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žmonių pagarbą vaisingumui – deja, to 
labai trūksta mūsų dienomis.

Vaisingumas yra Dievo palaimos, o 

nevaisingumas – bausmės  ženklas. 

Tad kodėl kai kurie Senojo ir Naujo-

jo Testamentų teisieji yra nevaisin-

gi ir tiktai žiloje senatvėje susilaukia 

palikuonių?

Tokių pavyzdžių iš tikrųjų netrūksta. 
Pvz., Abraomas ir Sara (plg. Pr 21), ku-
nigas Zacharijas ir Elzbieta (plg. Lk 1, 5–
25) ir t. t. Manau, kad teisiųjų žmonių 
nevaisingumas yra viena iš svarbiausių 
Senojo ir Naujojo Testamentų teologi-
nių linijų, lyg raudona gija ryškiai išsiski-
rianti margame Šventojo Rašto audinyje. 
Be stebuklingojo Dievo įsikišimo nebūtų 
buvę nei Izaoko, nei Jono Krikštytojo, nei 
kitų. Stebuklingais gimimais parodoma, 
kad Izraelio tautos išlikimas yra Viešpa-

ties Dievo rankose, jais parengiama dirva 
neprilygstamajam Jėzaus Kristaus gimi-
mui iš Mergelės Marijos.

Kodėl  Švč. Mergelė Marija –  vie-

no  vaiko motina –  vadinama  la-

biausiai  palaiminta  iš  visų moterų 

(Lk 1, 42)?

Labai teisingai pastebėta. Iš pirmo 
žvilgsnio titulas labiausiai palaiminta 
(tai semitizmas, išreiškiantis aukščiausio 
laipsnio savybę) turėtų būti taikomas 
daugiausia fizinių vaikų turinčiai motinai. 
Tačiau Biblijoje šalia fizinio vaisingumo 
yra žinomas ir dvasinio vaisingumo reiš-
kinys: Nors turėtumėte tūkstančius auklė-
tojų Kristuje, bet nebus kelių tėvų, nes, pa-
skelbdamas Evangeliją, aš esu tapęs jūsų 
tėvu Kristuje Jėzuje (1 Kor 4, 15). Kaip 
apaštalas Paulius Korinto bažnyčiai, taip 
Marija Kristuje Jėzuje yra visos Bažnyčios 

Motina, taigi vaisingiausia iš visų motinų: 
Pamatęs stovinčius motiną ir mylimąjį mo-
kinį, Jėzus tarė motinai: „Moterie, štai tavo 
sūnus!“ (Jn 19, 26).

Rytojaus dieną,  jiems  keliaujant  iš 

Betanijos, Jėzus buvo alkanas. Pama-

tęs iš tolo sulapojusį figmedį, jis priė-

jo pažiūrėti, gal ką ant jo ras. Tačiau, 

atėjęs prie medžio, jis nerado nieko, 

tiktai lapus, nes buvo dar ne figų me-

tas. Tuomet jis tarė medžiui: „Tegul 

per  amžius  niekas  nebevalgys  ta-

vo vaisiaus!“ Jo mokiniai tai girdėjo 

(Mk 11, 12–14). Kodėl Jėzus Kristus 

pasmerkė figmedį, jeigu dar nebuvo 

atėjęs metas figoms sunokti?

Šis stebuklas simbolinis, pagrindinė 
jo mintis yra tokia: Izraelis – Dievo so-
dininko prižiūrimas figmedis – turėtų 
būti nuolatos vaisingas.

Metų pradžioje į gatves Anglijoje išvažiavo apie aštuoni šimtai autobusų su neįpras-

tais reklaminiais užrašais: „Dievo tikriausiai nėra. Liaukitės rūpintis ir džiaukitės gyveni-

mu.“ Tokia iniciatyva kilo kaip atsakas į viešuomenėje vis dažniau pasirodančias krikš-

čioniško pobūdžio akcijas: krikščioniškus simbolius, reklamas, kvietimus bei renginius. 

Kadangi dalis visuomenės narių savęs netapatina su jokia tikėjimo bendruomene, o kai 

kurie iš jų netgi viešai skelbiasi esą ateistai, krikščioniškų gyvenimo apraiškų bei simbo-

lių apsuptyje jie jaučiasi labai nejaukiai ir įtaria, kad taip gali būti pažeidžiamos jų teisės. 

Juk kiekvienas susidūrimas su krikščionybe ar užuomina apie Dievą tokius žmones suer-

zina, todėl susirūpinta netikinčius „raminančiomis“ reklamomis.

Ateizmo bergždumas,
arba Nesėkmingos paguodos paieškos

Mons. dr. Algirdas JUREVIČIUS

Skaitytojams noriu priminti, kad sąvoka ateizmas 
yra kilusi iš graikų kalbos ir reiškia pažiūras, neigiančias 
Dievo buvimą. Sovietmečiu ateistinis auklėjimas buvo 
priskiriamas vos ne prie svarbiausių ugdymo krypčių, 
todėl pirmiausia su juo tekdavo susidurti mokykloje. 
Klasės auklėtojai į ateistinį būrelį priverstinai įrašydavo 
tuos mokinius, kurie lankydavo bažnyčią, o kiti moki-
niai pasirinkdavo sporto, meno ar rankdarbių būrelius. 
Taip man nuo ketvirtos klasės teko lankyti ateistinį bū-
relį. Kadangi mokykloje neatsirado mokytojos, geban-
čios išdėstyti tokį subtilų „mokslą“, būreliui vadovavo 
lietuviškai beveik nemokanti rusistė. Tad „sisteminės“ 

žinios apie Dievo nebuvimą mane pasiekė daug anks-
čiau negu apie Dievo buvimą. Širdimi jaučiau, kad sve-
tima ne tik toji kalba, bet ir tas „mokslas“.

Dažnam ateizmo šalininkui tada kildavo neatsaky-
tas klausimas: jeigu Dievo nėra, kodėl tiek daug dėme-
sio ir lėšų skiriama tam, ko nėra? Žvelgiant iš tikinčiojo 
pozicijų, ateizmo egzistavimas numatytas ir Šventa-
jame Rašte, nes visuomet atsiranda prieštaraujančių 
Evangelijai bei neigiančių Dievo darbus. Biblija neįro-
dinėja Dievo buvimo, bet aprašo Jo veikimą istorijoje 
bei pavienių žmonių gyvenime. Dievo veikimo dėka 
pasaulio istorija tampa išganymo istorija. Nenuostabu, 
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kad ir Bažnyčia nešvaisto veltui laiko, dalyvaudama gin-
čuose ir įrodinėdama Dievo buvimą, bet pasinaudoja 
apaštalo Pauliaus įspėjimu: „Venk nerimtų tauškãlių. 
Jie vis giliau bris į bedievystę, ir jų kalbos, tarsi vėžio 
votis, vis plis“ (2 Tim 2, 16). Bažnyčioje nuolat girdi-
me apie Dievo darbus bei tikėjimo jėgą, o ir žmogaus 
prigimtyje įrašytas Jo balsas per sąžinę kiekvieną as-
menį veda Jo link.

Visa tai apsvarstę matome, kad tokiomis aplinky-
bėmis nepaprastai sunku išsilaikyti netikinčiam, o kar-
tais jis turi būti netgi piktavalis norėdamas išlikti ateis-
tu. Tokio užsispyrimo pavyzdys 
galėtų būti piktoji dvasia, kuri 
žino Dievo galybę, bet vis tiek 
jai priešinasi. Juk vyriausiasis 
ateizmo „profesorius“ – šėtonas 
„tiki ir dreba“ (Jok 2, 19). Esant 
tokiai „komplikuotai“ ateistų pa-
dėčiai, kiekviena viešai paskleis-
ta abejonė dėl krikščionybės 
patikimumo yra priimama kaip 
„balzamas“ netikinčiųjų sieloms. 
Pastaraisiais metais viešojoje  
erdvėje buvo keletas ateistinių 
„prošvaisčių“, kurios neilgai guo-
dė ateistus. Viena jų – „Da Vin-
čio kodas“ – pradžioje suintri-
gavo, bet vėliau pasirodė, jog tai 
tėra romanas, paremtas II–III a. 
kilusiais falsifikatais. Atrastoji 
„Judo evangelija“, pasirodo, taip pat nieko bendro ne-
turi su negarbingai pasielgusiu Kristaus apaštalu, nes 
buvo sukurta II a. gnostikų sektoje.

Kiek daugiau džiaugsmo ateistams suteikė žinia 
apie atrastą Jėzaus „šeimos kapą“, kuriame aptiktų pa-
laikų vardai hipotetiškai galėtų būti siejami su Jėzu-
mi, Marija, Matu, Juozapu, Marija Magdaliete, Judu... 
Nuodugnesni tyrinėjimai rodo, jog šie vardai Jėzaus 
laikais buvo nepaprastai plačiai paplitę. Žydams buvo 
įprasta nekurti naujų vardų ir naujagimiams suteikti 
giminaičių vardus. Angelo paskatintas Jono Krikšty-
tojo tėvas nesilaikė šios tradicijos, todėl susilaukė arti-
mųjų priekaištų: „Bet niekas tavo giminėje neturi šito 
vardo“ (Lk 1, 61). Tad nereikia stebėtis, kad tarp dvy-
likos Jėzaus apaštalų buvo net du Jokūbai, du Simonai 
(vieną Viešpats pavadino Petru), du Judai (vienas buvo 
pramintas Tadu), o tarp artimiausių Jėzaus giminaičių 
taip pat sutinkame Jokūbą, Juozapą, Simoną bei Judą 
(plg. Mt 13, 55). Net keturios iš Jėzų lydinčių moterų 
vadinamos Marijomis: Jėzaus Motina, Kleopo žmona, 
Magdalietė ir Lozoriaus sesuo. Pavardžių nebuvimas 

* Perfrazuota iš: Anthony de Mello. Paukščio giesmė. Katalikų pasaulio leidiniai, 2001, p. 40.

bei nuolatinis tų pačių vardų kartojimasis skirtinguo-
se šaltiniuose šiandieniams istorikams neleidžia dary-
ti jokių mokslinių išvadų apie tų asmenų tapatumą. 
O kur nėra tikrumo, visuomet atsiveria erdvė ateistus 
guodžiančioms spekuliacijoms.

Neapsigaukime ateizmu kaltindami vien netikin-
čiuosius. Labai dažnai dėl to būna kalti bei jį išpro-
vokuoja ir patys tikintieji, „religinio auklėjimo aplai-
dumu, arba klaidingu tikėjimo aiškinimu, arba ir savo 
religinio, moralinio bei visuomeninio gyvenimo trūku-
mais daugiau pridengiantys, negu atskleidžiantys tik- 

rąjį Dievo ir religijos veidą“ (Pas-
toracinė konstitucija apie Bažnyčią 
šiuolaikiniame pasaulyje Gaudium 
et spes, 19). Tad įsijauskime į neti-
kinčiųjų padėtį ir pabandykime su-
prasti, kaip sunku jiems gyventi ir 
išlaikyti nepažeistą savo netikėjimą. 
Juk pavasarį, žvelgdami į bundančią 
gamtą, jie visąlaik turi tvirtinti, kad 
tai – atsitiktinai atsiradę ir jokio ki-
to tikslo neturintys reiškiniai; susi-
dūrę su mirtimi ateistai nenoromis 
patiki, kad viskas baigėsi, o žmogus 
– tik trąša žemei ir gardus kąsnis 
kirmėlėms. Galime įsivaizduoti, 
kaip jiems, vargšeliams, sunku, kai 
švenčiamas Kristaus Prisikėlimas 
– Velykos, girdint bažnyčios varpų 
gausmą, matant tikinčiųjų proce-

sijas... Galbūt tai padėtų krikščionims suprasti, kodėl 
ateistams reikalinga reklama, kodėl jie su džiaugsmu 
skaito skandalingus straipsnius apie Bažnyčią, kuriuos 
jiems lyg saldainiuką didžiųjų krikščioniškų švenčių 
proga pateikia pasaulietinė spauda.

Pravažiuos autobusas su užrašu „Dievo tikriausiai 
nėra...“, bet ar tai numalšins nuolat kirbantį egzisten-
cinį nerimą dėl Dievo buvimo? Nors tas užrašas skirtas 
bedieviams paguosti, žodelis tikriausiai suteikia jiems 
dar daugiau nerimo. Protas sako, kad neegzistuojan-
tys dalykai nekelia abejonių. Tad nerimastingoji abe-
jonė tęsiasi.

P. S. Pažodinio Biblijos aiškinimo šalininkai buvo 
įsitikinę, kad pasaulis buvęs sukurtas maždaug prieš 
penkis tūkstančius metų. Kartą vienas mokslininkas 
pasakė Šventojo Rašto tyrinėtojui: „Mes radome kau-
lų, įrodančių, kad gyvybės žemėje būta prieš milijoną 
metų.“ Kaipmat pasigirdo atsakymas: „Dievas, sukūręs 
žemę prieš penkis tūkstančius metų, tyčia paliko tų 
kaulų, kad išbandytų mūsų tikėjimą...“*


