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 Didelės ir mažos kryžkelės

Kun. Danielius DIKEVIČIUS

Drąsą Naujajame Testamente išreiš-
kia įvairios sąvokos. Viena jų – parrēsia 
(iš viso pakartota 31 kartą): „Matydami 
Petrą ir Joną drąsiai kalbant ir patyrę, kad 
tai paprasti, nemokyti žmonės, jie labai 
stebėjosi <...>“ (Apd 4, 13); „O dabar, 
Viešpatie, atkreipk akis į jų grasinimus 
ir suteik saviesiems tarnams drąsos atvi-
rai skelbti tavo žodį“ (Apd 4, 29); „Jiems 
pasimeldus, sudrebėjo susirinkimo vieta, 
visi prisipildė Šventosios Dvasios ir ėmė 
drąsiai skelbti Dievo žodį“ (Apd 4, 31); 
„Jis skelbė Dievo karalystę ir visiškai drą-
siai ir netrukdomas mokė apie Viešpa-
tį Jėzų Kristų“ (Apd 28, 31; žr. taip pat 
Ef 3, 12; 6, 19; 1 Tim 3, 13; Fm 8).

Tačiau tai nėra vienintelė šios sąvo-
kos reikšmė. Joje taip pat atsispindi pa-
sitikėjimo Dievu ir žmonėmis mintis: 
„Mylimieji, jei širdis mūsų nesmerkia, 
mes pasitikime Dievu“ (1 Jn 3, 21); „Aš 
labai pasitikiu jumis, labai jumis giriuosi“ 
(2 Kor 7, 4a; žr. taip pat Žyd 3, 6; 4, 16; 
10, 19.35; 1 Jn 2, 28; 4, 17; 5, 14). Bet ir 
tai dar ne viskas. Naujajame Testamente 
yra dar trys šio žodžio prasmės: viešu-
mas, atvirumas ir aiškumas: „Bijodami 
žydų, visi privengė apie jį viešai kalbėti“ 
(Jn 7, 13; žr. taip pat Jn 7, 4.26; 11, 54; 
18, 20; Fil 1, 20; Kol 2, 15); „Jis tai kalbė-
jo visiškai atvirai. Tada Petras, pasivadinęs 
jį į šalį, ėmė jį drausti“ (Mk 8, 32; žr. taip 
pat Jn 10, 24; 11, 14; 16, 25; Apd 2, 29; 
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2 Kor 3, 12); „Jo mokiniai tarė: Štai dabar 
tu aiškiai kalbi ir nebesakai jokių palygi-
nimų“ (Jn 16, 29).

Iš kur visa tai sužinome? Iš žodžio 
parrēsia kilmės. Anot kalbininkų, pasta-
rasis yra sudarytas iš dviejų graikiškų žo-
džių pan ir rēsis, kurie atitinkamai reiškia 
viskas ir kalba. Todėl parrēsia paraidžiui 
reikštų kalba apie viską. Taigi, kaip ma-
tome, graikiško termino parrēsia seman-
tinis laukas apima ne tik drąsos/pasitikė-
jimo, bet ir aiškumo/atvirumo/viešumo 
temas. Vadinasi, anot Naujojo Testamen-
to mokymo bei teologijos, tarp drąsos ir 
pasitikėjimo/aiškumo/atvirumo/viešu-
mo esama glaudaus ryšio.

Drąsai pirmiausia reikia aiškumo, t. y. 
egzistencinės savo būties tapatybės suvo-
kimo: aš, žmogus, esu asmeninės dieviš-
kos meilės tiesioginis padarinys („Tuo-
met Dievas tarė: ‘Padarykime žmogų 
pagal mūsų paveikslą ir panašumą...’“, 
žr. Pr 1, 26–27). Tai veda mane į dvigubą 
pasitikėjimą Dievu ir pačiu savimi – aš esu 
čia, nes Dievui manęs reikia, o jeigu Jam 
manęs reikia, vadinasi, aš esu ontologiškai, 
t. y., iš esmės geras („Dievas apžvelgė visa, 
ką buvo padaręs, ir iš tikrųjų matė, kad 
buvo labai gera…“, žr. Pr 1, 31). Kadan-
gi esu ontologiškai geras, tad manęs rei-
kia kitam/kitiems („Viešpats Dievas tarė: 
‘Negera žmogui būti vienam. Padarysiu 
jam tinkamą bendrininką’“, Pr 2, 18). O 
tai paskatina mane viešumui ir atvirumui 
(plg. Pr 2, 19–25).

Tą patį galėtume pasakyti ir apie 
Bažnyčią. Ji taip pat yra Dievo kūri-
nys (gimstantis po Jėzaus kryžiumi, 
žr. Jn 19, ir pirmųjų Sekminių metu, 
žr. Apd 2), t. y. savyje gera ir žmonėms/
žmonijai naudinga institucija („Jėzus 
prabilo: ‘Man duota visa valdžia danguje 
ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano 
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mokiniais visų tautų žmones, krikštyda-
mi juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šven-
tosios Dvasios, mokydami laikytis visko, 
ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su 
jumis per visas dienas iki pasaulio pabai-
gos’“, žr. Mt 28, 16–20). Taigi Bažnyčios 
drąsa turi labai rimtą ir solidų pagrin-
dą – dieviškąjį pašaukimą bei antgamti-
nę misiją. Tai yra ir jos viešumo pamatas. 
O viešumui reikia atvirumo ir aiškumo. 
To pirmojo, ypač nuo Vatikano II Susi-
rinkimo laikų (1962–1965), Bažnyčiai 
tikrai netrūksta ir, tiesą sakant, niekada 
netrūko. Mano galva, problemiškiausias 
vis dėlto lieka aiškumo aspektas. Turiu 
omenyje ne teologinį Bažnyčios žodyną, 
kurį kadaise visai pagrįstai kritikuodavo 
kai kurie mūsų teologai. Aišku, jis visada 
kito ir dar ateityje kis. Šitai rašydamas 
galvoju apie visiškai kitą aiškumą. O 
būtent – man rūpi kai kurių Bažnyčios 
sprendimų motyvacijos/argumentaci-
jos aiškumas. Kad ir, pavyzdžiui, skyry-
bų klausimu: Naujasis Testamentas lyg 
ir numato jų galimybę („Taigi aš jums 
sakau: kas atleidžia žmoną, – jei ne dėl 
ištvirkavimo, – ir veda kitą, svetimauja“, 
žr. Mt 19, 3–12), taip šitą tekstą inter-
pretuoja ir stačiatikių bei protestantų 
Bažnyčios. Mes čia įžvelgiame tik sepa-
racijos, t. y. stalo ir lovos atskyrimą, kuris 
neleidžia sudaryti naujos legalios bažny-
tinės santuokos ir taip riboja kai kurių 
tikinčiųjų vienybę su Dievu. Aišku, taip 
yra ginamas Sakramento šventumas. Ir 
labai gerai, bet kodėl tai daroma tikin-
čiųjų sąskaita? O tokių pavyzdžių buvo 
ir yra daugiau. 

Taigi prašykime sau ir kitiems tikro-
sios drąsos dorybės, kuri padėtų ne tiktai 
ištverti prie tikrų krikščioniškųjų verty-
bių, bet ir siekti jų ten, kur trūksta.


