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Sergėtis stabų
Tomas VILUCKAS

Kai vaikas būdamas rengiausi Pirmajai Komunijai, išdrįsau paklausti mane mo-

kiusios pogrindžio vienuolės, ką reiškia Dievo įsakymas: „Neturėsi kitų dievų, tiktai 

mane vieną.“ Geroji vienuolė atsakė, kad nuodėmė yra melstis Alachui ar elgtis taip, 

kaip daro žmonės Afrikoje, besilenkiantys akmenų ir medžių statuloms. Tuomet 

toks atsakymas mane patenkino, bet kai jaunystėje tapau sąmoningas krikščionis,  

ilgai negalėjau suprasti, kaip pirmas įsakymas galioja tikram katalikui, nes tikint į Jėzų 

net neateina į galvą mintis melstis Alachui ar Krišnai. Tad vėl teko leistis į paieškas.

Ką išvydo Pompėjus?

Vienu požiūriu anoji sesuo vienuolė buvo teisi: 
Katalikų Bažnyčia laiko nuodėme politeizmą (daugia-
dievystę), nes, kaip sako apaštalas Paulius, „Jo [Dievo] 
neregimosios ypatybės – jo amžinoji galybė ir dievys-
tė – nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiamos pro-
tu iš jo kūrinių...“ (Rom 1, 20). Kūrinija, mus supantis 
pasaulis yra vieno Dievo buvimo pėdsakas, tad žmogus 
gali jį atrasti, pažinti ir garbinti.

Tačiau tai nelengva. Iš Šventojo Rašto žinome, kad 
ir išrinktoji tauta ne sykį buvo pasukusi stabmeldys-
tės keliu. Pakanka prisiminti istoriją apie aukso veršį, 
o Izraelio žmonėms įsikūrus Pažado žemėje ne sykį 
pasitaikydavo, kad jie pasirinkdavo užkariautų kraštų 
ar pavergėjų kultus bei perimdavo kitus religinius pa-
pročius. Istoriškai žvelgiant, tai suprantama, nes Izraelis 
gyveno apsuptyje tokių tautų, kurios savo religiniame 
gyvenime neapsieidavo tiek be dievybių įvairovės, tiek 
be jų materializacijos, t. y. kai dievybė ir akmeninis ar 
medinis stabas būdavo sutapatinami.

Pirmasis įstatymas – „Neturėsi kitų dievų, tiktai ma-
ne. Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo, panašaus į 
tai, kas yra aukštai danguje ir kas yra čia, žemėje, ir kas 
yra vandenyse po žeme. Jiems nesilenksi ir jų negarbin-
si“ (Iš 20, 3–5) – tokio suvokimo akivaizdoje skambėjo 
tikrai revoliucingai. Jis skelbė, kad visatoje nėra nieko 
panašaus į Dievą ir kad jokiame kūrinyje negali tilpti 
Kūrėjo didybė, nes Dievas yra visur, visuose ir aukščiau 
visko. Jis pranoksta visa, kas regima ir apčiuopiama, tad 
bet koks žmogaus bandymas „konkretizuoti“ Dievą yra 
pasmerktas žlugti.

Pakartoto Įstatymo knyga nurodo ir dar vieną prie-
žastį: „Kadangi jūs nematėte išvaizdos, kai Viešpats 
kalbėjo jums iš ugnies prie Horebo, būkite atidūs ir 
saugokitės nuoširdžiai, kad nesielgtumėte nedorai, 
dirbdamiesi sau bet kokios išvaizdos stabą...“ (Įst 4, 

15–16). Tuo pasakoma, kad Dievas neturi išvaizdos, 
žmogus nežino jo esmės, todėl negali rizikuoti jo vaiz-
duoti, nes taip jį iškreiptų.

Toks tikėjimas buvo ir yra rimtas iššūkis žmogui. 
Garsus stačiatikių teologas tėvas Aleksandras Menis sa-
vo knygoje „Žmogaus Sūnus“ pasakoja apie legendinį 
Romos karvedį Pompėjų, 63 m. pr. Kr. užėmusį Jeruza-
lę ir panorėjusį aplankyti jos šventyklą. Pompėjus buvo 
girdėjęs apie joje esančią Šventų Švenčiausiąją vietą, 
kurion įžengti galėdavo tik vyriausias judėjų kunigas, ir 
tai vos kartą metuose. Karvedys tikriausiai buvo prisi-
klausęs gandų, kad ten slepiama auksinė asilo galva ar 
paaukoti paruoštas žmogus. Tačiau kai naudodamasis 
nugalėtojo teise Pompėjus atitraukė užuolaidą, skirian-
čią Šventų Švenčiausiąją vietą nuo visos šventyklos, di-
džiai savo nuostabai ir nusivylimui ten nieko nerado. 
Šiame pasakojime dar kartą matyti, kad istorijoje apsi-
reiškęs ir Jėzuje Kristuje visiškai save atskleidęs Izraelio 
Dievas yra gyvasis Viešpats – su juo ryšys užmezgamas 
ne per nebylius stabus, bet širdies slaptoje.

Naujoji pagonybė

Betgi kodėl XXI a. žmogus turėtų kreipti dėmesį 
į šiuos senus nutikimus? Apaštalas Paulius sako: „Visa 
tai jiems atsitiko kaip pavyzdys, ir buvo užrašyta įspė-
ti mums, kurie gyvename amžių pabaigoje“ (1 Kor 
10, 11). Visi šie Senajame Testamente užfiksuoti pa-
sakojimai moko mus pažinti Viešpaties ranką, jo planą 
mūsų atžvilgiu.

Paradoksalu, tačiau visų laikų ir įsitikinimų žmonės 
(tarp jų ir krikščionys) yra persekiojami galimybės pa-
tekti į stabmeldystės pinkles. Tai primena ir Katalikų 
Bažnyčios katekizmas: „Stabmeldybė nėra vien klai-
dingi pagonių kultai. Ji yra pastovi pagunda ir tikin-
čiam žmogui. Būti stabmeldžiu reiškia sudievinti tai, 
kas nėra Dievas. Stabmeldybė esti tada, kai žmogus 



Artuma / 2008 m. balandis 5
Credo

vietoj Dievo garbina ir nusilenkia kūriniui, kad ir kas 
jis būtų: dievai ar demonai (satanizmo atvejis), valdžia, 
malonumai, rasė, protėviai, valstybė, pinigai ir panašūs 
dalykai“ (§ 2113).

Tad kas nėra Dievas? Katekizmas, atrodytų, aiškiai 
išvardija dalykus, kurie gali jį užgožti. Stabmeldystė 
prasideda tada, kai Dievas išstumiamas iš jam deramos 
centrinės vietos žmogaus gyvenime. 
Izraelitų išėjimo iš Egipto pasako-
jimas apie aukso veršį simboliškai 
vaizduoja mūsų žmogiškąją tikrovę. 
Vos tik Mozė nuo savo tautos pasi-
traukia maldai, jo žmonės tuoj pa-
sidirbdina garbinimo objektą. Mat 
žmogaus prigimtis nepakenčia tuš-
tumos. Jei nėra tikros religijos, jos 
vietoje atsiranda pakaitalas. Ne vel-
tui Prancūzijos žydų rašytoja Simo-
ne Weil sakė: „Stabmeldystė yra ne-
išvengiama būtinybė tuštumoje.“

Keista, tačiau šiuolaikinis žmo-
gus yra ne mažiau stabmeldiškas nei 
antikos laikais ar viduramžiais. Juk 
atsisakius religinės praktikos arba 
ją atliekant paviršutiniškai atsive-
ria tuštuma, ir ji užpildoma sudie-
vinant ne tik kai kuriuos pomėgius, 
gyvenimo tikslus, kokius nors žmones, turto siekimą ne-
atsižvelgiant į kainą, bet ir tai, kuo besąlygiškai pasitiki-
me. Deja, vis dar tikima žvaigždėmis, pranašavimais, pa-
slaptingomis jėgomis ir jų „valdytojais“... Astrologinės 
pranašystės yra patys lankomiausi puslapiai interneto 
dienraščiuose. Nūdien atgimsta senosios stabmeldystės 
formos, kai dievinama gamta, kosmosas. Meditacijos 
apsikabinus medžius, į tekančią saulę tiesiamos rankos, 
akmenų, neva skleidžiančių gerą energiją ir naikinančių 
blogą, nešiojimas – tai naujosios pagonybės apraiškos, 
laisvai sklandančios mūsų visuomenėje.

Neregimieji stabai

Tačiau klystume, jei apsistotume vien prie šių ap-
raiškų. Pernai į amžinybę iškeliavęs Paryžiaus kardino-
las Jeanas Marie Lustigier kartą yra įspūdingai pasakęs: 
„Šiandieniniai stabai simbolizuoja žmogaus troškimų 
tironiją.“ Tai ištisa geismų ir troškimų, užvaldančių 
mūsų širdis, gama. Pavyzdžiui, apaštalas Paulius rašo, 
kad ir godumas yra stabmeldystė (plg. Ef 5, 5). Atidžiai 
patyrinėję savo vidų, turbūt visi surastume troškimų, 
kurie kartkartėmis sukyla mumyse kaip nevaldoma 
jėga ir siekia tapti mūsų gyvenimo varikliu. Žinoma, 
čia kalbama ne apie pagundas, nuo kurių niekas negali 
būti apsaugotas, net ne apie valią palaužiančias nuodė-
mes, bet apie troškimų „tironiją“, kai kažkur gelmėse 

tūnoję geismai ir poreikiai įsišaknija taip, kad tiesiog 
užvaldo mūsų esybę, viešpatauja mums ir valdo mūsų 
pasirinkimus.

Ir šios stabmeldystės žabangai tyko visų, nesvarbu, 
ar esi krikščionis, ar ne. Juk būtent krikščionis stabų 
sergėtis įspėjo apaštalas Jonas (plg. 1 Jn 5, 21). Stabų 
alkai yra mūsų viduje. Čia gimsta mūsų slapčiausi no-

rai, troškimai, mintys ir rikiuoja kasdienius mūsų apsi-
sprendimus. Todėl reformacijos tėvas Martynas Liuteris 
yra pasakęs: „Kam pavedi savo širdį ir kuo pasikliauji, 
tas ir yra tavo Dievas.“

Regis, nė vienas krikščionis neprieštarautų minčiai, 
kad jis turi kliautis Dievu. Tik klausimas čia būtų – ko-
kiu Dievu? Yra tikrasis Dievas ir mūsų vaizduotės su-
kurtasis. Tikrasis Dievas – tai Jėzus Kristus, Dievo Sū-
nus, kurį sutinkame Evangelijos žinioje, ir jis visada 
atviras kiekviename iš mūsų slypinčiam savo vaikui. O 
mūsų vaizduotės Dievas – tai buhalteris, į storą knygą 
rašantis mūsų blogus ir gerus darbus, griežtas viršinin-
kas, vis besitaikantis mums skirti nuobaudą, valdovas, 
vis laukiantis aukų bei duoklių.

Šitoks iškreiptas Dievo įvaizdis yra didžiausias gim-
tosios nuodėmės padarinys mumyse. Tokio Dievo įma-
noma tik bijoti, bet ne jį mylėti. Deja, daugybė krikš-
čionių tiki būtent tokiu Dievu, Dievu, kurio iš esmės 
nėra, nes nėra Viešpaties, griežto tarsi Smetonos laikų 
tėvas, pikto ir baudžiančio. Ilgainiui toks įsivaizduo-
jamas Dievas darosi atgrasus, nemielas, su juo šiltas ir 
paprastas santykis neįmanomas. Šis netikras Dievas yra 
stabas, kurį sunaikinti tegali išlaisvinantis Dievo žodis, 
tarsi kalavijas įsiskverbiantis į mūsų sielos gelmes ir at-
skleidžiantis tikrojo Dievo veidą.

Egidijaus Darulio nuotrauka


