esminę žmogaus egzisten-
cijos tiesą. Iškilus XX a. rašytojas pabrėžia, kad visi esame mylimi Dievo vaikai, 
Jo išrinktieji, tad nūdienos sekuliariame pasaulyje turime ieškoti grožio ir tiesos, 
kalbėti apie tikėjimą, meilę ir viltį. Autorius tikisi, kad daug kas norės „nugirsti“ 
jo asmenišką ir tiesią kalbą, o gal net prisidėti prie šių dvasinių ieškojimų. Tiems, 
kurie dar nėra skaitę jo veikalų, šis bus puikiausia pradžia.
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