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  Pratarm!  
Negalime gyventi tik "ia diena ir besir#pindami tik tuo, 

kas vyksta dabar. Susidurdami su be galo daug id!j$ ir po-
%i#ri$ & &vairius %mogaus gyvenimo aspektus, turime juos 
gerai apgalvoti ir pasirinkti tai, kas teisinga.

Nuo seno kiekvien' %mog$ domina, kas jis, i" kur jis, 
kaip jis atsirado, koks jo gyvenimo tikslas, kod!l %mon!s 
mir"ta, kas vyksta po mirties ir kiti pana"#s klausimai. 
Ne&manoma visaverti"kai gyventi be daugiau ar ma%iau 
ai"kaus supratimo apie "iuos dalykus. Tai gali pad!ti spr(s-
ti tiek asmenines %mogaus, tiek "eimos, tiek visuomen!s 
problemas.

Pasaulio ir %mogaus kilm!s, j$ likimo klausimai nuo 
seno yra daugelio mokslini$ tyrin!jim$ objektas. Tai no-
ras ne tik su%inoti, kada ir kaip susik#r! materialioji Vi-
sata, kada ir i" kur atsirado %mogus, bet ir atskleisti tokio 
atsiradimo prasm(: ar tai &vyko atsitiktinai, veikiant aklam 
likimui, anoniminiam b#tinumui, ar d!l transcendentin!s, 
protingos ir geros b#tyb!s, vadinamos Dievu? O jei pasaulis 
kil(s i" Dievo i"minties ir gerumo, tai kod!l egzistuoja blo-
gis, skausmas, mirtis? Nesuvokdami viso "ito, mes negalime 
visi"kai suprasti nei savo darb$, nei poelgi$, tuo labiau gy-
venimo prasm!s ir baigties.

Krik")ioni"koje visuomen!s dalyje "iuos ir pana"ius 
klausimus nagrin!ja teologai. Jie tiesiogiai u%siima &vairi$ 
tik!jimo (ir ne tik) klausim$ apm'stymais, dalijasi savo 
samprotavimais su kitais, tod!l verta &siklausyti & j$ ai"ki-
nimus. M#s$ laiku, kai susiduriame su daugybe skirting$ 
id!j$ ir teologini$ po%i#ri$, ypa) svarbu juos suprasti ir at-
sirinkti, kas teisinga.
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Lietuvos nacionalin!s Martyno Ma%vydo bibliotekos 
Nacionalin!s bibliogra*jos duomen$ banke (NBDB).
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Tai, kad teologija nagrin!ja vertybes, kurios nekinta, 
vyrauja po%i#ris, jog visi esminiai teologijos klausimai jau 
atsakyti, tod!l dabar telieka tik priimti ankstesniais am%iais 
suformuluotus teiginius ir j$ laikytis. Vis d!lto tokiu atveju 
neb#t$ nei nauj$ teolog$, nei nauj$ nuomoni$, o j$ nuolat 
buvo, yra ir dar bus.

Labai nor!jau i"siai"kinti teologin& po%i#r& & %mogaus at-
siradim', egzistencij' ir likim'. Daug atsakym$ & savo klau-
simus radau sistemin!je teologijoje**. Kartu supratau, kad 
"ie klausimai nelabai prieinami platesnei %moni$ auditori-
jai, tod!l nusprend%iau pasidalyti savo „teologiniais kons-
pektais“. Kai kuri$ mano id!j$ negalima laikyti savomis, nes 
jos gr&stos kit$ po%i#riais ir mintimis, o kai kurios gali pasi-
rodyti ir naujos. Galb#t ne visiems jos patiks ar bus priimti-
nos, bet, manau, paskatins savaranki"kiems apm'stymams 
ir tiesos paie"koms. 

* !"##$%& '%"()*+, ,%")-"$+)(*. /*0*)#*1".. 2. 3.-.%/4%0, 
„5"/#"6 &#6 1).7“, 1999, 1 088 ).; 8$%#9 :$;%", <)+*1= /*0*)#*1"6. 
<&.))$, „,%")-"$+)(*. >%*)1.?.+".“, 2008, 655 ).; Stanlei M. 
Horton, ed., Systematic @eology, SpringAeld, Mo.; Gospel Publishing 
House, 1994, 617 p., ir kita.

   Nuo ko viskas prasid!jo?  
,monij' galima padalyti & dvi grupes: viena i" j$ va-

dovaujasi tuo, kad visk' priskiria nat#raliam vystymuisi, 
pradedant m&slingu did%iuliu sprogimu ir po jo !jusiais 
milijardais met$, per kuriuos susiformavo begalin! Vi-
sata, o kartu ir m#s$ ma%yt! ,em! su savo gyventojais. 
Tai nat#ralaus evoliucionizmo atstovai. J$ argumentacija 
ma%daug tokia: visa, k' mes pa%&stame, turi savo nat#-
rali' prie%ast&. Tiek negyvoji materija, sudaranti Visat', 
tiek joje egzistuojanti gyvyb!, b#tybi$ &vairov!, tarp j$ ir 
%mogus, atsirado veikiant nat#ralioms gamtos j!goms. -i 
%moni$ grup! demonstruoja siek& suformuot' rezultat' 
gauti protu. Jiems gyvyb! t!ra materijos egzistavimo for-
ma. ,mogus, kaip ir bet kuris kitas gyvas padaras, yra tik 
laikinas ,em!s gyventojas – gim!, gyveno, mir!, ir tuo 
viskas baig!si. J$ nuomone, gyvos materijos tarpusavio 
santykiai, taigi ir %moni$ etikos ir moral!s normos, – tai 
tik istorijos t!km!je susiformav(, jos egzistavim' u%tikri-
nantys veiksniai.

Kita %moni$ grup! teigia, kad viskas atsirado ir buvo rei-
kiamu b#du sutvarkyta veikiant superi"mintingai asmeny-
bei – Dievui. J$ teigimu, %mogus yra sukurtas, jo gyvenimas 
,em!je laikinas, po *ziologin!s mirties %mogaus laukia gy-
venimas kitame pasaulyje. Pagrindinis "ios grup!s atstov$ 
argumentas evoliucionistams – negyva materija negali virsti 
gyva ar be pa"alinio &siki"imo tapti kita sud!tingesne forma. 
Ir tai i" ties$ yra labai rimtas argumentas.

Kad t' geriau suprastume, &sivaizduokime atvej&: did%iu-
l!je dykumoje, kur aplink n!ra n! vieno %mogaus, randa-
me robot' (tegul dar tik "iuolaikin&). Paklauskime sav(s, ar  
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negyvoji materija per milijard$ milijardus met$ be pa"ali-
nio &siki"imo gal!jo sukurti tok& &rengin&? Atsakymas viena-
reik"mi"kas – NE. Jam sukurti reikalingas ma%$ ma%iausiai 
protas. O juk %mogus yra gerokai sud!tingesn! „konstruk-
cija“ nei "iuolaikinis robotas – jis geba beveik "imtui met$ 
u%sitikrinti savo egzistencij', turi unikali' atmint&, savaran-
ki"kai m'sto, priima ir &gyvendina sprendimus, jau)ia ir 
atliepia & kit$ jutimus. Tai kaipgi jis gal!jo atsirasti savaime? 
Platesne prasme klausimas lie)ia ne tik %mog$, bet ir vis' 
k#rinij', netgi Visat'.

Gr&%kime prie superi"minties, suk#rusios pasaul&. Ar 
mes turime koki' nors konkre)i' informacij' apie j' ir jos 
k#rybinius geb!jimus, kad gal!tume daryti i"vad', jog i" tie-
s$ ji suk#r! visk', k' mes %inome? Deja, taip pat – NE.

Taigi tiek pirmosios, tiek antrosios grup!s atstovai vado-
vaujasi tik savo hipotez!mis. Daugum' teigini$ mes priima-
me netur!dami tam pagrindo, o tai jau fantazijos sritis. Argi 
mes %inome, kas buvo prie" milijardus met$? Kas buvo prie" 
Did&j& sprogim'? Kur buvo ir k' dar! Dievas? Mes galime 
daryti i"vadas tik tur!dami tikr$ %ini$ "altin& apie tai. Tik 
tuomet vienos ar kitos grup!s atstov$ teiginiai gal!t$ b#ti 
priimami kaip tiesa. Evoliucionistams tokie %ini$ "altiniai 
yra archeologija ir paleontologija, o dievi"kosios k#rybos 
atstovams – Biblijoje u%*ksuotas Dievo %odis.

Nors "ie "altiniai "iek tiek praskleid%ia u%dang' & ne%i-
nomyb(, bet j$ duomenys n!ra galutinai ai"k#s, derantys 
tarpusavyje ir suvokiami. -iandien mes dar nesuprantame 
netgi papras)iausi$ dalyk$, pavyzd%iui, a" nesuprantu, kam 
%em!je reikalinga tokia daugyb! skruzd!li$ – teigiama, kad 
jeigu pasaulyje pasvertume vis$ gyv#n$ r#"is atskirai, tai 
did%iausi' svor& sudaryt$ skruzd!l!s. Kitas nesupranta kit$ 
dalyk$. O k' jau kalb!ti apie %mog$ – kod!l jis vienintelis 

%em!je turi prot' ir geba kurti? Kod!l banginis, tur!damas 
gerokai didesnes smegenis ir galb#t ilgiau gyven's %em!-
je, to negali (o gal ir jis turi savit', netgi geresn& prot' nei 
%mogus? Bent a" esu &sitikin(s, kad gyv#nai taip pat pro-
tauja. – V. Z.).  

Daug k' galima savaip i"siai"kinti, palyginti, kaip t' 
dalyk' supranta kiti, ir priimti t' nuomon(, kuri atrodo 
&tikimiausia. A" – %moni$ gimin!s atstovas, tod!l man 
svarbu %inoti nors apie save: kas a" esu, kam a" esu, kas 
man(s laukia ateityje, ar mano gyvenimas prasideda gi-
mus ir baigiasi mirtimi? Gal!)iau i"vardyti daug klausi-
m$, & kuriuos noriu tur!ti atsakymus, antraip gyvenimas 
man atrodo paslaptingai bevertis. Jeigu a" pripa%&stu tik 
tai, kad gimiau t!)io ir mamos aistros s#kuryje ir kad esu 
tik laikinas gamtos k#rinys, noriu suprasti, kod!l %moni$ 
gyvenimai tokie skirtingi: vieni laimingi ir turtingi, kiti 
alksta, trok"ta, serga, ken)ia, mir"ta, vergauja. Vien pa-
galvojus, kad dar "iandien yra %moni$ verg$, tai yra gy-
vuli$, turin)i$ %mogaus pavidal', kuriuos galima maitin-
ti arba ne, mu"ti ir prievartauti, parduoti ir net nu%udyti, 
o ir a" gal!jau b#ti tarp j$, – sukre)ia iki sielos gelmi$. 
Taigi kas a" esu?     

   Kas a"?  
-iuolaikinis %mogus nedaug galvoja apie savo atsiradim' 

ir likim'. Jis gana pasyviai priima visa, k' "iais klausimas 
si#lo vyraujan)ios nuomon!s. Gaila, bet da%nam svarbiau 
ne pamatiniai klausimai, o tai, kas vyksta dabar, jo asmens 
gerov! ir vieta gyvenime.
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M#s$ kasdienis gyvenimas tarsi besisukanti karusel! 
– viena diena pana"i & kit': miegam, keliam!s, prausia-
m!s, valgome, einame & darb', perkame maist', gr&%tame 
& namus, ka%k' nuveikiame, valgome, %i#rime TV, einame 
miegoti... Ir "itaip diena i" dienos. Ai"ku, atskir$ %moni$ 
dienotvark! skiriasi – & bendr' ritual' &siterpia kiti %mo-
gaus pom!giai: "eima, darbai, draugai, pramogos, sportas, 
kelion!s ir pan. Vieno ar kito m#s$ veiksmo motyvacija 
v!lgi &vairi, pavyzd%iui, dirbu, kad u%sidirb)iau pinig$, ku-
rie reikalingi norint i"laikyti "eim', u%tikrinti jos ir savo 
komforti"k' gyvenim', arba – sportuoju, kad palaiky)iau 
sportin( form', b#)iau sveikas, gra%iai atrody)iau, keliau-
ju – noriu prapl!sti savo pa%inim', patirti nauj$ &sp#d%i$, 
gauti adrenalino ir pan.

O kam man tai? Ir atsakym' v!lgi nukreipiame & jau mi-
n!tas motyvacijas. Ir taip viskas sukasi ratu. O klausimas 
„D!l ko a" sukuosi "ioje karusel!je?“ taip ir lieka be atsako.

-ios ne%inomyb!s akivaizdoje nema%ai %moni$ pa-
simeta, galvoja, kad gyvenimas i" ties$ yra betikslis. Kai 
kurie net patiria baim(, pamano, jog vienintel! i"eitis nu-
traukti betiksl& egzistavim' yra savi%udyb!, ir tai &vykdo, 
sukeldami skausm' artimiesiems. Taip buvo visais laikais, 
yra ir dabar.

Kod!l "itaip atsitinka? Nejaugi toks nuostabus k#ri-
nys – %mogus i" ties$ negali gyventi visaver)io gyvenimo? 
Ar mes, %mon!s, &pratome galvoti apie j& kaip apie ka%ko-
kio gyvulio gyvenim', kurio tikslas – skaniai pavalgyti, 
mink"tai i"simiegoti, pasim!gauti malonumais ir kurio ga-
las %em!s duob!je? Ar m#s$ gyvenimo tiksl' apsprend%ia 
motul! gamta ir %mogus t!ra kaul$ kr#vel! kape? Gal vis-
gi privalome giliai apm'styti savo gyvenimo prasm(? Bet 
tam vis$ pirma reikia pa)iam daug k' su%inoti. Prad!kime 

nuo to, ar galime atsakyti & paprast' klausim' – kas yra 
!mogus?

Kit$ %moni$ santykis su %mogumi da%nai formuojasi pa-
gal visuomenin& po%i#r& & j&. Kai & %mog$ %velgiama tik kaip 
& AzinB bCtybB, tai priimama d!mesin vienintel! ir fakti"kai 
pagrindin! aplinkyb! – %mogaus materialin! pad!tis. Jeigu 
%i#rima kaip & protingD bCtybB – vis$ pirma kreipiamas d!-
mesys & jo intelekt', jeigu %mogus priimamas kaip emocinE 
asmenybE, tai santykiuose su juo vadovaujamasi emociniais 
supratimais, o jeigu & %mog$ %velgiame kaip seksualiD asme-
nybB, tai ai"ku, kad sekso klausimai turi b#ti vieni pagrindi-
ni$ jo gyvenime.  

Panagrin!kime kai kuriuos visuomen!je labiausiai pa-
plitusius po%i#rius & %mog$: Fmogus – maGina. Tai gana 
da%nas po%i#ris. Pavyzd%iui, darbdav& labiausiai domina 
tai, k' %mogus gali daryti, jo geb!jimai atlikti t' ar kit' 
darb'. Sveikata, jo "eima ir kita jam r#pi tik darbo atli-
kimo aspektu. Vadovaudamasis "iais sumetimais darbda-
vys priima %mog$ & darb' ir netgi mano es's jo savininku, 
nuspr(sdamas, k' ir kaip jis turi daryti, kada turi ateiti ir 
kada i"eiti i" darbo, kaip jam atsilyginti u% darb'. Darb-
davys kontroliuoja beveik vis' %mogaus gyvenim', bet jis 
jam r#pi tik tuo aspektu, kiek "is gali atlikti jam paveda-
mus darbus. ,mogaus ir ma"inos sulyginimas labai ai"kiai 
atsiskleid%ia &gyvendinant gamybos proces$ automatizavi-
m' – anks)iau darbus vykd(s %mogus tampa nereikalingas 
ir be jokios s'%in!s grau%aties atleid%iamas. Pagrindinis 
tokio po%i#rio %moni$ (darbdavi$) r#pestis yra tai, kad 
%mogus (darbuotojas) patenkint$ tuos j$ poreikius, ku-
riuos gali atlikti ma"ina. Visa kita j$ nedomina.

-itaip & %mog$ %velgiama ne tik gamyboje, bet da%nai ir 
kitose gyvenimo srityse, netgi religijos. Gal!)iau pateikti 
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pavyzd& i" vieno auk"tosios mokyklos moksl$ daktaro gyve-
nimo. Didel( savo gyvenimo dal& jis atidav! pedagoginiam 
ir moksliniam darbui, bet, at!jus pensiniam laikui, darbda-
vys net „A)i#“ nepasak!. Atrodyt$, tokios &staigos adminis-
tracijoje vien auk"to intelekto %mon!s ir viskas tur!t$ vykti 
kitaip, ta)iau... Atlik(s savo darbus %mogus laikomas nie-
kam nereikalingu ir niekam nesvarbiu.

Kai "itoks po%i#ris & %mog$, jo pasitraukimas i" gyveni-
mo (mirtis) t!ra normalus rei"kinys. Kaip visuomen!s ne-
domino %mogaus gyvenimas, taip nedomina ir tolesnis jo 
likimas.  

Po%i#ris & %mog$ kaip ma"in' veda prie %mogaus nuas-
meninimo, o pat& %mog$ – prie nusivylimo.

+ %mog$ galima %velgti ir i" kitos pozicijos, pavyzd%iui, tik 
kaip H gyvCnD. Besilaikantieji "io po%i#rio mano, kad %mo-
gus t!ra gyv#nijos, nors ir auk")iausios i"sivystymo formos, 
"akos atstovas. Jo atsiradimo procesas ir jo baigtis tokia pati, 
kaip ir kit$ gyv#n$. Juk tarp %mogaus ir gyv#n$ n!ra jokio 
kokybi"ko skirtumo. Skiriasi tik j$ i"sivystymo lygis. ,mo-
gaus kitokia k#no forma, labiau i"sivys)iusios smegenys ir 
geresn! reakcija & stimulus. Jo elgesio motyvacija supranta-
ma kaip biologiniai potraukiai ir impulsai. ,mogaus, kaip 
ir gyv#n$, elges& galima paveikti tais pa)iais stimulais: tei-
giami – apdovanojimai, neigiami – bausm!s. J$ veikiamas 
%mogus i"moksta reaguoti & atitinkamas situacijas. Da%nai 
"itaip apie save mano ir pats %mogus.

Tok& po%i#r& & %mog$ galima nagrin!ti tik kaip abstrakci-
n( teorij'. Juk n! vienas biologas & savo k#dik& ne%i#r!s vien 
kaip & dar vieno %induolio atsiradim'.

+ %mog$ galima %velgti ir vien kaip H seksualinB bCty-
bB. Zigmundas Froidas pirmasis !m! i"samiai analizuo-
ti procesus, kurie lemia m#s$ elges& ir vyksta %mogaus  

s'mon!je ir pas'mon!je. Seks' jis laik! %mogaus asmeny-
b!s pagrindu. Froido teorija teigia, kad bet koks %mogaus 
elgesys i" esm!s remiasi seksualine motyvacija ir seksuali-
n!s energijos pasirei"kimu [Sigmund Freud, New Introduc-
tory Lectures on Psychoanalysis, New York: Norton, 1933,  
p. 103–105]. Meil!, d%iaugsmas, laim!, s!km! yra seksuali-
nio pasitenkinimo rezultatas. Prie"ingai – seksualinio po-
traukio nebuvimas kelia susierzinim', pykt&, neapykant', 
nes!kmes ir pan. Nors teorin!s Froido schemos ir nebu-
vo visuotinai priimtos, ta)iau pagrindin! jo prielaida yra 
gana populiari. +kyrus d!mesys seksui rodo, kad po%i#ris 
& %mog$ kaip seksualin( asmenyb( yra pla)iai paplit(s ir 
"iandien. Pavyzd%iu paimkime "iuolaikin( reklam' – )ia 
vyrauja nuomon!, kad nieko negalima parduoti, jeigu re-
klamai nesuteikiama seksualinio atspalvio.

Netgi religijos srityje manoma, kad lytinis geismingumas 
yra ka%kas, k' %mogus &gijo savo gyvenimo prad%ioje, ir tai 
laikoma &gimt'ja nuod!me.

Toks po%i#ris & %mog$ jam pa)iam kelia tu"tumos ir ne-
pasitenkinimo jausm', nes viskas laikina, – d%iaugsmas ir 
malonumas trumpalaikis.

,mogus gali b#ti traktuojamas ir vien kaip ekonominE 
bCtybE. -is po%i#ris akcentuoja materiali' gyvenimo pil-
natv(. Manoma, kad pagrindin( &tak' %mogui turi ekono-
min!s j!gos. Pakankamas maisto kiekis, apranga ir b#stas 
yra pagrindiniai %mogaus poreikiai. Kai %mogus turi gali-
mybes patenkinti visus "iuos poreikius, jis yra patenkin-
tas ir atlieka savo paskirt&. Tok& po%i#r& labiausiai atitinka 
dialektinio materializmo ideologija, kuri istorijos varikliu 
laiko ekonomines j!gas, nuosekliai vedan)ias visuomen( i" 
vienos i"sivystymo stadijos & kit': i" vergijos & feodalizm', 
i" feodalizmo & kapitalizm', i" kapitalizmo & visuomenin(  
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gamybos priemoni$ nuosavyb( – socializm' ir gal$ gale 
& komunizm', kai &gyvendinamas principas „I" kiekvie-
no pagal sugeb!jimus, kiekvienam pagal poreikius“. -is 
po%i#ris gali tenkinti tik tuo atveju, jei %mogus ignoruoja 
savo patirt&, nes jo poreikis niekada n!ra ir negali b#ti 
patenkinamas.

Galima b#t$ pamin!ti dar kelet' kit$ po%i#ri$ & %mo-
g$: %mogus kaip laisva asmenybE – %mogaus valia laikoma 
pagrindine asmenyb!s esme; %mogus kaip visuomeninis su-
bjektas – manoma, kad %mogus i" esm!s yra tik visuomen!s 
narys ir, jeigu taip n!ra, jo negalima laikyti tikru %mogumi. 
„Tas, kuris d!l savo prigimties, o ne atsitiktini$ aplinkybi$ 
gyvena ne valstyb!je, yra arba morali"kai nei"sivys)iusi b#-
tyb!, arba ant%mogis“, – ra"! Aristotelis, valstyb( suprasda-
mas kaip kolektyv', %moni$ bendruomen(. Ekonomi"kai 
i"gyventi %mogus vienas nesugeb!t$.

Visi min!ti po%i#riai, nors vertina %mogaus kaip *zin!s 
asmenyb!s poreiki$ patenkinim', sukelia tu"tumos ir ne-
baigto atsakymo & pagrindinius %mogaus egzistencijos klau-
simus jausm'. Jie visi"kai ignoruoja %mogaus asmenin( pa-
tirt&, vidin( b#sen', j& gniu%do, skatina negatyv$ m'stym' 
apie save ir savo likim'.  

Po%i#ri$ & %mog$ visumoje i"siskiria krikGIioniGkasis po-
FiCris, teigiantis, kad %mogus yra Dievo k#rinys. Tai rei"-
kia, pirma, kad %mogus atsirado ne evoliucijos keliu, o d!l 
s'moning$ Dievo veiksm$, antra, %mogui b#dingas pana-
"umas & savo K#r!j'-Diev' ir jis turi galimyb( su juo ben-
drauti. B#tent d!l "io po%i#rio %mogus pajunta savo vert(, 
&gyja savo b#ties prad%ios atskaitos ta"k' ir %ino jos pabaig'. 
,mogaus poreikiai turi svarbi' reik"m(, ta)iau tai, kad jis 
sukurtas pagal Dievo atvaizd' ir pana"um', jam neleid%ia 
vadovautis vien savo &geid%i$ tenkinimu ar b#ti veikiamam 

kit$ poreiki$ (ekonomini$, seksualini$ ir pan.). Netgi %mo-
gaus santykius su kitais b#ties atstovais apsprend%ia jo san-
tyki$ su K#r!ju pob#dis. Krik")ioni"kasis po%i#ris & %mog$ 
labiau atitinka jo prigimt& nei kiti auk")iau min!tieji. Jis vi-
sapusi"kiau paai"kina vis' spektr' %mogaus gyvenim' ap-
sprend%ian)i$ veiksni$: atsiradim', b#t& ir likim', skatina j& 
m'styti apie gyvenimo prasm(, s'moningai formuoti savo 
elges&, teikia vilt&.

   I" kur a"?  
Jei & %mogaus atsiradim' ,em!je %velgsime tik i" nat#-

ralaus vystymosi ar Biblijos pozicijos, klausimas „Kada ir 
i" kur ,em!je atsirado %mogus?“ kaip buvo, taip ir liks ne-
ai"kus, nes pagal vien' %mogus atsirado per ilg' evoliucio-
navimo laikotarp& ir tam randama daug &rodym$, o pagal  
kit' – Dievas ,em(, %mog$ ir likus& pasaul& suk#r! taip pat 
ne vienu istoriniu momentu.

Biblijos Prad%ios knygoje yra du pasakojimai apie %mo-
gaus suk#rim' (Pr 1, 26–29 ir Pr 2, 7; 21–23). Pirmajame 
pasakojime sakoma, kad Dievas "e"t'j' savo k#rybos dien' 
(kai visa kita jau buvo sukurta) suk#r! %mog$ pagal savo at-
vaizd' – vyr' ir moter&, paved! jiems daugintis ir u%valdyti 
%em( su visais jos k#riniais.

Antrajame pasakojime kalbama apie tai, kad Dievas i" 
%em!s dulki$ suk#r! %mog$ (kai %em!je dar nieko nebuvo), 
i" prad%i$ – vyr' (hebr. adam) ir „&kv!p! & jo nos& gyvyb!s 
kvap'. Taip %mogus tapo gyva b#tybe.“ ,mog$ Dievas ap-
gyvendino Edeno sode, kad "is j& &dirbt$ ir saugot$. Tik v!-
liau Dievas suk#r! moteri"k( kaip pagalbinink( jam.
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Gal k' "okiruos mano nuomon!, bet a" manau, kad Die-
vas %mones suk#r! per du kartus: i" prad%i$ pirmuosius 
%mones primatus, v!liau – Adom' ir Iev'. D!l Adomo ir 
Ievos suk#rimo bei j$ statuso yra daugyb! teorij$, bet dau-
giausia nesutariama d!l to, ar galima juos i"vis laikyti realiai 
egzistavusiais %mon!mis. Pavyzd%iui, "veicar$ reformat$ te-
ologas Heinrichas Emilis Brunneris [Emil Brunner, Man in 
Revolt. Philadelphia: Westminster, 1947, p. 88, n. 1] %moni$ 
istori"kumo klausim' pripa%ino gana svarbiu ir teig!, kad j& 
reikia spr(sti ne tik d!l religijos apologetikos, bet ir teolo-
gijos supratimui, nes gamtos mokslai prie"tarauja ba%nyti-
nei tradicijai, teigian)iai, jog %mogus buvo sukurtas tobulas 
ir nenuod!mingas, o evoliucin! biologija ir paleontologija 
rodo prie"ingai – kuo toliau & praeit&, tuo %mogi"koji prigim-
tis buvo %emesnio i"sivystymo lygio. Brunneris netgi teigia, 
kad ba%ny)ia turi atsisakyti &sitikinimo, jog Adomas ir Ieva 
buvo real#s %mon!s, nes tai mokslo pasaulio atstovams kelia 
tik pa"aip'. Pagrindin! problema ta, kad pasakojimas apie 
Adom' ir Iev' yra toje pa)ioje pasaulio vystymosi plok"tu-
moje. B#tent d!l to jis prie"tarauja moksliniams teiginiams 
apie pasaulio ir gyvyb!s atsiradim'.

Brunneris teig!, kad atsisakius Biblijos teigini$ apie is-
torines Adomo ir Ievos asmenybes nieko neprarandama, 
prie"ingai, tik i"gryninamas mokymas apie %mog$. Pasa-
kojim' apie Adom' ir Iev' Brunneris laiko palyginimu, 
pana"iu & Evangelijoje pagal Luk' minim' palyginim' apie 
s#n$ paklyd!l&, kuris, %velgiant istoriniu pagrindu, t!ra 
tik gra%i istorija apie jaun' %mog$, ka%kada seniai i"!ju-
s& i" nam$. Atsikvo"!j(s jis gr&%o pas t!v' (Lk 15, 11–32). 
-veicar$ teologas sako, kad lygiai taip pat reikia %i#r!ti & 
Adomo ir Ievos atsiradimo istorij' – ne kaip & "i$ dvie-
j$ %moni$ reali' istorij', o kaip & simbolin& pasakojim'. 

Tuo labiau kad tai bendriniai vardai, apib#dinantys tiesiog 
%monijos atstovus. Adomo vardas „Adam“ rei"kia „%mo-
gus“, o Ievos (hebr. Hawwa – gyvyb!s "altinis) – „motina“.

Kaip mums reik!t$ suprasti tokius teiginius – Adom' ir 
Iev' laikyti realiais %mon!mis – %monijos pradininkais ar 
priimti tai kaip simbolin& pasakojim'?

Naujajame Testamente (Rom 5, 12–21; 1 Kor 15, 21–22) 
apa"talas Paulius apie Adom' kalba kaip apie konkret$ 
%mog$, o ne apie visa apiman)i' %mogaus s'vok'. Be abejo-
n!s, Paulius tik!jo Adom' buvus realiu %mogumi, per kur& & 
pasaul& at!jo nuod!m!, ir tas &sitikinimas sudar! jo mokym$ 
pagrind'. Taip man! ir kiti Naujojo Testamento autoriai.  

Tarp teolog$ klausimas apie Adomo ir Ievos real$ egzis-
tavim' lieka gin)ytinas iki "iol.

   +vair#s po%i#riai  
         & %mogaus atsiradim'  

Apie %mogus atsiradim' yra daug ai"kinim$, kurie vienas 
nuo kito skiriasi tuo, kad skirtingai traktuoja mokslinius ir 
biblinius duomenis. Pavyzd%iui, natCralus evoliucionizmas 
bando paai"kinti %mogaus ir kit$ gyvyb!s form$ atsiradim' 
be joki$ antgamtini$ faktori$. Visk', kas egzistuoja pasauly-
je, taigi ir %mog$, suk#r! gamtoje vykstantys nat#ral#s pro-
cesai. Jokia dievi"koji asmenyb! netur!jo &takos "iam proce-
sui nei jo prad%ioje, nei jam vykstant. Pagal "i' teorij', prie" 
keliolika milijon$ met$ j#ros vandenyje d!l jame esan)i$ 
chemini$ med%iag$, veikiant saul!s ir kosminei spinduliuo-
tei, atsitiktinai atsirado vienal's)i$ organizm$, kurie v!liau 
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mutacini$ pasikeitim$ (lot. mutatio – pa(si)keitimas, per-
maina – genetin!s med%iagos pokytis, i"sigimimas) ir na-
t#ralios atrankos b#du dav! prad%i' augalams, gyv#nams ir 
%mogui. (Kartais teigiama, kad gyvoji s!kla atkeliavo i" kos-
moso, bet norint tai pagr&sti dar tekt$ atsakyti ir & klausim', 
o i" kur kosmose atsirado gyvyb!?) Atom$, aplinkos s'lyg$, 
laiko, atsitiktinumo atvejai suformavo visk', k' mes dabar 
turime. -io po%i#rio atstovai nepateikia jokio paai"kinimo, 
kaip tai vyko, – tiesiog konstatuoja, kad taip buvo. Pasak j$, 
gamtos &vairov!, taigi ir gyvoji materija – gyv#n$ r#"ys, at-
sirado d!l &vairi$ aplinkybi$ kombinacij$. M#s$ pasaulis – 
tai atsitiktini$ atom$ derini$ rezultatas, kuri$ auk"tesniame 
lygyje pasirei"kia procesas, vadinamas nat#ralia atranka. 
R#"ies tobul!jimo s'lyga – kei)iantis aplinkos s'lygoms, i"-
lieka tik labiausiai prie j$ prisitaik( kiekvienos r#"ies indivi-
dai. Kitas veiksnys, veikiantis r#"ies keitim'si, yra mutacija. 
Vykstant "iam procesui, atskiruose individuose atsiranda 
nauj$ po%ymi$, kuri$ nebuvo ankstesn!je kartoje. Evoliu-
cionistai teigia, kad %mogus – organizmas, pasi%ymintis 
auk")iausiomis savyb!mis, atsirado vykstant be galo ilgam 
procesui. ,mogaus savyb!s pad!jo jam ne tik i"gyventi, bet 
ir u%imti t' pad!t&, kurioje dabar esame. Jis buvo labiausiai 
prisitaik(s, tod!l ir i"gyveno, teig! .arlzas Darvinas [Char-
les Darwin, @e Origin of Species, 6th London ed. Chicago: 
@ompson and @omas, n. d., p. 473].

Nors nat#ralus evoliucionizmas n!ra pats geriausias 
mokslini$ fakt$ patvirtinimas, bet jis dera su jais. Biologijo-
je, antropologijoje, paleontologijoje n!ra nieko, kas i" esm!s 
prie"taraut$ tokiam po%i#riui, bet, kita vertus, "ie mokslai 
nepatvirtina vis$ evoliucionizmo teigini$. Kartais tenka 
daryti prielaidas bendrai priimt$ gamtos d!sni$ pagrindu, 
pavyzd%iui:

– mutacij$ klausimu – mutacijos gana retos, ir nat#ralios 
atrankos metu mutav( organizmai da%niausiai %#va nesp!-
jus &sitvirtinti naujam poky)iui;

– atsitiktiniam gyvyb!s atsiradimui ,em!s am%ius per 
trumpas – tikimyb! atsirasti vienai proteino molekulei 
yra 1 padalintam i" 10243 [Lecomte du Nouy, Human Desti-
ny (Jmogaus likimas). London: Longmans, Green and Co., 
1947, p. 34];

– evoliucijos teorija prie"tarauja antram termodinami-
kos d!sniui (pagal "& d!sn& bet kuri izoliuota sistema turi 
nat#ral$ polink& degeneruoti & ma%iau tvarking' b#sen');

– kasin!jimuose nerasta joki$ pereinam$j$ vystymosi 
form$.

Evoliucinis po%i#ris sunkiausiai suderinamas su bibliniu 
mokymu apie %mogaus atsiradim'.

Nuo nat#ralaus evoliucionizmo samprat$ ma%ai kuo ski-
riasi deistinis evoliucionizmas.

Deizmas – religin! *loso*ja, pripa%&stanti Diev' tik kaip 
beasmen& pasaulio pradinink', neturint& &takos jo tolesnei 
raidai. Pasak deist$, Dievas pad!jo evoliucijos pagrind', 
sukurdamas pradin( materij' ir &diegdamas jos vystymosi 
d!snius. Jis tarsi suprogramavo materijos vystymosi proce-
s', o po to atsiribojo nuo savo k#rini$ ir nesiki"o & tolesn( j$ 
raid'. Taigi tolesn!s gyvyb!s formos atsirado vykstant evo-
liucijai. Atmetus teiginius apie materijos ir gyvyb!s form$ 
atsiradim', deistinis evoliucijos procesas niekuo nesiskiria 
nuo nat#ralaus evoliucionizmo. Tokie deizmo teiginiai, nors 
ir dera su moksliniais duomenimis, ry"kiai kontrastuoja su 
Biblijos teiginiais, pagal kuriuos Dievas dalyvauja k#rybos 
aktuose.

Nat#raliam evoliucijos procesui prie"ing' nuomon( i"-
rei"kia vadinamojo kreacionizmo atstovai (angl. Creation 
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Science – suk#rimo mokslas). Jie teigia, kad visa gyvyb! ir 
jos formos, pasaulis, Visata ir ,em! buvo sukurti antgamti-
n!s b#tyb!s – Dievo arba jai dalyvaujant. Galima i"skirti du 
pagrindinius kreacionizmo tipus: tiesioginH ir progresyvKjH. 
Tiesioginio kreacionizmo atstovai remiasi pa%odine Bibli-
jos interpretacija. Jie teigia, kad Dievo k#rybos procesas 
,em!je buvo trumpalaikis. Visos skirtingos k#rybos pro-
ceso stadijos teu%!m! mums &prastas "e"ias dienas. Dievas 
suk#r! pasaul& ir visa, kas jame yra, i" nieko, nenaudoda-
mas joki$ "alutini$ priemoni$ ar biologini$ mechanizm$. 
Visos naujos r#"ys atsirado ne modi*kuojant jau esamas, o 
buvo sukurtos visi"kai naujos. ,mogus, koks jis dabar yra, 
taip pat nei"sivyst! i" jau sukurt$ k#rini$, – jis sukurtas 
visoje savo pilnatv!je. Nors "i kreacionizmo teorija dera su 
bibline, ji nesuderinama su moksliniais duomenimis, nes 
reikia pripa%inti, kad moksliniai duomenys gyvyb!s vysty-
mosi procese liudija reik"mingus laiko periodus ir &vairias 
gyvyb!s r#"i$ formas.

Vadinamojo progresyviojo kreacionizmo atstovai teigia, 
kad Visatos am%ius yra milijardai met$ ir kad Dievo k#ry-
bos procesas ,em!je t(s!si taip pat ilg' laik' – Biblijoje ap-
ra"ytos 6 k#rybos dienos rei"kia ne &prastas dienas, o "imtus 
milijon$ met$ ar net daugiau. K#rybos procese Dievas ne-
sinaudojo jau sukurta gyvybe, nedar! joki$ jos pakeitim$. 
Jis k#r! visk' naujai. Kartu su k#rybos procesu vyko ir jau 
sukurt$ k#rini$ evoliucija. Progresyviojo kreacionizmo "a-
linink$ nuomone, kai at!jo laikas sukurti %mog$, Dievas j& 
suk#r! ne patobulindamas ka%koki' %emesn( b#tyb(, o mo-
mentaliai naujai ir visoje pilnatv!je. Buvo sukurta nauja tiek 
*zin!, tiek dvasin! %mogaus asmenyb!. Biblija teigia, kad 
%mogus buvo sukurtas i" „%em!s dulki$“. Pagal juos „%em!s 
dulk!s“ neb#tinai rei"kia reali' *zin( %em(, dirv', dulkes. 

J$ manymu, "is biblinis posakis t!ra tik vaizdin! i"rai"ka 
pirm$j$ skaitytoj$ supratimui. Tiesioginis ir progresyvu-
sis kreacionizmas sutaria d!l to, kad %mogus, toks, koks jis 
yra, buvo sukurtas i" karto ir visoje pilnatv!je. Progresyvu-
sis kreacionizmas neatmeta to, kad po k#rybos akto vyko ir 
tam tikras %mogaus vystymasis.  

Kreacionistai &vairiai interpretuoja Nojaus tvano teori-
j'. Pasak vien$, did%iulio potvynio metu %uvo didel! dalis 
gyvyb!s form$, kurios nuskendo susidariusiame purve, d!l 
to dabar galima rasti fosilij$, pasiskirs)iusi$ nevienodo am-
%iaus uolienose. Kiti teigia, kad potvynio metu ma%esni gy-
v#nai – %induoliai gal!jo i"likti med%i$ vir"#n!se, o %mon!s 
i"sigelb!ti kalnuose.

Dar kitokios nuomon!s laikosi teistinis evoliucioniz-
mas – teizmas, kuris pripa%&sta esant vienintel& Diev' kaip 
antgamtin( b#tyb(, laisvai suk#rusi' pasaul& ir aktyviai vei-
kian)i' jame, tai yra pripa%&sta jo nuolatin( &tak' pasaulio 
raidai. Pasak teist$, Dievas dav! pasaulio vystymosi raidos 
prad%i', sukurdamas pirm' organizm', po to t(s! darb', 
nukreipdamas jo vystymosi proces' & savo numatyt' tiksl'. 
Kartkart!mis Dievas dalyvauja gyvyb!s vystymosi procese, 
kad padaryt$ tam tikrus poky)ius jame, bet tam naudoja jau 
sukurt' med%iag' ir priemones. Teistai teigia, kad Dievas 
suk#r! pirm'j& %mog$ naudodamas jau esamus k#rinius. 
,mogaus siel' Jis suk#r! „&p#sdamas“ savo Dvasi' labiau-
siai i"sivys)iusiam primatui ir paversdamas j& %mogumi. 
Taigi %mogaus *zin! prigimtis buvo evoliucijos proceso re-
zultatas, o jo dvasin( prigimt& Dievas suk#r! ypatingu b#du. 
-is teistinio evoliucionizmo teiginys dera su moksliniais duo-
menimis, kadangi pripa%&stama, jog *zin! %mogaus prigim-
tis gal!jo evoliucionuoti. Kalbant apie biblinius teiginius, 
reik!t$ pasakyti, kad dauguma teizmo atstov$ mano, jog 
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Adomas ir Ieva buvo real#s %mon!s. D!l kit$ %mogaus su-
k#rimo aspekt$ teistai sako, kad Biblijoje nieko konkretaus 
nekalbama, kaip b#tent buvo sukurtas %mogus, – „%em!s 
dulkes“ jie laiko simboliniu posakiu, rei"kian)iu ka%koki' 
jau egzistavusi' %emesn!s formos b#tyb(.

   Kuris teisiausias?   
Sutikite, kad nagrin!ti po%i#riai & %mogaus atsiradim' 

t!ra *loso*niai bandymai suderinti mokslinius ir biblinius 
teiginius. Vieni grie%tai laikosi Biblijoje apra"yt$ fakt$, kiti – 
mokslini$ &rodym$. Tuo at%vilgiu i" m#s$ nagrin!t$ atvej$ 
priimtiniausi atrodyt$ teistinis evoliucionizmas ir progresyvu-
sis kreacionizmas. Tarp "i$ po%i#ri$ "alinink$ yra ir nema%ai 
giliai Biblija tikin)i$ teolog$. Abu po%i#riai gana pagr&stai gali 
paai"kinti tiek biblinius, tiek mokslinius teiginius. Taigi telie-
ka i"siai"kinti, kuris i" j$ yra gilesnis ir tai daro su ma%iausia 
paklaida. Tarkim, kad esame teistinio evoliucionizmo atsto-
vai ir manome, jog „%em!s dulk!s“ yra ka%kokio anks)iau bu-
vusio primato simbolis. Tada susiduriame su problema, ar "is 
simbolis neprie"tarauja kitiems Biblijos teiginiams. Prad%ios 
knygoje (Pr 3, 19) sakoma: „...nes tu esi dulk!s ir & dulkes turi 
v!l pavirsti“*. Jeigu laikome, kad (Pr 2) 7 eilut!je minimos 
dulk!s simbolizuoja egzistavus& gyv' primat', reik!t$ manyti, 
jog po mirties %mogus gr&%ta & primato pasaul&, fakti"kai %mo-
gus virst$ ne %mogumi. Sutikite, kad tai nes'mon!. Antra, & 
k' reik!t$ atkreipti d!mes& "io po%i#rio "alininkams, yra tai, 
kad (Pr 2, 7) sakoma: „...tada Vie"pats Dievas supavidalino 
%mog$ i" %em!s dulki$ ir &kv!p! & jo nos& gyvyb!s kvap'. Taip 
%mogus tapo gyva b#tybe.“

Pasak teistini$ teigini$, %mogaus primatas jau tur!jo 
b#ti gyva b#tyb!. Taigi v!l neatitinka to, kas ra"oma Bibli-
joje. Tre)i' neatitikim' reik!t$ priskirti *zin!s ir dvasin!s 
%mogaus dali$ skirtumui, o tai taip pat prie"tarauja Biblijos 
teiginiams apie %mogaus asmenyb!s vientisum'. Jeigu "& tei-
gin& dar b#t$ galima kaip nors gin)yti, tai pirmieji du nesu-
tapimai leid%ia teigti, kad teistinio evoliucionizmo atstovai 
n!ra visai teis#s. Taigi tenka pripa%inti, kad progresyvusis 
kreacionizmas labiau suderina mokslinius ir biblinius duo-
menis nei teistinis evoliucionizmas.

Krik")ioni"kos ba%ny)ios n!ra vieningos nuomon!s 
apie kreacionizm': katalik$ ba%ny)ia neturi oficialios 
pozicijos sutv!rimo at%vilgiu ir leid%ia tikintiesiems pa-
saulio sutv!rim' interpretuoti patiems, dauguma protes-
tanti"k$j$ ba%ny)i$ laikosi 6 dien$ sutv!rimo pozicijos, 
da%niausiai datuodamos t' &vykus ma%daug prie" 6 000 
met$. Sta)iatiki$ ba%ny)ios paiso nuomon!s, jog Dievas 
panaudojo evoliucij', kad sukurt$ pasaul& per milijardus 
met$, kita j$ dalis prie"inasi "iam argumentui, tvirtinda-
ma, kad taip paai"kinama %mogaus kilm!, ta)iau ne sielos 
atsiradimas.

   Kada %mogus  
          atsirado ,em!je?  

,monijos am%iaus problema n!ra lengvai ir paprastai 
sprend%iama. Kalbant apie %mog$ kaip %mogi"k' b#ty-
b(, reik!t$ pasakyti, kad mokslas vertina &vairius kriteri-
jus, pavyzd%iui, kada jis prad!jo naudoti darbo &rankius,  
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r#pintis savo numirusiais gentainiais, bendrauti naudo-
damas simbolius, kada atsirado kalba ir kiti kult#riniai 
po%ymiai, %emdirbyst! ir gyvulininkyst!. Prad%ios ta"-
k', kada %mogaus r#"ies vystymasis tampa ne tik biolo-
giniu, bet ir istorijos objektu, &prasta sieti su pirmaisiais 
pasigamintais &rankiais. -iandien %inoma, kad jau pa-
leolito laikme)iu (3–2,5 mln. met$ pr. m. e.) australopi-
tekai naudojosi i" akmens pasigamintais &rankiais, apie  
400 000 m. pr. m. e. %moni$ primatai prad!jo &valdy-
ti ugn&, o apie 300 000 m. pr. m. e. jau randama anksty-
vos med%iokl!s p!dsak$. Ma%daug 200 000 m. pr. m. e.  
neandertalie)iai jau mok!jo gamintis &rankius derindami 
med& ir akmen&, tur!jo nema%' medicinini$ %ini$ baga%', 
savo mirusiuosius laidojo su &kap!mis.

Vienas subtiliausi$ paleoantropologams tenkan)i$ u%-
davini$ – nustatyti hominid$ (%moni$ primat$) r#"i$ gy-
vavimo laik' ir s'sajas. Mokykloje mus mok! & %mogaus 
evoliucij' %velgti tarsi & laike i"t&sus& si#l', ant kurio viena 
po kitos suvertos visos hominid$ r#"ys. Dabar %inoma, kad 
t$ si#l$ buv( ne vienas, kai kurios hominid$ r#"ys egzistavo 
paraleliai erdv!je ir laike. Antai ilg' laik' manyta, kad nean-
dertalie)iai buvo m#s$ prot!viai. -iandien jau %inoma, kad 
jie buvo tik kita %moni$ primat$ r#"is.

Manoma, kad labiausiai & mus pana"#s hominidai i"si-
vyst! ma%daug 100 000 m. pr. m. e. Jie ir neandertalie)iai 
ka%kur& laik' gyveno kartu, v!liau neandertalie)iai pasitrau-
k! labiau & pietus ir i"nyko apie 31–29 t#kst. m. pr. m. e.  
[Yuval Noah Harari. SAPIENS. Glausta Fmonijos istorija. 
Vilnius: BALTO print, 2016, p. 25–26].  

Vis d!lto visas evoliucijos procesas yra be galo sud!tin-
gas. Nauji moksliniai atradimai kartais priver)ia v!l i" naujo 
pergalvoti %moni$ atsiradimo istorij'.

Vieni labiausiai intriguojan)i$ klausim$ Homo sapiens 
(protingojo %mogus) istorijoje yra s'mon!s (savimon!s) ir 
kult#ros i"nirimas. -ie po%ymiai Homo sapiens labai ry"kiai 
ir ai"kiai i"skiria i" vis$ kit$ gyvyb!s form$. Kita problema –  
kaip suderinti mokslin( ir biblin( %mogaus atsiradimo teo-
rij'? Biblijoje ai"kiai pasakyta, kad Adom' visoje pilnatv!je 
tiek *zine, tiek dvasine prasme, tai yra tok&, kokie mes esa-
me dabar, suk#r! Dievas (Ievos kilm! susijusi su Adomu). 
Taigi tekt$ pripa%inti, kad iki tol ,em!je buvo tik & j& pa-
na"ios b#tyb!s, kurias mes priskiriame %moni$ prot!viams.

I" esm!s tai neprie"taraut$ Biblijos teiginiams, nes joje 
sakoma, kad prie" sukurdamas %mog$ Dievas leido ,e-
m!je atsirasti &vairios veisl!s gyvuliams, ropliams ir lau-
kiniams %v!rims. Priimant, kad k#rybos dienos gana ilgi 
laikotarpiai, b#t$ galima sutikti su evoliucionist$ teigi-
niais, jog gyv#nai, pana"#s & "iuolaikinius %mones, pasi-
rod! ma%daug prie" 2,5 milijono met$. Sudarydami Homo 
gent& (%odis „%mogus“ rei"kia gyv#n', priklausant& Homo 
gen)iai), jie daug met$ niekuo nei"siskyr! i" daugyb!s kit$  
gyv#n$ gen)i$. Praeityje buvo daug "ios genties r#"i$. 
Evoliucionistai teigia, kad, patinka mums tai ar ne, mes 
esame vienos "i$ r#"i$ – FmoginiK beFdFioniK – "eimos 
nariai. Artimiausi gyvi m#s$ giminai)iai yra "impanz!s, 
gorilos ir orangutangai. Taigi, j$ teigimu, %mon!s i"sivyst! 
ma%daug prie" 2,5 mln. met$ i" Ryt$ Afrikoje gyvenusi$ 
FmoginiK beFdFioniK genties, vadinamos australopitekais, 
tai yra „pietinEmis beFdFionEmis“. Ma%daug prie" 2 mln. 
met$ dalis j$ paliko savo t!vyn( ir paplito Afrikoje, Euro-
poje, Azijoje. .ia prisitaik! prie kitoki$ gyvenimo s'lyg$ 
ir t(s! savo populiacij'. Taip i"sirutuliojo skirtingos Homo 
r#"ys: Homo neanderthalensis (%mon!s i" Neanderio sl!-
nio) gyveno Europoje ir Vakar$ Azijoje, Homo erectus  
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(sta)iasis %mogus) – Rytin!je Azijoje, Homo soloensis 
(%mogus i" Solo sl!nio) – Indonezijoje. Kartu vyko evo-
liucija ir Ryt$ Afrikoje – )ia atsirado Homo rudofensis 
(%mogus nuo Rudolfo e%ero), Homo ergaster (darb"tusis 
%mogus) ir Homo sapiens (protingasis %mogus). Homo 
genties atstovai bast!si po &vairias %em!s vietoves. Visus 
2 mln. met$ pasaulis glaud! kelet' %moni$ primat$ r#"i$ 
ir manoma, kad ma%daug prie" 10 000 met$ d!l objekty-
vi$ prie%as)i$ mes, Homo sapiens, jame likome vieni. Kas 
su%adino "& perversm', tiksliai ne%inoma. Dauguma tyri-
n!toj$ laikosi nuomon!s, kad tai buvo pa%intini$ Homo 
sapiens geb!jim$ perversmo pasekm!. Pagal labiausiai pa-
plitusi' teorij', tai atsitiktin!s gen$ mutacijos pasekm! – 
jos pakeit! Homo sapiens smegen$ neuron$ jungtis ir d!l 
to nepaprastai pakito %moni$ m'stymas, atsirado kalba, 
galimyb! dalytis %iniomis, bendravimas, susiskirstymas 
grup!mis, pasidalijimas & tam tikr' hierarchin( sistem' ir 
visa kita [Yuval Noah Harari. SAPIENS. Glausta Fmonijos 
istorija. Vilnius: BALTO print, 2016, p. 13].

Simbolinis m'stymas %ymi esmin& pa%inimo l#%&. Tai 
n!ra tik to pa%inimo b#do, kuriuo pasi%ymi gyv#nai, geres-
n! versija. Kas paskatino %mogaus s'mon( „i"siskleisti“? Bi-
ologija negali paai"kinti nei s'mon!s, nei abstraktaus m's-
tymo, nei kult#ros, nes tai n!ra biologiniai rei"kiniai. M#s$ 
genuose tai neu%koduota. Pateikiama daugyb! paai"kinim$, 
kaip ir evoliucijos teorijos at%vilgiu, ta)iau m&sl! dar ne&min-
ta. Belieka beveik vienintelis motyvas tik!ti, kad tai gal!jo 
&vykti tik veikiant pa"alinei antgamtinei j!gai. Ka%kuriuo 
momentu %mogus tapo ne tik gyv#nu, bet ir „siela“.  

Gr&%kime prie biblinio varianto ir pabandykime pasiai"-
kinti, kada ir kaip atsirado biblinis Adomas, kur& laikome 
"iuolaikinio %mogaus prot!viu – pirmuoju %mogumi.

Archeologija teigia turinti &rodym$, kad %emdirbys-
t! ir gyvulininkyst! atsirado neolito epochoje – ma%daug  
12 000 m. pr. m. e. Artimuosiuose Rytuose. Seniausios %i-
nomos neolito am%iaus gyvenviet!s aptinkamos Turkijoje 
ir Irake. .ia prad!ta kultivuoti augalus ir auginti gyvulius. 
Bib lijoje (Pr 4, 1–2) ra"oma, kad pirmieji Adomo s#n#s 
buvo Abelis ir Kainas. Abelis tapo avi$ piemeniu, o Kainas – 
%emdirbiu. Taigi Adomo ir jo vaik$ gyvenimas gal!jo vykti 
ka%kur )ia ir "iuo laikotarpiu.

Biblijoje nieko konkretaus nekalbama, kaip b#tent buvo 
kuriamas Adomas, kas tos „%em!s dulk!s“? Gali b#ti, kad 
teis#s ir teistinio evoliucionizmo atstovai, teigiantys, kad „%e-
m!s dulk!s“ – tai tik simbolinis posakis, rei"kiantis ka%koki' 
jau egzistavusi' %emesn!s formos b#tyb(. Reikia pasteb!ti, 
kad ir katalik$ ba%ny)ia to i" esm!s neneigia.

1950 m. popie%iaus Pijaus XII enciklikoje „Humani ge-
neris“ pa%ymima, kad katalik$ tik!jimas &pareigoja tik!ti, 
jog sielos yra sukurtos tiesiogiai Dievo, ta)iau neprie"tarau-
jama evoliucijos doktrinai, kad %mogaus k#nas gali b#ti ki-
l(s i" jau anks)iau egzistavusios organin!s med%iagos.

Jonas Paulius II patvirtino esmin( Pijaus XII i"reik"t' 
nuostat', jog %mogus turi „siel'“ ir n!ra tik materija, bet ir 
Dievo atvaizdas. Pasak Jono Pauliaus II, su tik!jimu nesu-
derinamos tik tos evoliucijos teorijos versijos, kurios laiko 
dvasi' „gyvosios materijos rezultatu“ ar "ios materijos „gre-
tutiniu“ rei"kiniu.

Manau, paai"kinimui labai tikt$ tokia mintis: tikrasis 
Adomas nebuvo tas padaras, kuris iki jo buvo pana"us & j& 
*zine prasme – biblinis Adomas ir Ieva kaip asmenys buvo 
sukurti ir apdovanoti Dievo Dvasia naujai, kaip ra"oma Bi-
blijoje, apie 6000 m. pr. m. e. Kuriant Adom' nedalyvavo 
nei ankstesni %mon!s primatai, nei evoliucijos procesai.  
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Grei)iau tai buvo staigus kokybinis "uolis, nei jau egzista-
vusios sistemos pagerinimas. Tolesn! %moni$ genties raida 
vyko Adomo ir Ievos pagrindu. Kiti Homo sapiens genties 
atstovai antropologine prasme nors ir gyveno iki Adomo 
ir kartu su juo [E. K. Viktior Pearce. Who Was Adam? Exse-
ter, England: Paternoster, 1970], laikui b!gant i"nyko, kaip 
i"nyko neandertalie)iai ir kiti primatai. Tam &takos gal!jo 
tur!ti ir v!lyvojo paleolito (nuo 35 iki 10 t#kst. m. pr. m. 
e.) kataklizminiai rei"kiniai ,em!je, kai &vair#s poky)iai 
(klimato kaita, ledynmetis, kosminiai k#nai – meteoritai, 
kometos, vulkan$ i"siver%imai, epidemijos bei kiti pana-
"#s rei"kiniai) privert! %mones primatus keisti gyvenimo 
b#d'. D!l to dauguma j$ i"mir!. A" manau, kad svarbiau-
sias &vykis %mogaus istorijoje buvo tvanas – %uvo visa, kas 
buvo ,em!je. Tvanas atvert! nauj' puslap& %monijos ir ,e-
m!s istorijoje – joje liko tik Nojaus gimin!s nariai, Adomo 
ir Ievos palikuonys.

   Koks tas %mogus?  
Toliau gilindamiesi & biblin& %mogaus atsiradimo ai"kini-

m', Prad%ios knygoje rasime para"yta:
„Dievas tar!: „Padarykime %mog$ pagal m"s# atvaizd$, 

pana%# & mus! Jie tegul valdo j#ros %uvis, dangaus pauk"-
)ius, gyvulius, visus laukinius %v!ris ir visus roplius, ropo-
jan)ius %eme!“ Ir Dievas suk#r! %mog$ pagal savo atvaizd', 
pagal Dievo atvaizd' jis suk#r! j&, vyri"k& ir moteri"k(, jis 
juos suk#r!. Dievas juos palaimino, ir Dievas jiems tar!: 
„Veiskit!s, dauginkit!s, pripildykite %em( ir j' u%valdykite!“ 
(Pr 1, 26–28);

„Kai Dievas suk#r! Adom', jis padar! j& pana%# & Die-
v$. Vyri"k& ir moteri"k( jis suk#r! juos; jis juos palaimino ir 
juos pramin! „%mon!mis“, kai jie buvo sukurti“ (Pr 5, 1–2).

K' rei"kia „atvaizdas“ ir „pana"umas“? Priminsiu, kad 
%inom tik tai, kas para"yta Biblijoje, visa kita t!ra teologin!s 
prielaidos. Kalbant apie „atvaizd'“ galima i"skirti tris teolo-
g$ po%i#rius: esminH, santykinH ir funkcinH.

Esminio poFiCrio atstovai sako, kad Dievo atvaizdas yra 
%mogaus prigimtin!s savyb!s, kurios gali b#ti tiek *zin!s, 
tiek psichologin!s / dvasin!s.

Santykinio poFiCrio atstovai teigia, kad atvaizdas – tai ry-
"io tarp %mogaus ir Dievo ar kit$ %moni$ suvokimas.

Funkcinio poFiCrio atstovai mano, kad atvaizdas pasirei"-
kia ne tuo, kas i" ties$ yra %mogus ar k' jis jau)ia, o tuo, k' 
jis daro.

Krik")ioni"kos teologijos istorijoje ilg' laik' vyravo es-
minio atvaizdo supratimas, t. y. kad Dievo atvaizdas %mo-
guje yra tam tikros %mogaus *zin!s prigimtin!s savyb!s. 
Kalbant papras)iau, tarsi b#t$ pasakyta: „Padarykim %mo-
g$, kad jis atrodyt$ kaip mes.“ Manau, visi sutiksime, kad 
%mogaus i"vaizda negali b#ti Dievo atvaizdu. A" manau, kad 
atvaizd' gal!tume suprasti ir kitaip – tai tiesiog K!r"jo su-
manytas #zinis $mogaus pavidalas.

Labiau paplit(s po%i#ris link(s akcentuoti %mogaus prot' 
– geb!jim' galvoti, m'styti ir daryti i"vadas. Ta)iau akcen-
tuoti vien tik prot' irgi neteisinga, nes b#t$ i"skiriama tik 
viena %mogaus prigimtin! savyb! – intelektas, o tai reik"t$, 
kad skirtingi %mon!s turi skirting' Dievo atvaizd'.

Biblijos tekste pamin!t$ dviej$ termin$ „atvaizdo“ ir 
„pana"umo“ pagrindu susiformavo Dievo atvaizdo %mo-
guje samprata, sudaryta i" dviej$ dedam$j$: „atvaizdas“ 
nagrin!jamas kaip esminis pana"umas d!l proto ir valios, 
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o „pana"umui“ priskiriamos moralin!s Dievo savyb!s, kaip 
dar viena Dievo dovana %mogui. Tuo b#du visuose %mon!se 
i"lieka geb!jimas vertinti faktus, matyti ties' ir s'moningai 
pasirinkti pagal savo samprat'.  

Santykinio po%i#rio teologai Dievo atvaizd' %moguje 
traktuoja ne kaip ka%k', kas priklauso %mogaus prigim-
)iai. Jie nekelia klausimo, kas yra %mogus ir kokia jo pri-
gimtis, o Dievo atvaizd' %moguje mato jo santykiuose su 
Dievu – tai, k' jis i"gyvena. Tai yra ka%kas dinami"ka, o ne 
stati"ka. Jie teis#s pabr!%dami, kad i" visos k#rinijos tik 
%mogus %ino Diev' ir s'moningai palaiko ry"& su Juo. Toks 
Dievo atvaizdas, anot j$, yra universalus ir tinka visiems 
%mon!ms visada ir visur. Jeigu %mogus ir nusigr(%ia nuo 
Dievo, jis vis tiek negali paneigti fakto, kad jo ry"ys su Die-
vu yra kitoks nei kit$. Santykiai yra visada – nesvarbu, ar 
jie pozityv#s, ar negatyv#s. -io po%i#rio atstovai yra to-
kie %ym#s teologai kaip Emilis Bruneris (Emil Brunner) ir 
Karlas Bartas (Karl Barth).

Funkcionalaus poFiCrio atstov$ mintys turi gilias isto-
rines "aknis ir yra gana populiarios paskutiniuoju metu. 
J$ teigimu, Dievo atvaizdas %moguje yra tai, k' %mogus 
daro. Tai jo vykdomoji funkcija, da%niausiai suprantama 
kaip vie"patavimas visai k#rinijai. Jie remiasi tuo, kad (Pr 
1, 26) eilut!je tuoj po %od%i$ „Padarykime %mog$ pagal 
m#s$ atvaizd', pana"$ & mus!“ ra"oma: „Jie tegul valdo 
j#ros %uvis, dangaus pauk")ius, gyvulius, visus laukinius 
%v!ris ir visus roplius, ropojan)ius %eme!“ Funkcionalai 
mano, kad toks pasakym$ sugretinimas turi neatsitiktin( 
prasm(. Dievo atvaizdas %moguje yra vir"enyb! kit$ k#-
rini$ at%vilgiu. Kaip Dievas yra visos k#rinijos Vie"pats, 
taip ir %mogus, vie"pataujantis sukurtame pasaulyje, i"-
rei"kia Dievo atvaizd'. -io po%i#rio atstovas Leonardas 

Verduinas knygoje „-iek tiek ma%esnis u% Diev'“ [Ver-
duin, Somewhat Less than God, p. 27] yra pasak(s taip: 
„,mogus sukurtas valdyti ir tuo jis i"rei"kia K#r!jo at-
vaizd' savyje – tokia yra Biblijos Prad%ios knygos pasa-
kojimo apie Dievo k#ryb' esm!.“

Nepaisant plataus po%i#rio & Dievo atvaizd' %moguje, 
i"lieka bendra viena – tai, kad "is atvaizdas yra %moguje ir 
jis nepriklauso nei nuo %mogaus ras!s, nei nuo kit$ prie-
%as)i$. Apibendrindami gal!tume pasakyti, kad %mogaus 
prigimtis sujungia visk', kas apsprend%ia jo asmenyb(: 
prot', vali', emocijas ir tai, kas jam leid%ia palaikyti nu-
statytus santykius su K#r!ju bei kitais jo k#riniais. Tai 
kokyb! ar savyb!s, b#dingos %mogaus prigim)iai, egzis-
tuojan)ios jame nepriklausomai nuo to, ar %mogus pripa-
%&sta Diev' ar ne. Apie pana"um' & Diev' gal!tume kal-
b!ti tik pri!m( tai, kas para"yta (Pr 5, 1–2), jog Dievas 
suk#r! Adom', pana"$ & save.

Man asmeni"kai labai patiko vieno protestant$ pasto-
riaus i"sakyta mintis: jeigu Dievas suk#r! %mogui akis, 
vadinasi, Jis %ino, kas yra reg!jimas, ir pats regi, jeigu Die-
vas suk#r! %mogui ausis, tai Jis %ino, kas yra klausa, ir pats 
girdi, jeigu Dievas suk#r! %mogui lie%uv&, Jis %ino, kas yra 
kalba, ir pats kalba, jeigu Dievas suk#r! %mog$, geban-
t& myl!ti, vadinasi, Jis pats %ino, kas yra meil!. Tuo mes 
esame pana"#s & J&. Jei Dievas regi – jis gali reg!ti %mog$, 
jei Dievas girdi – jis gali gird!ti %mog$, jei Dievas kalba – 
%mogus gali gird!ti J&, jei %mogus kalba, Dievas gali gird!ti 
j&. Taigi Dievas atsispindi mumyse, kurie turime tas pa)ias 
savybes, kaip ir Jis, tarsi veidrodyje. Vis d!lto kalbant apie 
Dievo atvaizd' %moguje, manau, "io klausimo negalima 
atsieti nuo kito – kaip "is atvaizdas susij(s su tolesne %mo-
gaus egzistencija?
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   Kaip sudarytas %mogus?  
Mano nuomone, tai vienas svarbesni$ klausim$, & kur& 

atsakymo ie"koti skatina ne tik smalsumas. Atsakyti & "& 
klausim' galima %velgiant vien i" biologin!s pus!s arba 
&vertinti ir Biblijos teiginius. Jei & %mog$ %i#r!sime kaip & ne-
dalom' asmenyb( i" biologin!s pus!s, teks pripa%inti, kad 
dvasin!s jo savyb!s atsirado savaime. O biblin! versija tei-
gia, kad %mogaus prigimtis yra nevienalyt!, jis sudarytas ne 
vien i" *zinio k#no, bet ir i" dvasini$ komponen)i$: sielos 
ir dvasios.

„...tada Vie"pats Dievas supavidalino %mog$ i" %em!s 
dulki$ ir &kv!p! & jo nos& gyvyb!s kvap'. Taip %mogus tapo 
gyva b#tybe [siela]“ (Pr 2, 7);

„Tada Vie"pats tar!: „Mano dvasia [gyvyb( teiki's kva-
pas] tenepasilieka %moguje am%inai, nes jis t!ra k#nas. Jo 
am%ius teb#nie "imtas dvide"imt met$!“ (Pr 6, 3).

Senajame Testamente siela (hebr. nefeG) rei"k! nuolatin& 
gyvyb!s palaikym' k#ne, kv!pavim'. V!liau ji &gijo gyvyb!s, 
esan)ios k#ne, prasm(, tai yra prad!jo reik"ti pat& %mog$, jo 
vis' esyb(, visum', jo „A"“.

Anot kai kuri$ graik$ *losof$, k#nas – tai materiali %mo-
gaus dalis, siela – nemateriali, o dvasia suri"a k#n' ir siel' 
tarpusavyje. ,velgiant & %mog$ kaip nedalom' asmenyb(, 
kyla klausimas, kaip "ios komponent!s susijungia %moguje 
ir kuri i" j$ apsprend%ia tikr'j& %mog$?

K#nas pats savaime neturi gyvyb!s – jis t!ra tik tam tikra 
negyvos materijos strukt#ra. K#no at%vilgiu %mogus i" es-
m!s niekuo nesiskiria nuo kit$ gyv#n$ ar net augal$. Skir-
tumas tik tas, kad jo k#nas yra kiek sud!tingesnis. Dvasia – 
tai tas pradmuo, kuris duoda k#nui gyvyb( ir sukuria siel'. 

Siela, dvasin! %mogaus dalis, b#dama glaud%ioje vienyb!je 
su k#nu i"rei"kia k#no individualyb(, apsprend%ia %mogaus 
prot', emocijas, ry"ius su kitais. Pagrindinis veiksnys, i"ski-
riantis %mog$ k#rinijoje, yra tai, kad jis turi siel', galin)i' 
reaguoti & dvasinius stimulus.

Daugelis protestantizmo atstov$ remdamiesi (1 Tes 5, 
23; Hebr 4, 12; 1 Kor 2, 14) teigia, kad Fmogus yra trily-
pE asmenybE (kCnas, siela, dvasia). Ta)iau krik")ioni"kos 
minties istorijoje vis' laik' labiau buvo paplit(s dualis-
tinis po%i#ris & %mog$ (lot. dualis – dvigubas, dvejopas),  
t. y. %mog$ sudaro tik du komponentai: materialus k#nas 
ir nemateriali (dvasin!) siela. Dualistai teigia, kad %mo-
gaus siela ir dvasia yra tarpusavyje sukei)iamos s'vokos, 
kitaip sakant, tai yra vienas ir tas pats. Nauj$j$ am%i$ *lo-
so*joje dualizmas ry"kiausias Ren! Dekarto, Nicolo Mal-
bran"o (1638–1715) pasaulio koncepcijose, teigian)iose 
apie dviej$ skirting$ substancij$ – dvasin!s ir materialios 
– buvim', susisiekian)i$ tik %moguje ir tik Dievo valia vei-
kian)i$ viena kit' [Religijotyros Finynas. Vilnius: Mintis, 
1991, p. 102]. ,mogaus k#nas – *zin! dalis yra mirtinga, 
po mirties ji suyra ir virsta dulk!mis. Nemateriali %mogaus 
dalis – siela, mirus %mogui, atsiskiria nuo k#no ir t(sia sa-
varanki"k' gyvenim'.

Liberali dualistin! teologija teigia, kad %mogaus asmeny-
b( apsprend%ia siela, o ne k#nas. Siela yra k#ne ir j& valdo. 
K#nas t!ra sielos buvein! ir jos &rankis, bet neb#tina asme-
nyb!s dalis. Tai grei)iau organas, per kur& siela gauna ju-
timus ir per kur& ji i"rei"kia save. I" esm!s asmenyb! gali 
gauti informacij' bei i"reik"ti save ir ne per k#no organus, 
o kitais b#dais, pati likdama tokia pa)ia realia. [William  
Newton Clarke, An Outline of Christian @eology. New York: 
Scribner, 1901, p. 182–188].
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Kai kurie liberali$ pa%i#r$ dualistai neneigia %mogaus 
prisik!limo fakto. J$ nuomone, %mogaus sielos savaranki"-
kas egzistavimas po k#no mirties t!ra laikinas dalykas, kiti 
k#no prisik!lim' pakei)ia sielos nemirtingumo teze, nors t' 
sunku pagr&sti neigiant k#no prisik!lim'.

Katalik$ ba%ny)ia taip pat laikosi dualistin!s pa%i#-
ros. Jos teigimu, %mogaus asmuo yra drauge ir k#nin!, ir 
dvasin! b#tyb!. K#nas ir siela vienija med%iaginio ir dva-
sinio pasaulio elementus. „Siela“ – tai %mogaus dvasinis 
pradmuo, rei"kiantis %mogaus gyvyb( arba vis' %mogaus 
asmen&. Sielos ir k#no vienyb! yra tokia glaudi, kad siel' 
galima laikyti k#no forma. I" materialios med%iagos su-
darytas k#nas, veikiant dvasinei sielai, tampa %mogi"kas 
ir gyvas; dvasia ir med%iaga %moguje n!ra sujungtos dvi 
prigimtys, bet yra suvienytos ir sudaro vien' prigimt& [Ka-
talikK BaFnyIios Katekizmas. Kaunas, LKB TKK leidykla, 
1996, II skyrius, 6 sk., p. 362–367]. + tai, kad kartais siela ir 
dvasia laikomos skirtingais dalykais (1 Tes 5, 23), Katalik$ 
ba%ny)ia atsako, jog tas skirtumas nerei"kia sielos dvily-
pumo. „Dvasia“ pasakoma tik tai, kad nuo pat savo suk#-
rimo %mogus yra skirtas antgamtiniam tikslui ir malon! 
gali i"kelti jo siel' ligi bendryst!s su Dievu. Be to, Katalik$ 
ba%ny)ia teigia, kad kiekvien' dvasin( siel' tiesiogiai kuria 
pats Dievas – ji n!ra t!v$ „gaminys“. Siela yra nemirtinga, 
mir"tant k#nui ji atsiskiria nuo jo ir v!l susijungia su juo 
prisik!limo metu.

Visai kitokio po%i#rio & %mog$ laikosi vadinamieji mo-
nistai. Monizmas (gr. monos – vienas, vienintelis) – tai *lo-
so*jos ir religijos pa%i#ra, pagal kuri' pasaulis savo prigim-
timi yra vientisas – tik materialus arba tik dvasinis. Monistai 
atmeta mint&, kad %mogus sudarytas i" keli$ komponen-
t$. Jie teigia, kad %mogus yra nedaloma asmenyb! ir kad  

Biblijoje niekur %mogus nerodomas kaip triguba ar dviguba 
asmenyb!. Pagal juos, & k#n', siel' ir dvasi' reikia %velgti tik 
kaip & sinonimus. B#ti %mogumi – tai tur!ti k#n'. Sielos eg-
zistavimas po mirties be k#no yra ne&manomas. J$ atstovas 
Wheeleris Robinsonas savo knygoje „Hebraj$ psichologija“ 
[H. Wheeler Robinson. Hebrew Psychology. Oxford: Claren-
don, 1925, p. 362] ra"o:

„,mogaus asmenyb! – tai &sielintas k#nas, o ne &sik#ni-
jusi dvasia. K#nas – tai atskir$ dali$ kompleksas, kuris se-
miasi gyvyb( i" sielos, neegzistuojan)ios be k#no, alsavimo. 
Esme siela ir k#nas ne vienas su kitu prie"inami terminai, o 
tarpusavyje kei)iami sinonimai.“

Monistinis po%i#ris ignoruoja arba daro neai"ki' kai 
kuri' Biblijos informacij'. Pavyzd%iui, (Lk 23, 43), kur J!-
zus sako kartu nukry%iuotam pl!"ikui: „I" ties$ tau sakau: 
"iandien b#si su manim rojuje“, arba (Lk 16, 19–31), kur 
pateikiamas J!zaus palyginimas apie turtuolio ir Lozoriaus 
pomirtin( b#sen'. -ios vietos b#tent ir parodo t' pereina-
m' b#sen', kurioje %mogus atsiduria po k#no mirties. .ia 
sakoma, kad tiek gyvas, tiek mir(s %mogus yra s'moningos 
b#senos. Galima pamin!ti ir (2 Kor 5, 8) apa"talo Pauliaus 
%od%ius apie tai, kad jis mieliau nor!t$ palikti k#no namus 
ir b#ti pas Vie"pat&. Arba J!zaus %od%ius:

„Ir nebijokite t$, kurie u%mu"a k#n', bet sielos negali u%-
mu"ti. Ver)iau bijokite to, kuris gali ir siel', ir k#n' pra%u-
dyti pragare“ (Mt 10, 28).

Biblijoje, Senajame Testamente, %mogus traktuojamas 
kaip nedaloma asmenyb!. Naujajame Testamente atsiranda 
terminija, tarsi atskirianti k#n' ir siel'. K#nas ir siela laiko-
ma kaip atskirai egzistuojan)ios %mogaus dalys (Mt 10, 28), 
ta)iau toks atskyrimas ne visur ry"kus. ,mogaus dvasin! 
prigimtis be ry"io su k#nu Biblijoje nagrin!jama tik retais 
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atvejais. Netgi galima teigti, kad joje apie %mog$, kaip neda-
lom' asmenyb(, kalbama kur kas da%niau.

Prie"taravimai d!l %mogaus „sudedam$j$ dali$“ turi 
daugiau *loso*n& pob#d&. Visi jie nukreipti prie" dualistin& 
po%i#r& & %mogaus prigimt&. Pateikiami &vair#s argumentai, 
pavyzd%iui, teigiama, kad kalb!ti apie %mog$ be k#no ne-
galima, nes tai visai kita s'vokos „%mogus“ interpretacija. 
,mogumi galima suprasti tik gyv' k#ni"k' asmen&. Vadin-
ti „%mogumi“ t' %mogaus dal&, kuri lieka po mirties, yra 
absurdi"ka. Filoso*niu po%i#riu tai teisinga, ta)iau ar nuo 
to kas kei)iasi? Biblijoje teigiama, kad tai tik laikina sielos 
b#sena. Prisik!limo metu siela v!l susijungs su k#nu ir bus 
naujas %mogus.

Kiti teologai teigia, kad %mogaus s'mon! priklauso nuo 
*zin!s smegen$ b#senos, jas pa%eidus kei)iasi %mogaus psi-
chikos galios, tod!l atskirai kalb!ti apie i"skirtin( %mogaus 
psichikos b#kl( negalima. Ta)iau tai neatmeta galimyb!s 
%mogaus prigimties nematerialinei daliai egzistuoti atskirai. 
Dar kiti &sitikin(, kad bek#n! siela negali i"reik"ti %mogaus 
individualyb!s, nes vienintelis to kriterijus yra *zinis k#nas 
ir atmintis. Ta)iau atsiminkime, kad Biblijoje teigiama, jog 
po mirties egzistuojanti siela – tai tarsi minimali asmenyb!, 
kuri neturi *zinio k#no, bet prisimena savo praeit&.

-iuos ir pana"ius klausimus gvildenan)i$ teolog$ teorij$ 
bendras bruo%as tas, kad jie kalba apie absoliu)i' %mogaus 
asmenyb!s vienyb(, ta)iau retai kreipia d!mes& & vienos ar 
kitos %mogaus sud!tin!s komponent!s prigimt& – ar ji yra 
materiali ar nemateriali (dvasin!). Vis d!lto jeigu %mogaus 
asmenyb! i" ties$ nepertraukiamai susieta su egzistavimu 
k#ne, negalima atmesti ir "i$ *loso*ni$ teigini$. Reikia pa-
sakyti, kad buvo ir yra ie"koma bendros dualizmo ir materi-
alistinio monizmo atstov$ pozicijos.

Manau, kad prie"taravimus geriausiai naikina po%i#ris, 
kur& der!t$ vadinti „s'lygine k#no ir sielos vienybe“. Pagal 
j& nat#ralaus b#vio %mogaus asmenyb! yra nedaloma k#no 
ir sielos vienyb!. Po mirties materialioji dalis sunyksta, o 
nemateriali-dvasin! dalis t(sia savo gyvenim'. Laiku tarp 
mirties ir prisik!limo egzistuoja tarpin! b#sena, kurioje 
%mogaus siela, suvokdama savo pad!t&, egzistuoja atskirai. 
Prisik!lime ji gauna nauj' k#n' ir %mogaus vienyb! atku-
riama. Taigi prisik!limo metu atkuriama pradin! %mogaus 
b#sena. Nors %mogaus gaunamas k#nas bus absoliu)iai 
naujas, bet d!l sielos jis tur!s ry"& su buvusia k#ni"ka pri-
gimtimi.

 

   D!l ko ,em!je  
          atsirado %mogus?  

Ar kada pagalvojote, kod!l Dievas suk#r! %mog$? Tik-
riausiai NE. Nor!dami atsakyti & "& klausim', gr&%kime prie 
pa)i$ pirm$j$ dien$ ir pa%i#r!kime, kas apie tai ra"oma  
Biblijoje:

(Pr 1, 26–28): „Padarykime %mog$ pagal m#s$ atvaizd', 
pana"$ & mus! Jie tegul valdo j#ros %uvis, dangaus pauk")ius, 
gyvulius, visus laukinius %v!ris ir visus roplius ropojan)ius 
%eme. <...> Veiskit!s, dauginkit!s, pripildykite %em( ir j$ u!-
valdykite!“;

(Pr 2, 4–5): „Kai VIE-PATS Dievas padar! %em( ir dang$ –  
jokio laukinio kr#mo dar nebuvo %em!je ir joks laukinis au-
gmuo dar ne%!l!, nes VIE-PATS Dievas dar nebuvo dav(s 
lietaus %emei ir nebuvo !mogaus dirvai &dirbti, <...>“;
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(Pr 2, 15): „VIE-PATS Dievas pa!m! %mog$ ir j& &kurdi-
no Edeno sode, kad %& &dirbt# ir serg't#.“;

(Pr 2, 18): „VIE-PATS Dievas pagalvojo: „Negera %mo-
gui b#ti vienam. Jam padarysiu tinkam$ pagalbinink(.“;

(Pr 3, 17–19): „O %mogui jis tar!: „Kadangi paklausei 
savo %monos balso ir valgei nuo med%io, apie kur& buvau 
tau &sak(s: „Tau nevalia valgyti nuo jo, prakeikta bus dirva 
d!l tav(s; vargdamas tur'si maitintis i% jos per visas savo 
gyvenimo dienas. Er"k!)ius ir usnis ji tau %eldins, ir tur!si 
valgyti laukinius augalus. Prakaituotu veidu tur!si valgyti 
duon', kol sugr&"i & dirv', nes i" jos esi paimtas; nes  tu esi 
dulk!s ir & dulkes turi v!l pavirsti.“;

(Pr 3, 23): „VIE-PATS Dievas i"siunt! j& (%mog$) i" Ede-
no sodo, kad &dirbt# !em(, i% kurios jis buvo paimtas.“

Tai ir viskas, k' Biblija kalba apie %mogaus paskirt& ,e-
m!je. Dabar pabandykite patys atsakyti & skyrelio prad%io-
je i"kelt' klausim'. Asmeni"kai a" manau, kad pateiktos 
Biblijos i"traukos ai"kiai sako, jog %mogus sukurtas b#ti 
Dievo „ekonomu“ ,em!je – pri%i#r!ti visa, kas joje yra, 
r#pintis tuo, naudotis tuo ir, kaip galima suprasti i" kit$ 
Biblijos pasakojim$, gal$ gale atsiskaityti Dievui u% atlikt' 
darb'.

   O  gal %mogus –  
         nepriklausoma asmenyb!?  

 
,mogus gali teigti, kad yra nepriklausomas, bet realyb!-

je taip n!ra. Jei seksime Biblija, %mogus atsirado pasaulyje 
tik Dievo iniciatyva pagal Jo sumanym', taigi jis negali b#ti 

nepriklausomas nuo savo K#r!jo. Teko gird!ti tok& teigi-
n& – k#dikiui t!vai duoda k#n', o Dievas gyvyb!s dvasi', 
kuri tarsi s!kla i"augina savo r#"ies augal'. -itaip kiekvienas 
%mogus turi savo viet' ir paskirt& ,em!je.

Nors krik")ioni"kas mokymas teigia dvasin( %mogaus ir 
Dievo vienyb(, ta)iau %mogus jokiu aspektu negali b#ti ly-
ginamas su Dievu. Jis yra Dievo k#rinys, turi savo individu-
alyb( ir savo individualumo negali nei pakeisti, nei prarasti. 
Dievas suk#r! %mog$ tok&, koks jis yra, ir toks jis turi b#ti.

Nors %mogus Dievo k#ryboje u%ima ypating' viet', kuri 
j& daro unikal$ ir i"skiria i" kit$ (jam leista valdyti vis' liku-
si' k#rinij'), pats %mogus negali b#ti vertingiausias objektas 
pasaulyje. Su visa pagarba, kuria mes &vertiname i"kiliausius 
%mones, visada reikia atsiminti, kad jie savo dovanas gavo i" 
Dievo. Kad ir kokie nuostab#s b#t$ kai kurie %mogaus pa-
siekimai, jie visi pasiekti tik d!l Dievo dovanoto gyvenimo, 
proto ir talento. Lenktis turime tik Dievui, ne %mogui. Kartu 
negalime priimti kit$ %moni$ garbinimo.

Jeigu suvokiame, kad tik Dievo d!ka mes naudojam!s 
gyvenimu ir viskas, k' turime, yra i" Jo, negalime Dievui 
skirti tik dal& savo gyvenimo, visa kita pasilaikydami sau, 
nes viskas priklauso m#s$ "eimininkui – tam, kuris mus su-
k#r!. Taigi, vertinant bet k', reikia vertinti ne tai, kas gera ir 
patogu mums patiems, o tai – kiek tai reikalinga ir naudinga 
Dievui.

,mogaus negalima traktuoti ir kaip absoliu)iai prie"ingo 
likusiai k#rinijai. Mes visi sukurti to paties K#r!jo. ,mogus 
skiriasi nuo kit$ Dievo k#rini$, ta)iau ne tiek, kad netur!t$ 
jokio ry"io su jais. Dievas panor!jo, kad visi Jo k#riniai b#t$ 
skirtingi ir pagal tam tikr' tvark' priklausyt$ vieni nuo kit$. 
,mogus yra bendro k#rybos proceso dalis, taigi yra gimi-
ningas realia giminyste su kitais k#riniais. Ta tiesa, kad mes 
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giminingi visai likusiai k#rinijai, turi %mon!se skatinti hu-
mani"kum' visos k#rinijos at%vilgiu. Dievas leido %mogui 
naudoti maistui kitus gyv#nus, ta)iau tai nerei"kia, kad juos 
galima %udyti beprasmi"kai. Juos irgi suk#r! Dievas, jie to-
limi m#s$ „giminai)iai“ ir j$ gerov! Jam taip pat svarbi. Ir 
nors %mogus turi vir"enyb( pagal savo pad!t&, jis taip pat 
turi paklusti tiems patiems, visai k#rinijai galiojantiems, 
d!sniams.

Jeigu giminyst! egzistuoja su kitais k#riniais, tai juo 
labiau "i giminyst! tur!t$ b#ti ry"ki tarp pa)i$ %moni$. 
Kiekvienas m#s$ yra tolimas giminaitis bet kuriam kitam 
%mogui. T' patvirtina ir mokymas, kad visa %monija kilusi 
i" vienos pirmosios poros. -iandien' "i giminyst! n!ra ma-
toma, nes visi %mon!s atitol( nuo Dievo ir vienas nuo kito. 
Jei giliai suprastume tikr'j' giminyst(, kituose %mon!se ma-
tytume ne savo prie"ininkus, bet giminai)ius, o tai tur!t$ 
paskatinti m#s$ r#pest& ir u%uojaut' vienas kitam.

,mogus yra sukurta b#tyb!, tad jis turi paklusti ir kai 
kuriems ribojimams. Ribotumas rei"kia, kad visada yra 
m#s$ galimybi$ riba, pavyzd%iui, %mogus, nors ir labai 
stengt$si, visko ne%ino ir negal!s %inoti – jo %inios visada 
bus nevisapusi"kos, galimai net klaidingos. Ribotos ir %mo-
gaus *zin!s j!gos – "iandien' %mogus gali per"okti kartel( 
dviej$ metr$ auk"tyje, bet tikimyb!, kad jis be joki$ papil-
dom$ priemoni$ per"oks "imto metr$ auk"t&, yra nulin!. 
Apribojimai lie)ia netgi %mogaus gyvenim' – pagal savo 
prigimt& jis n!ra nemirtingas. Netgi pradin!je %mogaus 
b#senoje bet kokia galimyb! gyventi priklaus! nuo Die-
vo. Apribojimas n!ra blogis savo esme, nors jis da%niausiai 
skatina nepasitenkinim'. Ribotumo supratimas da%nai su-
kelia nesaugum' ir nepasitik!jim', o tai mes stengiam!s 
nugal!ti savo j!gomis. Jeigu pripa%insime savo ribotum' 

ir b#sime pasiruo"( gyventi tai suvokdami, mums nereik!s 
bijoti nei klaid$, nei nes!kmi$, o to pasekm! – paklusnu-
mas Dievui. Biblija sako, kad suk#r(s %mog$ su visais jam 
taikomais apribojimais Dievas pasi%i#r!jo & j& ir pasak!, 
kad tai gera.

,mogus gali vertinti savo poelgius, tod!l tai, kaip elg-
tis vienoje ar kitoje situacijoje, yra jo paties apsisprendi-
mas. Priimdamas sprendimus jis da%niausiai vadovaujasi 
siekimu naudos sau principu. ,mon!s stengiasi gyventi 
d!l i"or!s – pagrindiniai j$ gyvenimo dalykai: sveikata, 
gro%is, pinigai, vald%ia, s!km!, daiktai, pramogos. Visai 
u%mir"tama, kad pagrindiniai dalykai visai ne tai, o laisv! 
nuo viso "ito.

Kad ir kaip b#t$, visgi %mogus yra ka%kas nuostabaus – 
i" vis$ regim$ Dievo k#rini$ tik jis vienas gali vertinti savo 
poelgius, geba pa%inti ir myl!ti savo K#r!j'. Tas faktas, kad 
jis n!ra atsitiktini$ aplinkybi$ rezultatas, o paties Dievo u%-
ma)ios realizacija, %mog$ daro dar didesn&. Dievas visa su-
k#r! %mogui, bet %mog$ suk#r! tam, kad jis Jam tarnaut$ ir 
pa%inimu bei meile dalyvaut$ Jo gyvenime.

   Ar visada %mogus  
        elgiasi teisingai?  

Manau, po k' tik i"sakyt$ min)i$ pa%velg( & savo elge-
s& suprastume, kad jis daug kur neatitinka t$ reikalavim$, 
kurie keliami %mogui kaip Dievo k#riniui. Jeigu %mogus 
skirtas Dievo sumanytiems tikslams atspind!ti, tai %mog$ 
reikia vertinti pagal tai, kaip jis laikosi Jo nustatyt$ elgesio 
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norm$. Bet koks nukrypimas nuo "i$ norm$ Biblijoje vadi-
namas nuod!me. Daugelis nuod!m( supranta tik kaip ne-
ger' konkre)i$ veiksm$ i"orin& pasirei"kim', neturint& ry"io 
su %mogaus vidumi, ir da%nai ja laiko tik savo poelgius, bet 
nem'sto apie save kaip nuod!m!s "altin&.

Jeigu laisv' apsisprendim' turin)io %mogaus elges& ap-
spr(st$ vien gamtos j!gos, jo netinkamus poelgius gal!tume 
pateisinti ne%inojimu, kaip jis turi elgtis, o jeigu %mogus tai 
daro suprasdamas, kad elgiasi neteisingai, tai jau yra jo su-
gedusio vidaus rezultatas. Nuod!m!s "altinis – tai vidinis 
%mogaus polinkis daryti netinkamus darbus ir formuluoti 
neteisingas mintis.

Biblijoje nuod!m! apib#dinama &vairiai: tai – netik!ji-
mas, nusikaltimas, i"davyst!, paleistuvyst!, netyrumas, ne-
apykanta, stabmeldyst! ir kita (Gal 5, 16–21). Vieni teolo-
gai (Friedrichas Schleiermacheris) kaip bendr' nuod!m!s 
princip' mato %emesn!s arba *zin!s %mogaus prigimties 
siekyje nuslopinti ir kontroliuoti auk"tesni'j' arba dvasin( 
jo prigimt& [Friedrich Schleiermacher. @e Christian Faith. 
New York: Harper and Row,1963, vol. I, p. 271–273]. Vis 
d!lto b#t$ klaidinga suprasti, kad nuod!m( apsprend%ia tik 
k#ni"ki jausmai, nes ji apima ne tik k#ni"k'j', bet ir dvasin( 
srit&. Kiti, kaip Augustas Strongas, Reinholdas Niebuhras, 
nuod!m!s prie%astingum' sieja su %mogaus egoizmu, kai 
%mogus savo interesus laiko auk"tesniais u% Dievo, o tai 
rei"kia %mogaus valios prie"inim' Dievo valiai [Augustus H. 
Strong, Systematic @eology; Reinhold Niebuhr. @e Nature 
and Destiny of Man].

,mogus ne tod!l nuod!mingas, kad jis daro nuod!-
m(, bet jis daro nuod!m( d!l to, jog yra nuod!mingas. 
Nuod!m!s "altinis n!ra ka%kas "alia %mogaus, jis yra pa-
)iame %moguje. Nor!)iau atkreipti d!mes&, kad daugelis 

%mogaus nor$, i" esm!s atrodantys kaip nat#ral#s ir b#-
tini norint i"gyventi, savyje slepia ir nuod!m!s potenci-
al'. Pavyzd%iui, maisto poreikis – be jo %mogus negal!t$ 
i"gyventi, ta)iau kai maistas ir g!rimas naudojamas vir" 
normos, vien savo malonumui, tai jau yra nuod!m!, kuri' 
vadiname persivalgymu ir girtuoklyste. Arba lytiniai san-
tykiai – "is potraukis yra malonus, nat#ralus ir reikalingas  
%mogaus giminei prat(sti, ta)iau kai jie per%engia nusta-
tytus ribojimus, pavyzd%iui, i"tvirkaujant ar svetimote-
riaujant vien d!l malonumo, tai jau yra nuod!m!, kuri'  
vadiname paleistuvyste.

Kitu nuod!m!s "altiniu reik!t$ laikyti nor' &sigyti vie-
n' ar kit' daikt'. Atrodyt$, tai netiesa, juk gyvenime rei-
kia daug daikt$ ir nat#ralu j$ nor!ti. T' reik!t$ laikyti netgi 
darbin!s %mogaus veiklos motyvu. Ta)iau kai noras &gyti 
vertybes tampa toks stiprus, kad j$ siekiama bet kokiomis 
priemon!mis, bet kokia kaina, netgi vagiant arba i"naudo-
jant kitus %mones, tai jau tampa nuod!me – godumu.  

S!km!s siekis, nors tai atrodo labai nat#ralu ir skatinti-
na, taip pat gali b#ti nuod!me, jeigu per%engiamos ribos ir 
tenkinamas kit$ %moni$ s'skaita.

,mogaus norai gali b#ti i"pildyti &vairiais b#dais, ta-
)iau yra Dievo nustatytos ribos, kuri$ per%engimas laiko-
mas nuod!me. Reik!t$ atkreipti d!mes& dar ir & tai, kad 
%mogaus nor$ &gyvendinimui didel( &tak' turi ne tik jo, 
bet ir "alutiniai veiksniai. Biblijoje jie vadinami gundy-
mais. ,mogus gyvena pasaulyje, kur galingos j!gos nori, 
kad jis daryt$ nuod!mes. Pavyzd%iui, pagal biblin& pa-
sakojim' Iev' sugund! gyvat!, teigdama, kad nieko blo-
go neatsitiks, jei ji su Adomu valgys u%draustus vaisius. 
Noras paragauti u%draust$ vaisi$ galb#t jau kreb%d!-
jo %moni$ viduje, bet jam &gyvendinti reik!jo ka%kokio  
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pa"alinio impulso. Kai kuriais atvejais impulsas nusi-
%engti Dievo &sakymams gali b#ti gaunamas ne tik i" dva-
sinio pasaulio, bet ir i" %moni$.

Pasirinkimas, kaip pasielgti, priklauso %mogui asme-
ni"kai, tod!l ir atsakomyb! gula ant jo paties pe)i$. Gre-
ta nat#ralaus noro ir gundymo i" pa"al!s, kad %mogus 
nusid!t$, turi b#ti dar ir galimyb!s. I" prad%i$ Adomas 
netur!jo pagundos b#ti nei"tikimas Ievai, o "i netur!jo 
pagrindo pavydui. Susitelkimas & save skatina %mones at-
mesti Dievo vali' savo gyvenime. Taip %mogus tampa dar 
nuod!mingesnis.

Nuod!m! yra visuotina, kaip sako Paulius (Rom 3, 
9–18), tod!l nereikia i"sisukin!ti – kiekvienas %mogus, kad 
ir kas jis b#t$, iki aus$ paskend(s nuod!m!se. Tai nerei"-
kia, kad kiekvienas daro tik tai, kas vadinama nuod!me. 
Yra daug tikin)i$j$ ir daug pasaulie)i$, kurie savo gyveni-
mu i"rei"kia gerum', meil(, gailestingum' kitiems, i"tiki-
myb( ir r#pestingum' "eima, artimaisiais, net atsisakyda-
mi gyvyb!s demonstruoja savo meil( t!vynei. Galima ilgai 
min!ti gerus %moni$ darbus. -ie darbai yra pagal Dievo 
vali', Jo nuorodas ir Jam patinkantys, ta)iau tenka pripa-
%inti, kad da%nai toks %mogaus aukojimasis savyje slepia ir 
"alutin& veiksn& – u% viso to blizgaus poelgio slypi "irdis, 
kurioje kirba egoizmas, siekis gauti asmenin( naud', pa-
sipuikuoti. -is kirminas yra labai giliai pasl!ptas %mogaus 
viduje, apie j& %ino vien jis pats. + i"or( jis i"lenda tik ekstre-
maliose situacijose. Tada ir kiti pamato, kad %mogus n!ra 
toks mielas ir "velnus padaras, koks dedasi.

Biblijoje gana ai"kia pasakyta, kas yra nuod!m!, tod!l 
kiekvienas )ia pat galime atlikti eksperiment' su savimi. 
Tam tereiks paimti Biblij' ir atsiversti Evangelijos pagal 
MatD 5, 6, 7 skyrius: (5, 22) sako, kad tas, kuris pyksta ant 

savo brolio, tolygus tam, kuris %udo, – o tai nuod!m!! Ar 
a" to niekada nedariau? (5, 28) – kiekvienas, kuris geidu-
lingai %velgia & svetim' moter&, tolygus svetimoteriautojui! 
Ar a" to niekada nedariau? (5, 42) – ar visada atsiliepiau 
& pra"ymus? (5, 44) – ar myl!jau savo prie"us? (7, 1) – ar 
niekada neteisiau kit$?.. Net(siu, nes, manau, u%teks jau ir 
to, kas pasakyta, kad gal!tume patys sau atsakyti & anks)iau 
pateikt' klausim'. O kur dar "nekos apie gimt'j' nuod!-
m(, nuo kurios, sako, n! vienas negali pab!gti.

Visi esame gird!j( kalbant apie "i' %mogaus nuod!m(, 
ta)iau kokia tai nuod!m!, i" kur ji atsirado, kaip %mogus j' 
gauna, ar ji &skaitoma visiems be i"imties, ar nuo jos galima 
i"sisukti? Manau, tai gana svarb#s klausimai, o atsakymas 
%inomas ne visiems. Apa"talo Pauliaus nuomone, tai pirmo 
%mogaus Adomo padaryta nuod!m!, kuri persidav! visiems 
jo palikuoniams (Rom 5, 19).  

Viena pirm$j$ ir gana &domi nuomon! "iuo klausimu 
priklauso Britanijos vienuoliui Pelagijui, gyvenusiam apie 
400 m. Jis atmet! gimt'j' nuod!m( kaip pirmin(, visiems 
krintan)i' kalt(. Pelagijus teig!, kad Adomo nuod!m! 
yra jo asmenin! kalt!, kuri visai %monijai turi padarini$ 
tik kaip nepaklusnumo pavyzdys. D!l Adomo nuod!m!s 
%mogus negauna nei sugedusios, nei i"kreiptos prigim-
ties, nei kalt!s. ,mogaus gyvenimo prad%ioje n!ra jokio i" 
anksto nulemto polinkio & nuod!mes. ,mogus laisva valia 
pasirenka tai, kas gerai ar kas blogai. Nuod!m!s daromos 
tik d!l kvail$ &pro)i$. Dievas nepasmerkia %mogaus d!l 
sugedusios prigimties ir neu%skaito d!l to jam kalt!s. Pe-
lagijaus pa%i#r$ pagrindu kilo id!ja, kad %mogus gali savo 
j!gomis &vykdyti Dievo &sakymus ir darbais &gyti i"sigelb!-
jim' [Robert F. Evans. Pelagius: Inquiries and Reappraisals. 
New York: Seabury, 1968, p. 82–83].
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Didelis Pelagijaus prie"ininkas buvo Hipono vyskupas 
Augustinas (Aurelius Augustinus, 354–430 m.). Jo manymu, 
Adomo nuod!m! n!ra vien jo asmenin! kalt!. Ji turi poveik& 
kiekvienam %mogui [L104)-"+. < ,%")-*1*; /#$0*&$-" 
" >.%1*%*&+*M 0%.7. 1.3]. Augustinas puolusiame %mogu-
je (Adome) i"k!l! nevaldom' lytinio geismo j!g', kuri ta-
pusi ne%abota skleid%iasi kituose kaip paveldima nuod!m! 
ir kartu ne"a %mogaus i"ankstin& pasmerkim' kaltei. Mes 
visi gim!me per k#no geism' sklindant nuod!mei. Nors 
Augustino teologin!s pa%i#ros dar! didel( &tak' ba%nyti-
niam gyvenimui, toks jo po%i#ris & gimt'j' nuod!m( k!l! 
ir diskutuotinus klausimus: ar %mogus i" anksto pasmerk-
tas kaltei, kaip tai lie)ia naujagimius, kaip nenusikalt(s 
%mogus gal!t$ atsakyti teisme u% tai, kas nepriklauso jo 
atsakomybei, ir pan.

Augustino mokym' patvirtino tuometinis Ba%ny)ios 
magisteriumas (lot. magisterium – mokymas, prie%i#ra). 
Kad paveldimoji nuod!m! egzistuoja ir mirtis yra jos pa-
darinys, kaip Ba%ny)ios tik!jimo mokym' 418 m. &vardijo 
Kartaginos sinodas (v!liau tai patvirtino popie%ius). Vidu-
ram%i$ scholastikoje (mokslo, *loso*jos, teologijos kryp-
tis viduram%iais) dom!tasi, kiek paveldimoji nuod!m! yra 
nuod!m! ir gali lemti bausm!s padarinius. V!liau gimtosios 
nuod!m!s perdavimo mokyme &sitvirtino Anzelmo Kenter-
berie)io (†1109) ir Tomo Akvinie)io po%i#riai (†1274) – j$ 
nuomone, Adomo palikuoni$ paveldim'j& kaltum' lemia ne 
faktinis nusi%engimas, o Dievui „savaime“ skolingo b#vio, 
b#tent pirmaprad%io teisumo, stoka. -itaip buvo atitolta nuo 
Augustino teorijos.

Prasid!jus reformacijai, Martynas Liuteris (†1546) gr&-
%o prie Augustino pozicijos ir j' radikalizavo dar stipriau 
sutapatindamas lytin& geism' su nuod!me. Jis mok!, kad  

%mogus yra suged(s iki pat "akn$, o jo laisv! sunaikinta 
gimtosios nuod!m!s. + tai reaguodamas Tridento susirinki-
mas i"leido dekret' d!l paveldimosios nuod!m!s. Susirin-
kimo mokymas neper%engia antikiniam pasauliui b#ding$ 
vaizdini$ ribos: nusid!damas Adomas prarado savo ir savo 
palikuoni$ "ventum' ir teisum'; "i nuod!m! b#dinga vi-
siems %mon!ms, taip pat k#dikiams; ji perduodama daugi-
nantis, o ne j' pakartojant; krik"tu i"dildoma paveldimosios 
nuod!m!s kalt!, ta)iau nepanaikinamas geismas, lenkiantis 
& nuod!m(, bet pats nesantis nuod!m!.

Arminijus, Olandijos reformat$ ba%ny)ios pastorius  
(J. Arminius, 1560–1609), teig!, kad i" Adomo %mogus 
gauna sugedusi' prigimt& ir savo gyvenim' pradeda netur!-
damas nuosavo teisumo, n! vienas negali be ypatingos pa-
galbos i" auk")iau &vykdyti dvasinius Dievo &sakymus. -i pa-
galba yra *zin! ir intelektuali, bet nelie)ia laisvos %mogaus 
valios. Dievas teisia d!l sugedusios prigimties, bet ne&skaito 
kaltumo [Carl Bangs, Arminius: A Study in the Dutch Refor-
mation. Nashville: Abigdon, 1971, p. 138–141].

Dar didesn& d!mes& gimtosios nuod!m!s klausimui skyr! 
kalvinizmas. Kalvinist$ teigimu, tarp Adomo nuod!m!s ir 
vis$ %moni$ visais laikas yra ai"kus ry"ys. Adomo nuod!m! 
yra ir m#s$ nuod!m!, o jeigu taip, tai mes nuo pat savo gy-
venimo prad%ios gauname sugedusi' prigimt& su jai b#din-
gu polinkiu & nuod!mes. Dar labiau mes visi kalti d!l Ado-
mo nuod!m!s. Mirtis, atpildas u% nuod!m( pradedant nuo 
Adomo liudija vis$ kalt( d!l "ios nuod!m!s. Pagal kalvinistus 
Dievas teisia %mog$ d!l sugedusios prigimties ir &skaito kalt(. 
Jie remiasi (Rom 5, 12–19), kur sakoma, kad nuod!m! at!jo & 
pasaul& per Adom', ir per nuod!m( mirtis kaip bausm! pra-
siskverb! & visus %mones, kadangi jie visi nusid!jo. D!l vieno 
%mogaus nuod!m!s visi tapo nusid!j!liais.
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Kaip Adomo nuod!m! tapo vis$ jo palikuoni$ nuo-
d!me, Katalik$ ba%ny)ios katekizme sakoma: „Visa %mo-
nija Adome yra kaip „vienas vieno %mogaus k#nas“. D!l 
tokios %monijos vienyb!s visi %mon!s yra &traukti & Ado-
mo nuod!m(, kaip ir visi &traukti & Kristaus teisum'. Vis 
d!lto gimtosios nuod!m!s perdavimas yra sl!pinys, kurio 
mes negalime visi"kai suprasti. Bet i" Aprei"kimo %inome, 
kad Adomas pirmaprad& "ventum' bei teisum' buvo gav(s 
ne vien sau, bet ir visai %mogaus prigim)iai: paklusdami 
gundytojui, Adomas ir Ieva nusid!jo asmeni"kai, ta)iau ta 
nuod!m! paliet! %mogaus prigimt&, kuri' jie perdav! pali-
kuoniams. Tai nuod!m!, kuri per gimdym' bus perduota 
visai %monijai, b#tent perduodant pirmaprad%io "ventu-
mo ir teisumo netekusi' %mogi"k' prigimt&. Tod!l gimtoji 
nuod!m! vadinama nuod!me analogine prasme: tai „&gy-
ta“, o ne „padaryta“ nuod!me, b#kl!, o ne veiksmas“ [KBK, 
nr. 404]. Toliau Katekizmas teigia: „Nors „ji b#dinga kiek-
vienam“, gimtoji nuod!m! n!ra jokio Adomo palikuonio 
asmenin! nuod!m!. Tai pirmaprad%io "ventumo ir teisu-
mo stygius, ta)iau %mogaus prigimtis n!ra visi"kai sugedu-
si: pa%eistos tik nat#ralios jos galios, aptem(s jos i"many-
mas, ji pati pasmerkta kan)iai ir mirties vald%iai, linkusi & 
nuod!m( ("is polinkis & blog& vadinamas „geismingumu“ 
– concupiscentia). Krik"tas, suteikdamas Kristaus malon!s 
gyvyb(, panaikina gimt'j' nuod!m( ir v!l sugr'%ina %mo-
g$ pas Diev', ta)iau jos padariniai nusilpusiai ir linkusiai 
& blog& %mogaus prigim)iai i"lieka ir &pareigoja j& dvasinei 
kovai“ [KBK, nr. 405].

Kaip matome, buvo daug nuomoni$ nustatant m#s$ 
nuod!mingumo ry"& su Adomo nuod!me ir tai susij( su 
apa"talo Pauliaus lai"ku romie)iams (Rom 5, 12–19). Noriu 
atkreipti d!mes&, kad jau Augustinas, vienas &takingiausi$  

katalik$ ba%ny)ios teolog$, *losofas ir religinio mokslo 
skleid!jas, man!, jog "is Pauliaus posakis gali b#ti neteisin-
gai i"verstas. Jo nuomone, %od%ius „visi nusid!jo“, ko gero, 
reik!t$ suprasti, kad Paulius nori pasakyti, jog tai lie)ia ne 
visumines, o asmenines kiekvieno nuod!mes. Kiekvienas 
daro asmenines nuod!mes ir savo poelgiais u%sitraukia to-
ki' pat kalt(, kaip Adomas. Jeigu taip, tai paskutin! "ios eilu-
t!s dalis tur!t$ skamb!ti taip: „...taip ir mirtis prasiskverb! 
& visus %mones, nes jie visi nuod!miauja“. Taigi, jei %mogus 
atsakingas u% savo veiksmus ir tik u% juos, "ie %od%iai turi 
t' prasm(, kad visi mir"ta, nes visi kalti, o kalti visi d!l to, 
jog kiekvienas atskirai pats nusid!jo. Ta)iau ir )ia lieka neat-
sakytas visada kylantis klausimas d!l k#diki$, kurie mir"ta 
nenusid!j(.

Apibendrinant po%i#rius apie gimt'j' nuod!m(, ma-
nau, teisingiausia j' nusakyti "itaip: Dievas %mones su-
k#r! mirtingus. I" prad%i$ Adomas (ir Ieva) visame buvo 
paklusn#s Dievui ir tur!jo potencial' tapti nemirtingi,  
ta)iau kart' jie nepakluso Dievo &sakymui, ir "is nepa-
klusnumas jiems buvo &skaitytas kaip nuod!m!, nelei-
d%ianti toliau b#ti su Dievu. Jie buvo i"varyti i" Edeno 
sodo ir prarado galimyb( tapti nemirtingi. Visi mes esame 
Adomo ir Ievos palikuonys ir d!l to esame tokie patys –  
kaip jie mir!, taip ir mes mir"tame. „Gimtoji nuod!m!“ –  
tai d!l Adomo ir Ievos asmenin!s nuod!m!s kitiems  
perduodama %mogi"koji prigimtis. Tai n!ra ka%koks nu-
si%engimas – nuod!m!, u% kuri' %mogui b#t$ priskai-
toma bausm!. Mums priskaitomos nuod!m!s yra tik  
nuod!m!s, padarytos esant laisvam m#s$ pasirinkimui. 
Tai, kad „prigimtis“ vadinama „gimt'ja nuod!me“, ma-
nau, yra esm! to, d!l ko ji tapatinama su mums &skaitomu 
nusikaltimu.
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   Nuod!m!s pasekm!s  
Nuod!m! veikia ne tik pat& %mog$, bet ir jo santykius su 

kitais %mon!mis, o svarbiausia – %mogaus santyk& su Die-
vu. Vienas pasekmes gali s'lygoti nat#ralios prie%astys, ki-
tas – mums nesuvokiamos j!gos. Pavyzd%iui, girtas %mogus 
padar! avarij' ir susi%alojo, vagis pakliuvo & jam paruo"tus 
sp'stus, u%sikr!t! virusu ned!v!damas kauk!s, %vejas nu-
skendo, %vejodamas ant plono ledo, u%sikr!t! lytin!mis li-
gomis paleistuvaudamas ir pan. Daugyb!je atvej$ pasekm! 
yra tiesiogini$ nuod!ming$ veiksm$ rezultatas. Tod!l gali-
ma teigti, kad greta *zikini$ d!sni$, apsprend%ian)i$ *ziki-
nius procesus, egzistuoja dvasiniai d!sniai, kuriuos pa%eidus 
taip pat turimas atitinkamas rezultatas. Paimkime pavyzd&: 
jeigu %mogus nety)ia i"kris i" de"imto pastato auk"to – jis 
kris %emyn veikiamas ,em!s traukos ir, tik!tina, u%simu". 
Jeigu i" to paties auk"to "oks girtas %mogus nor!damas pa-
sigirti, kad jis moka skraidyti, jis taip pat u%simu", bet tai 
bus jo nuod!m!s – girtuoklyst!s – pasekm!. Nuod!m! vei-
kia ne tik tiesiogiai nuod!miaujant&, bet palie)ia ir %moni$ 
tarpusavio santykius. Manau, nereikia toli ie"koti pavyzd%i$ 
– kiek daug "eim$ i"yra d!l girtuokliavimo ir paleistuvys)i$, 
kiek daug %moni$ atsiduria &vairi$ suk)i$ ir vagi$ sp'stuo-
se, prarasdami visa, k' tur!jo, kiek daug %moni$ nusi%udo 
susid#r( su kit$ neteisybe...

Nuod!m! kei)ia ir %mogaus santyk& su Dievu. I" Bibli-
jos %inome, kad Adomo ir Ievos nepaklusnumas (nuod!m!) 
akimirksniu pakeit! j$ santyk& su Dievu. ,mon!s pasisl!p! 
nuo Dievo (ne Dievas nuo j$). Iki tol jie palaik! labai arti-
mus santykius su Dievu, bendravo, klaus! Jo ir Jis r#pinosi 
jais. Staiga viskas pasikeit!. Pasikeit! ne Dievas, o %mon!s. 

Vietoj pasitik!jimo, meil!s ir artumo su Dievu atsirado bai-
m!, pavojaus jausmas, savanaudi"kumas.

Dievas yra "ventas – negali toleruoti nuod!m!s. Kai 
%mogus padaro nuod!m(, jis pereina & Dievo nemalon!s 
srit&. Biblijoje daug kart$ matome Diev' r#staujant& d!l 
nuod!m!s: Jis ne tik r#stauja ant %moni$, bet ir baud%ia 
daran)ius nuod!m(. Baud%ian)io Dievo &vaizd%iui "ian-
dien' kai kas gana smarkiai prie"tarauja, netgi sako, kad 
„piktas Dievas yra mir(s“. Ta)iau greta mylin)io ir gailes-
tingo Dievo &vaizd%io Biblijoje apstu r#staujan)io ir bau-
d%ian)io Dievo pavyzd%i$. Mirties ir sunaikinimo negali-
ma laikyti meil!s i"rai"ka. Netgi pirm$j$ %moni$ nuod!m! 
sulauk! Dievo bausm!s – j$ k#nai buvo pasmerkti sunaiki-
nimui (mir)iai), ,em! buvo prakeikta, %moni$ gyvenimas 
apsunkintas kan)ios, jie neteko teis!s & am%inyb(. Dievo 
bausm! sugedusiai %monijai buvo tvanas, sunaikin(s visa, 
kas gyva ,em!je (Pr 6); Sodomos ir Gomoros nuod!m!s 
paskatino "i$ miest$ ir j$ gyventoj$ sunaikinim' (Pr 19); 
Senajame Testamente daug viet$, kuriose matome Die-
vo bausm!s nusid!j!liams esam' ar b#sim' pasirei"kim'  
(IG 32, 34–35; Kun 10, 2; Kun 20, 2–6; Sk 12, 9; Sk 14, 12; 
Sk 16; Sk 17, 10; Iz 1, 24; 63, 1–6; Jer 46, 10; Ps 94, 1–2; ...). 
Daugeliu atvej$ tai bausm! u% nuod!mes ir ji vyksta kon-
kre)iu momentu, o ne ateityje.

Bausm! niekada nebuvo staigmena %mon!ms. Senajame 
Testamente randame, kad Dievas per prana"us ir +statym' 
persp!davo %mones apie galimas poelgi$ pasekmes. Per-
sp!jimus saugotis nuod!m!s visada lyd!jo nusid!jusi$j$ 
bausm!s pavyzd%iai, tur!jusieji tiksl' sulaikyti kitus nuo 
netinkam$ poelgi$ (Nst 6, 12–15; 8, 20). Apie bausm( u% 
nuod!mes kalbama ir Naujajame Testamente, ta)iau )ia ji 
grei)iau numanoma ateityje, nei esamu laiku (Rom 12, 19; 
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Jyd 10, 30). Kod!l toks skirtumas tarp bausmi$ Senajame 
ir Naujajame Testamente? Manau, vienintelis paai"kinimas 
tas, kad i" prad%i$ Dievas band! i"mokyti %mones pa%inti 
nuod!m( per +statym' ir prana"us, o tam nepasiteisinus, Jis 
pats at!jo J!zaus asmenyje, skelbdamas tik!jimo, atgailos ir 
atsivertimo b#tinum' kaip priemon( i"vengti bausm!s. Nu-
si%engusiesiems nurodymams bausm! u% nuod!m( ne pa-
"alinama, o atidedama v!lesniam laikui (Rom 2, 4–5).

   Kod!l %mon!s mir"ta?  
Visi %inome, kad kada nors mirsime, ta)iau apie tai ne-

galvojame. Kod!l taip yra? Mokslininkai sako, jog m#s$ 
smegenys daro visk', kad tik negalvotume apie mirt&. Jos 
saugo mus nuo egzistencin!s baim!s, priskirdamos mirt& 
tiesiog nelaimingam atsitikimui, kuris nutinka tik kitiems 
%mon!ms. Ma%ai kam patinka galvoti, kad "is trumpas %e-
mi"kas gyvenimas yra viskas ir kad po mirties jo A- nebus. 
Mirtis egzistavo visiems ir visada. Galima tik &sivaizduoti, 
kas b#t$, jei jos neb#t$ ir vykt$ kas para"yta (Pr 1, 28): „...
Veiskit!s, dauginkit!s, pripildykite %em( ir j' u%valdykite!“ 
Visa, kas gyva, taigi ir %mon!s, daug!t$ iki ne&sivaizduojamo 
kiekio ir "i daugyb! perpildyt$ ,em(. Net mir)iai retinant 
%mones, j$ populiacijos skai)iai &sp#dingi – Jungtini$ Tau-
t$ Organizacijos 2011 m. spalio 31 d. duomenimis, ,em!s 
gyventoj$ skai)ius per par' padid!ja vidutini"kai 203 800 
%moni$ ir "iuo met$ (2020 m.) siekia 7,8 milijardo. Progno-
zuojama, kad 2037 m. ,em!je gyvens – 9, o 2100 m. – 11 
mlrd. %moni$. Vis$, kada nors ,em!je gyvenusi$, %moni$ 
skai)iaus negalima tiksliai nustatyti, nes n!ra sutarta, nuo 

kurio %mogaus evoliucijos ta"ko reik!t$ prad!ti skai)iavim' 
ir kaip vertinti daugel& kit$ prie%as)i$: vaisingumo rodikl&, 
vidutin& vaik$ skai)i$, mirtingumo rodikl&, gyvenimo tru-
km( ir nema%ai kit$ veiksni$. D!l &domumo galima pasaky-
ti, kad 2002 m. bandyta tai atlikti, o atliktais paskai)iavimais 
nustatyta, kad i" viso pasaulyje gali b#ti gim( apie 106 456 
000 000 %moni$. Jeigu tokiam skai)iui %moni$ b#t$ leista 
nemirti, tikriausiai ,em!je neb#t$ vietos ir obuoliui nukris-
ti. Tik lakios fantazijos %mogus paj!gt$ &sivaizduoti, kaip 
gal!tume i"gyventi tokioje mai"alyn!je.

Taigi mirtis yra tiesiog b#tina. Jeigu evoliucionizmo te-
orijoje mirties b#tinumo klausimas savaime atpuola, tai bi-
blin!s minties "alininkams, manau, & j& reik!t$ pa%velgti "iek 
tiek kitaip.    

Biblijoje apie mirt& kalbama:
„Ir Vie"pats Dievas &sak! %mogui tardamas: „Nuo bet 

kokio sodo med%io tau leid%iama laisvai valgyti, bet nuo 
med%io, leid%ian)io %inoti gera ir pikta, tau draud%iama val-
gyti, nes t' dien', kuri' valgysi nuo jo, tur!si mirti“ (Pr 2, 
16–17). 

Dievas persp!jo Adom', jei "is nepaklausys Jo &sakymo, 
tur!s mirti. Tai nerei"k!, kad suvalg(s vaisi$ %mogus )ia pat 
kris negyvas. Tiesiog *ziologin! mirtis &gijo potencial' ka%-
kada tapti faktu, nes i" Edeno sodo i"varyti Adomas ir Ieva 
dar kur& laik' tur!jo tvarkytis ,em!je (Pr 3, 22–23):

„-tai %mogus pasidar! kaip vienas i" m#s$, %inodamas 
gera ir pikta, o dabar – kad tik jis nei"tiest$ savo rankos, ne-
paimt$ nuo gyvyb!s med%io ir valgydamas negyvent$ per 
am%ius! Tad VIE-PATS Dievas i"siunt! j& i" Edeno sodo, kad 
&dirbt$ %em(, i" kurios jis buvo paimtas.“

Jeigu Adomui ir Ievai b#t$ pavyk( paragauti gyvyb!s 
med%io vaisi$, jie gal!jo tapti nemirtingi, tod!l tik!tina, 
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kad %mogaus k#nas buvo sukurtas gyventi am%inai. Ta)iau 
jo nemirtingumas nebuvo gr&stas kokiomis nors vidin!mis 
k#no savyb!mis, jis negal!jo egzistuoti am%inai savo paties 
prigimtimi, t' gauti jis gal!jo tik suvalg(s gyvyb( teikian)io 
med%io vaisi$, kitaip sakant – veikiant Dievui, nes (Pr 6, 3) 
sakoma:

„Tada VIE-PATS tar!: „Mano dvasia [gyvyb( teiki's kva-
pas] tenepasilieka %moguje am%inai, nes jis t!ra k#nas. Jo 
am%ius teb#nie "imtas dvide"imt met$.“

Taigi galima manyti, kad %mogus buvo sukurtas tik s'-
lyginai nemirtingas. Jo k#nas be Dievo dvasios yra laikinas 
ir gendantis. Su laiku k#no i"tekliai sunaudojami ir *ziolo-
gin!s mirties metu jis nustoja funkcionuoti, kol gal$ gale 
suyra tapdamas %em!s dulk!mis. Fiziologin! mirtis – tai na-
t#rali %mogaus kaip gyv#no savyb!.

Da%nai Adomo ir Ievos i"varymas i" Edeno sodo ir pa%a-
d!ta mirtis atrodo kaip Dievo bausm!. Vis d!lto tai grei)iau 
Dievo plano %mogui &gyvendinimas. Nors Dievo mintys ir 
keliai mums ne%inomi, ta)iau d!l mirties prie%astingumo, 
manau, nereik!t$ kaltinti Adomo ir Ievos. Taip, jie patys pa-
sirinko keli', bet, tik!tina, tam buvo objektyvios prie%astys, 
d!l kuri$ jie kitaip pasielgti ir negal!jo. Logi"ka manyti, kad 
%mogui i" anksto buvo nuspr(stas %emi"kas gyvenimas, pa-
sibaigiantis mirtimi.

Jeigu %mon!s nemirtingum' b#t$ &gij( likdami nepa-
klusn#s, jie niekada negal!t$ b#ti kartu su Dievu ir m!gau-
tis jo malon!mis. Dievas neleido to &am%inti, suteikdamas 
Adomui ir Ievai mirt& su perspektyva &gyti am%in' gyvenim' 
po mirties, tai yra suteikdamas jiems galimyb( nuod!ming' 
gyvenim' pakeisti & nauj' gyvenim' Dievo tautoje (1 Pt 2, 
9–10). Jis neat!m! i" %mogaus nemirtingumo, tik j& atitoli-
no, paruo"damas keli' jam &gyti. Tik per mirt& %mogus gali 

&gyti nemirtingum'. Taigi mirtis, atrodanti kaip did%iausias 
%mogaus prie"as, i" ties$ yra geriausias jo draugas.

Reikia pasteb!ti, kad net kai kurie Biblijos tekstai, kons-
tatuojantys %mogaus k#no mirt&, nesieja jos su pirm$j$ 
%moni$ nuod!me – nepaklusnumu Dievui, veikiau kalba 
apie am%in'j' mirt&, kaip %mogaus darom$ nuod!mi$ re-
zultat' (Jez 18, 20–22; Rom 6, 23). 

Biblija teigia, kad su *ziologine k#no mirtimi %mogaus 
gyvenimas nesibaigia:

„Ir nebijokite t$, kurie u%mu"a k#n', bet sielos negali u%-
mu"ti. Ver)iau bijokite to, kuris gali ir siel', ir k#n' pra%u-
dyti pragare“ (Mt 10, 28).

Jei siela rei"kia Dievo suteikt' gyvyb(, kuri' suk#r! pats 
Dievas, tai „gyvyb!s dvasia, kuri' Dievas &kv!p!“ (Pr 2, 7) 
yra am%ina, kaip ir pats Dievas, bei neatsiejama nuo Jo. Po 
mirties, anot Ekleziasto „Dulk!s sugr&%ta & %em(, kur buvo, 
o kvapas sugr&%ta pas Diev', kuris j& dav!“ (Ekl 12, 7). I" )ia 
plaukia login! i"vada, kad %mogaus siela nemirtinga.

,mogaus egzistencija gali nutr#kti tik antrosios mirties 
metu, apie kuri' kalbama (Apr 20, 14–15):

„Mirtis ir mirusi$j$ buvein! buvo &mesti & ugnies e%er'. 
Ugnies e%eras – tai yra antroji mirtis. Ir jei kas nebuvo rastas 
&ra"ytas gyvenimo knygoje, buvo &mestas & ugnies e%er'.“

Nors *ziologine mirtimi mir"ta visi %mon!s, bet ji nu-
galima k#no prisik!limu, o am%inoji mirtis turi nuolatin& ir 
negr&%tam' pob#d&. Fiziologin!s mirties i"vengti nepavyks 
n! vienam, o "tai am%inoji mirtis skirta ne visiems. Did%iojo 
teismo dien', apie kuri' kalbama (Apr 20) skyriuje, %mon!s 
bus teisiami pagal j$ darbus, atliktus prie" *ziologin( mir-
t&. Teisieji paveld!s am%in' gyvenim', o neteisieji – am%in' 
mirt&. Manau, be galo svarbu tai, kad %mogus savo likim' 
pasirenka pats, dar b#damas *ziniame k#ne.
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Na, o kas tie teisieji ir neteisieji? Loginis m'stymas lei-
d%ia daryti toki' i"vad': jei teisieji bus su Dievu, jie negali 
b#ti nuod!mingi, o neteisieji – nuod!mingi – negali b#ti 
greta Dievo, nes Dievas netoleruoja nuod!m!s.

 

   O  kas toliau?  
Jeigu jau sakoma, kad mirtis yra tik tarpinis ta"kas %mo-

gaus gyvenime, mums visiems labai norisi %inoti, o kas to-
liau? Kas man atsitiks, kai a" mirsiu, kur a" atsidursiu? Ar a" 
i"nyksiu visam laikui, nustosiu egzistuoti, ar liksiu s'monin-
gas po mirties? Ar a" keliausiu & dang$, skaistykl', pragar'? 
Yra daug klausim$ apie mirt&, kaip ir mokym$ apie j'.

Mokslas gali tik konstatuoti *ziologin( %mogaus mirt&, 
bet negali prasiskverbti pro mirties u%dang' ir pa%velgti 
anapus materialios tikrov!s. Kalbant apie pomirtin& gyveni-
m', visose pasaul!%i#rose atsiremiama & tik!jimo faktori$ – 
ar %mon!s tiki pomirtiniu gyvenimu, ar tik laikina %emi"ka 
egzistencija. Fakti"kai n!ra kitos galimyb!s pagr&sti tai, kas 
vyksta po %mogaus mirties.

Atsakymas "& klausim' glaud%iai siejasi su vienokiu ar 
kitokiu priimtu %mogaus prigimties supratimu. Kaip jau 
kalb!jom, vieni mano, kad %mogus yra nedaloma asmenyb! 
ir po mirties jis negali dalytis & atskiras dalis, kiti pripa%&sta 
k#no ir sielos atskir' egzistavim'. Vieni mano, kad nemir-
tinga yra tik siela, o k#nas pranyksta, pripa%&sta to paties 
k#no prisik!lim', kiti teigia, jog prisik!limo metu siela gaus 
nauj', pakeist' k#n'.

Senajame Testamente kalbant apie %mogaus b#sen' po 
*ziologin!s mirties sakoma, kad jis atsiduria Mirusi$j$ 

pasaulyje (hebr. Sheol). Jud!j$ supratimu, tai pomirtinio 
gyvenimo buvein!, i" kurios negr&%tama, kurioje gyvena 
visi mirusieji, nepaisant j$ tautyb!s, tur!tos visuomenin!s 
pad!ties ir moralini$ savybi$, pavirt( "e"!liais, "m!klomis, 
dvasiomis. Senasis Testamentas -eol& vaizduoja po%emio 
"alimi ka%kur ,em!s gelmi$ tu"tumose:

(Ez 26, 20): „...a" nugramzdinsiu tave su nu%engian)iais 
& duob( pas senov!s %mones ir tave apgyvendinsiu po%emi-
n!je "alyje tarsi senoviniuose griuv!siuose su nu%engusiais 
& duob(...“

-eolis n!ra beveid! vieta, ten ka%kas vyksta, nes sakoma 
(Iz 14, 9):

„-eolis apa)ioje sujudo d!l tav(s, kad pasitikt$ tave at-
!jus&, pa%adino d!l tav(s "e"!lius [mirusi$j$ dvasias], visus 
%em!s vadus, pak!l! nuo j$ sost$ visus nacij$ karalius.“

Tai leid%ia manyti, kad -eolyje mirusieji gali susitikti ir 
bendrauti (Pr 15, 15; 49, 33). Taip pat teigiama, kad teisi$-
j$ ir neteisi$j$ sielos yra skirtingose -eolio vietose (Ez 32, 
17–32).  

D!l -eolio sampratos ilg' laik' buvo populiaru manyti, 
kad po mirties %mon!s (tiek geri, tiek blogi) iki prisik!-
limo pasilieka savo kape nes'moningoje miego b#senoje. 
Miego b#senos "alininkai savo po%i#r& grind%ia teigdami, 
kad %mogus yra nedaloma asmenyb!, d!l to k#nas ir siela 
neatskiriami, ir kad Biblijoje mirtis da%nai apib#dinama 
kaip miegas (Jn 11, 11; Apd 7, 60; 1 Kor 15, 6, 18, 20, 51). 
Ta)iau %od& „mieg'“, manau, reikia suvokti tik kaip meta-
for', rei"kian)i' k#no gyvyb!s praradim'. Naujajame Tes-
tamente mirtis prilyginama miegui, nes k#nas, o ne siela 
„miega“, laukdamas prisik!limo. Biblijoje yra daug viet$, 
kuriose kalbama apie s'moning' pomirtin& %mogaus sie-
los be k#no egzistavim'. Pats ai"kiausias pavyzdys (Lk 16, 
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19–31) pateiktas pasakojime apie turtuolio ir Lozoriaus 
pomirtin( b#sen', arba (Lk 23, 46) J!zaus atsakas kartu su 
juo nukry%iuotam pl!"ikui, kad "is „"iandien su juo bus 
Rojuje“, ir prie" tai J!zaus kreipinys & T!v', kad & Jo rankas 
jis atiduoda savo dvasi'. Taip pat ir Steponas (Apd 7, 59) 
prie" u%migdamas kreipiasi: „Vie"patie J!zau, priimk mano 
siel'!“ -ie pavyzd%iai rodo, kad po mirties %mogaus siela 
yra ka%kur kitoje nei k#nas vietoje.

(Lk 16, 19–31) J!zus pateikia palyginim' apie did%iatur-
t& ir Lozori$. Tai vienintelis tiesioginis J!zaus pasakojimas 
Naujajame Testamente apie pomirtin( %mogaus sielos vie-
t' ir b#kl(. Kad gal!tume geriau suprasti, verta j& pacituoti 
taip, kaip jis pateiktas Evangelijoje:

„Tas varg"as [Lozorius] numir! ir buvo angel$ nune"tas 
& Abraomo prieglobst&. Numir! ir turtuolis ir buvo palaido-
tas. Hade [mirusi$j$ buvein!je] pak!l(s akis, k(sdamas kan-
)ias, jis i" tolo pamat! Abraom' ir Lozori$ jo prieglobstyje. 
Ir "aukdamas tar!: „T!ve Abraomai, pasigail!k man(s ir pa-
si$sk Lozori$, kad jis pamirkyt$ savo pir"to gal' & vanden& 
ir atv!sint$ mano lie%uv&, nes ken)iu "ioje liepsnoje.“ Bet 
Abraomas tar!: „Vaike, atsimink, kad tu gyvendamas atsi!-
mei savo g!rybes, o Lozorius tokiu pat b#du [atsi!m!] blo-
gybes. Dabar jis )ia guod%iamas, o tu kan)ias kenti. Be visa 
to, tarp m#s$ ir j#s$ yra &tvirtinta did%iul! praraja, kad tie, 
kurie nor!t$ i" )ia pereiti pas jus, negal!t$ ir kad [norintieji] 
negal!t$ i" ten persikelti pas mus.“

Pateiktame palyginime matome dvi siel$ buvimo -eolyje 
vietas: „Abraomo prieglobst&“ ir Had'.

Ver)iant Sen'j& Testament' & graik$ kalb', %odis „Sheol“ 
visur buvo i"verstas %od%i$ „Hades“ (liet. Pragaras). Jeigu 
tai vienas ir tas pats %odis, vadinasi, jis turi ir t' pa)i' pras-
m(. Taigi dabar, &vertin( J!zaus palyginim', galime ai"kiau 

suprasti, kas vyksta -eolyje / Pragare. Mirusi$j$ pasaulyje 
%mogaus siela yra visi"kai s'moninga – i"lieka atmintis, i"-
vaizda, geb!jimas kalb!ti, reg!ti, justi skausm', grau%at& ar 
palaim'. Palyginime minimos dvi atskiros tos pa)ios miru-
si$j$ buvein!s -eolio vietos: Hadas ir „Abraomo prieglobs-
tis“. -ios vietos skiriasi siel$ pad!timi. Hade vyrauja sielos 
kan)ia ir ji neturi jokios galimyb!s i"sivaduoti i" jos – al-
koholikas trok"ta gauti nors la"' alkoholio, bet jo negauna, 
narkomanas galvoja, kaip gauti nors vien' doz( narkotik$, 
bet veltui, i"kryp!lis nepasotinamai trok"ta patenkinti save, 
bet jam nepavyksta ir pan. +vairi$ aistr$ deginanti kan)ia 
)ia t(siasi vis' laik' ir prilyginama kan)iai ugnyje.

„Abraomo prieglobstis“ suprantamas kaip atskiras, ypa-
tingas to paties -eolio skyrius. Tik!tina, kad pavadinimas 
„Abraomo prieglobstis“ kil(s i" to meto %yd$ tautos sam-
pratos apie j$ prot!vio Abraomo i"skirtinum'. -iandien' "& 
prieglobst& gal!tume vadinti ir kitaip, pavyzd%iui, Skaisty-
kla arba Rojumi. Manau klaidinga suprasti, jog „Abraomo 
prieglobstis“ yra vien palaimos oaz!. .ia sielos irgi ken)ia, 
ta)iau, tik!tina, j$ kan)ia gerokai ma%esn!, nes sakoma, kad 
jos yra „guod%iamos“. Nors Abraomo prieglobstis yra mi-
rusi$j$ pasaulyje, bet tarp Hado ir jo yra nenugalima riba –  
bedugn!. Tas leid%ia manyti, kad Abraomo prieglobstis gali 
b#ti visai ne po%emio karalyst!je. Visgi tai, kad esantys abie-
jose -eolio srityse gali matyti ir gird!ti vieni kitus, skatina 
manyti, jog tai gana artima aplinka, nebent bendraujant sie-
loms vieta ir atstumas b#t$ bereik"miai.

Kai kas mano, kad „Abraomo prieglobst&“ reik!t$ su-
prasti kaip metafor', rei"kian)i' Dievo buvim'. Tokiai nuo-
monei pagrind' jie randa (Mt 22, 31–32), kur sakoma:

„A" esu Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jok#bo Die-
vas. Jis yra ne mirusi$j$, bet gyv$j$ Dievas.“
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Abraomas nebuvo i"tremtas & -eol& vadovauti jo „ypatin-
gajam“ skyriui ar k(sti )ia Pragaro kan)i$ – jis pats kartu su 
kitais yra jame ir Dievo akivaizdoje jis yra gyvas.  

Labai &domus klausimas kyla i" J!zaus %od%i$, pasakyt$ 
kartu su juo nukry%iuotam piktadariui (Lk 23, 43):

„I" ties$ tau sakau: "iandien b#si su manim rojuje.“
Nors „sakau "iandien“ galima suprasti kaip veiksmo 

vyksm' minim' dien' arba nusakym' veiksm' b#siant atei-
tyje, daugelis teolog$ mano, kad kalbama b#tent apie J!zaus 
mirties dien'. J!zus po nukry%iavimo dar tris dienas buvo 
mirusi$j$ pasaulyje, kaip ir bet kuris kitas mir(s %mogus, 
taigi jo pa%adas „"iandien“ atgailavusiam piktadariui tur!jo 
b#ti i"pildytas "iuo laiku. Ma%ai tik!tina, kad J!zus "& laik' 
praleido Hade, grei)iau „Abraomo prieglobstyje“. Tuomet 
nat#raliai kyla klausimas: o kur tada Rojus? Gal j& galima 
sutapatinti su „Abraomo prieglobs)iu“? Bent a" linkstu prie 
tokios nuomon!s. Kai kas teigia, kad prisikeldamas J!zus i"-
sived! visus i" „Abraomo prieglobs)io“ & Dang$ ir nuo to 
laiko "is prieglobstis -eolyje panaikintas. O gal, kaip mi-
n!jau, „Abraomo prieglobstis“ jau yra Danguje? Ta)iau tai 
nesuderinama su kitu J!zaus teiginiu – atsakydamas Ra"to 
%inovams ir fariziejams & pra"ym' parodyti %enkl' jis akcen-
tuoja, kad jam teks pab#ti ,em!s "irdyje:

„Mat kaip Jona i"buvo tris dienas ir tris naktis mari$ pa-
baisos pilve, taip ir ,mogaus S#nus i"bus tris dienas ir tris 
naktis %em!s "irdyje“ (Mt 12, 40).  

Tai nurodo & ka%koki' konkre)i' ,em!s viet'. Kur, ko-
kioje geogra*n!je vietoje tai yra – niekas ne%ino. Ai"ku vie-
na – ten nusigauti galima tik padedant angelams.

I"gird( lietuvi"k' %od& „Pragaras“ mintyse j& siejame vien 
su pomirtin!s bausm!s vieta ir kan)ios b#sena. Apokalip-
tin!je krik")ioni$ literat#roje Pragaro vaizdas neatsiejamas 

nuo nuolatini$ atribut$: velni$, ugnies, smalos katil$, miru-
si$j$ kan)ios. Manau, Biblijoje minimos mirusi$j$ buvein!s 
-eolio nereikia sieti vien su tokiu Pragaro vaizdiniu.

Noriu pasidalyti vienu savo reg!jimu apie pomirtinio 
buvimo viet'. Vien' kart' sapnavau mirusi' artim' savo 
giminait( – reg!jau ka%koki' tamsi' patalp', kurioje ant 
suol$, sustatyt$ pasieniuose, tyliai s!d!jo %mon!s, tarp j$ 
ir manoji giminait!. Prie"ais j' s!d!jo jos mir(s vyras, gre-
ta, vienas prie kito, kiti, kuri$ a" nepa%inojau. Tiesiog jutau, 
kad j$ buvo labai daug. Buvo prieblanda, tol!liau esan)i$ a" 
nema)iau. Vyravo visi"ka tyla. Dabar, kai ra"au apie miru-
si$j$ buvimo viet', akyse man i"kyla "is reg!jimas. Jo sieti su 
ka%kuo anks)iau buvusiu mano mintyse negaliu, nes iki tol 
a" net nem's)iau apie tai.

Aprei"kimo knygoje (Apr 6, 9–11; 7, 9–17) kalbama dar 
apie vien' siel$ buvimo viet' – Dang$. -i vieta skirta teisi$-
j$, „kurie i"plov! savo drabu%ius ir juos i"balino Avin!lio 
krauju“, sieloms. Jos yra Danguje ir Dievo akivaizdoje.

Dang$ galima &vairiai suprasti – kad tai erdv!, kurioje yra 
%vaig%d!s, kur skraido pauk")iai, i" kur %aibuoja ir lyja, arba 
kad dangus – tai Dievo buvimo vieta, kur tikintieji t(sia am-
%in'j& gyvenim'. Da%nai, o ypa) populiariuose pasaulieti"-
kuose leidiniuose dangus vaizduojamas kaip vieta, vadina-
ma Rojumi, kur i"sipildo viskas, ko mes labiausiai tro"kome 
i"sipildant ,em!je. Tai vieta, kurioje atsikartoja %emi"kojo 
gyvenimo ypatumai, tik gerokai pla)iau ir stipriau.

Vienas i" gin)ytin$ klausim$ apie Dang$ yra tas, ar jis 
ka%kokia konkreti vieta, ar tik dvasin! b#sena? Kai kas, 
remdamasis (Jn 4, 24) mano, kad Dievas, b#damas Dvasia, 
neu%ima jokios erdv!s vietos, kuri b#dinga m#s$ pasaulie-
ti"kam supratimui, tod!l Dang$ reik!t$ suprasti kaip sielos 
pomirtin& dvasin& b#v&, o ne kaip konkre)i' viet'. Tai gana 
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rimtas argumentas, bet &vertinant tai, kad %mogaus siela yra 
dvasiniame k#ne, o prisikeldama gauna real$ k#n', su ku-
riuo bus Danguje, visgi ver)ia galvoti apie konkre)i' erdv!s 
viet'. Be to, Biblijoje da%nai lygia greta minima „,em!“ ir 
„Dangus“ (pavyzd%iui, maldoje „T!ve m#s$“), tas irgi ver)ia 
manyti, kad „Dangus“, kaip ir „,em!“, tur!t$ b#ti atskiros 
erdv!s vietos. Vis d!lto negalima u%mir"ti, kad Dangus yra 
kita sfera, kurioje kiti, mums kol kas nesuvokiami, realyb!s 
matmenys, tod!l teisingiau der!t$ teigti, jog Dangus yra kar-
tu ir b#vis, nuolatin! palaimos, d%iaugsmo ir taikos b#sena, 
ir vieta. Apa"talas Jonas Dangaus vaizdus (Apr 21, 18–21) 
apra"o kaip nei"pasakyto didingumo, gro%io, turtingumo, 
ry"kumo, sunkiai &sivaizduojamo dyd%io ir "lov!s. Tik!tina, 
kad tai metaforos t$ daikt$, kuriuos dabar mes laikome pa-
)iais vertingiausiais ir gra%iausiais.

Apie tai, kas laukia %mogaus sielos Danguje, Biblijoje 
kalbama labai nedaug, galima rasti tik nedideles u%uomi-
nas. Vienas i" pagrindini$ dalyk$ yra tai, kad jos yra ten, kur 
ir Dievas, antra, jos turi poils&. Kaip nurodo Paulius lai"ke 
%ydams, "& poils& reikia suprasti ne ta prasme, kad pasibai-
gia bet kokia darbin! veikla, bet tai b#sena, susijusi su di-
d%iausio ir svarbiausio tikslo pasiekimu. J' galima palyginti 
su %yd$ tautos kelione & pa%ad!t'j' ,em(. Pa%ad!toji ,em! 
buvo ilgos ir sunkios kelion!s galutinis rezultatas, kur& pa-
siekus nebuvo nieko daugiau siektino. Toks pat poilsis lau-
kia ir patekusios & Dang$ sielos – tai pasiekto tikslo poilsis.

Biblijoje taip pat randame nuorod$, kad Danguje vyksta 
ka%koks bendravimas:

„Bet j#s esate pri!j( prie Sijonos kalno bei gyvojo Die-
vo miesto, dangaus Jeruzal!s, ir prie miriad$ angel$, prie 
i"kilmingo susirinkimo ir prie danguje &ra"yt$ pirmagimi$ 
bendruomen!s, prie Dievo, vis$ teis!jo, ir prie dvasi$ tei-

si$j$, padaryt$ tobul$, prie naujosios sandoros tarpininko 
J!zaus ir prie pa"lakstyto kraujo, kalban)io veiksmingiau 
negu Abelio kraujas“ (Hbr 12, 22–24).

Dar kitas rei"kinys, su kuriuo susiduriame apra"ymuo-
se, – tai, kad Dangaus gyventojai nuolat garbina Diev' (Apr 
19). Kaip %em!je tikintieji garbina Diev', taip jie garbina J& 
ir Danguje, tuo labiau kad jie mato J& ir yra Jo akivaizdoje.

Remdamasis tuo, kas i"sakyta, manau, jog %moni$ siel$ 
pomirtinio buvimo vietos yra trys: 1) Hadas, 2) „Abraomo 
prieglobstis / Rojus“ ir 3) Dangus tiems, kurie yra teis#s (be 
nuod!m!s). Vis d!lto, kaip min!jau, yra ir manan)i$j$, kad 
po J!zaus mirties ir prisik!limo Pragaras buvo „reorgani-
zuotas“ ir „Abraomo prieglobstis“ panaikintas ar perkeltas & 
Dang$. Taigi dabar belik(s tik Pragaras ir Dangus. + Dang$ 
pakli#na tik teisieji, vis$ kit$ sielos ken)ia Pragare.

Kataliki"kas tik!jimo mokymas teigia, kad, %mogui mi-
rus, jo siela tuoj pat su%ino formal$ Dievo teismo sprendi-
m' – ar ji kalta ar nekalta prie" Diev'. Nusid!j!li$ siela )ia 
pat patenka & Pragar' ir kan)ias, o sielos, kurios d!l atgailos 
ir malon!s yra absoliu)iai "varios, patenka tiesiog & Dang$. 
Sielos t$ %moni$, kurie pri!m! Dievo malon(, bet n!ra abso-
liu)iai dvasi"kai tobuli, patenka & Skaistykl'. Kur ji yra – ne-
detalizuojama. Tomas Akvinietis (/omas Aquinas, 1225–
1274, teologas, krik")ioni$ "ventasis, Ba%ny)ios mokytojas) 
mano, kad Skaistykla, kaip kan)ios vieta, susijusi su Pragaru 
[O*M$ L(1"+)(";, 24MM$ -.*#*0"", >%"#*P.+"., 1*>%*) 
1, )$-Q6 2]. Remiantis katalik$ mokymu, Skaistykl' reik!t$ 
suprasti kaip laikin' kan)ios viet', kurioje yra mirties dien' 
neapsivaliusios nuo atleistin$ nuod!mi$ sielos. Jos nepaten-
ka nei & absoliu)iai "vari$, einan)i$ & Dang$, nei & absoliu)iai 
nusid!jusi$ siel$, einan)i$ & Had', skai)i$. Katalik$ teigimu, 
Skaistykloje siela apsivalo pasyviai kent!dama, o pasiekusi 
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dvasin& tobulum' pereina & Dang$. Ta)iau kas, kada ir kaip 
apsprend%ia sielos apsivalymo laipsn&, neai"ku.  

Skaistyklos doktrina buvo priimta viduram%iais remian-
tis manomai klaidingu mokymu apie i"sigelb!jim' –many-
ta, kad niekas (arba beveik niekas) negali b#ti pakankamai 
teisus, kad po mirties gal!t$ patekti & Dang$, tod!l turi b#ti 
tokia vieta, kur %mon!s apsivalyt$ nuo savo nuod!mi$, 
pasiruo"t$ dangi"kam tobulumui. Biblijoje apie Skaistykl' 
i"vis nekalbama. A" taip pat manau, kad jos buvimas ne-
pagr&stas, nes (Jyd 9, 27) sakoma: „...%mon!ms skirta vien' 
kart' mirti, o paskui teismas“. Siela i" pirmin!s patekimo 
vietos patenka tiesiai & teism'.

Remiantis katalik$ mokymu, Skaistykloje esan)iai sielai 
gali pad!ti ir gyvieji (mi"ios, u%tarimo malda, geri darbai). 
Manau, tai i"vis klaidingas teiginys, eliminuojantis %mogaus 
atsakomyb( u% veiksmus jam esant gyvam. Tikintieji i"gel-
b!jimui reikaling' teisum' gauna i" Dievo, d!l i"skirtin!s 
malon!s arba tik!dami J!zaus auka. Neturintys "io teisumo 
iki galutinio teismo dienos pasilieka ten, kur pateko i" karto 
po mirties.

Taigi galvodami apie savo pomirtin& likim' mes dar )ia, 
,em!je, galime rinktis, kur norime b#ti po mirties – Hade, 
„Abraomo prieglobstyje / Rojuje“ ar Danguje.

 

   Kas tie teisieji ir  
          kaip jais tampama?  

Dabartinio %mogaus supratimu „teisusis“ susij(s su vi-
suomen!s nuomone apie teisum' – teisingas (teisus) yra tas, 

kuris s'%iningas, laikosi moral!s norm$, elgiasi dorai, yra 
nuolankus. Pasak Biblijos, teisus yra tas, kuris tiki Diev', yra 
be nuod!m!s ir gyvena pagal Dievo vali'.

Kaip jau kalb!jom, kiekvienas %mogus yra paveld!j(s 
Adomo prigimt&. ,mogus elgiasi taip, kaip jam diktuoja k#-
nas ir jo paties i"mintis, o "ie veiksmai anks)iau ar v!liau 
veda & nuod!m(. Visi iki vieno %mon!s nuod!miauja. (Rom 
3, 10–12) ra"oma:

„N!ra teisaus, n! vieno. N!ra i"manan)io, n!ra Dievo 
ie"kan)io. Visi nusikreip!, kartu pasidar! nenaudingi [nie-
kam tik(], n!ra rodan)io maloningum', n!ra n! vieno.“

Tapti teisus Dievo akyse savo j!gomis %mogus negali, nes 
jis negali pakeisti savo prigimties, kuri' paveld!jo i" Adomo. 
Bet i"eitis yra – jau prad%ioje Dievas numat!, kaip atkurti Jo 
ir %mogaus santykius. ,mogus tai gali atlikti tik d!l Dievo 
malon!s per Jo S#n$ J!z$ Krist$. Evangelijoje pagal Jon' (Jn 
14, 6) J!zus sako: „A" esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas 
neateina pas T'v$ kitaip, kaip tik per mane.“ Klysta tie, 
kurie mano, kad susitaikymas su Dievu galimas tiesiogiai. 
Susitaikymas su Dievu galimas tik per J!z$.

J!zaus atliktas %mogaus ir Dievo sutaikinimas yra 
krik")ioni"kojo tik!jimo pagrindas. J!zus savo mirtimi 
suteik! %mogui galimyb( i"sivaduoti i" jau padaryt$ nuo-
d!mi$, atkurti bendravim' su Dievu, gyventi teisiojo gy-
venim' ir &gyti am%in' gyvenim'. Tod!l teisingas J!zaus 
atlikto sutaikinimo supratimas turi lemiam' reik"m( kiek-
vienam %mogui. Visi kiti krik")ionyb!s klausimai, manau, 
yra gerokai ma%esn!s svarbos. Vienas %ymesni$ teolog$ 
Emilis Bruneris netgi yra pasak(s taip: „Tas, kuris teisingai 
supranta Kry%iaus reik"m(, <...> supranta Biblij', supran-
ta J!z$ Krist$“ [Emil Brunner, @e Mediator Lutterworth, 
1934, p. 435–436].
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,mogaus sutaikinimas su Dievu per J!z$ biblin!je kal-
boje da%nai vadinamas atpirkimu. Yra keletas "io atpirkimo 
ai"kinimo teorij$: vieni teologai mano, kad J!zaus atliktas 
atpirkimas – tai tiesiog J!zaus pavyzdys, kaip turi gyventi 
tikintysis, kadangi jo misijoje svarbi' viet' u%!m! moky-
mas apie gyvenim' b#d', kiti – kad J!zaus mirtis yra Dievo 
meil!s %mogui demonstracija, dar kiti mato Dievo teisingu-
mo &vykdym', i"pirk' blogio j!goms, Dievo patenkinim', 
pakei)iam'j' bausm( ir pan. Kiekviena "i$ teorij$ remiasi 
vienu ar kitu reik"mingu J!zaus tarnavimo aspektu. O juos 
visus daugiau ar ma%iau tarpusavyje jungia pakaitin!s baus-
m!s teorija. Pagal j' J!zus mir! ant Kry%iaus u% visas ir vis$ 
%moni$ nuod!mes, d!l kuri$ "ie paveld!t$ mirt&, o ne am%i-
n' gyvenim'. J!zaus mirties prasm( geriau galima suprasti 
j' susiejus su Senajame Testamente minimomis aukomis. 
Iki J!zaus mirties %yd$ tautoje u% padarytas nuod!mes buvo 
reikalaujama atne"ti Dievui auk'. Auka buvo ne d!l aukot$-
j$ atgrasymo nuo nuod!mi$ darymo, bet tik d!l padarytos 
nuod!m!s u%dengimo. Tai rei"k!, kad nusid!j!lis atleistas 
nuo bausm!s u% konkre)i' nuod!m(. Aukotojas tur!jo u%-
d!ti rank' ant aukos galvos, kad ta b#t$ priimta jo naudai –  
permaldauti u% j& (Kun 1, 4). Aukojamo gyvulio atvedimas 
ir rank$ u%d!jimas simbolizavo nusid!j!lio kalt!s prisipa%i-
nim' ir kalt!s perdavim' aukai.  

-i Senojo Testamento aukojimo &statymin! tvarka aki-
vaizd%iai nurodo & J!zaus auk' ir jos pavaduojant& charakte-
r&. Ry"kiausiai tai atsiskleid%ia Izaijo prana"yst!je. Prana"as 
Izaijas, 53 skyriuje kalb!damas apie %monijos nuod!mingu-
m', Mesij' apib#dina "itaip:

„Mes visi klaid%iojome kaip avys, kiekvienas sukome & 
savo keli', bet VIE-PATS u%d!jo ant jo m#s$ vis$ kalt(“  
(Iz 53, 6).

U% %moni$ kaltes tur!jo nukent!ti nekaltas ,mogus-Me-
sijas, pana"iai kaip kalt( u% nuod!mes per!m! nekaltas au-
kojamas gyvulys Senajame Testamente. Rank$ u%d!jimas 
ant aukos Senajame Testamente tolygus i"ankstiniam J!zaus 
aukos pri!mimui u% nuod!mes.

Naujasis Testamentas taip pat ai"kiai nurodo & pavaduo-
jan)i' J!zaus auk'. Jonas Krik"tytojas, pamat(s pas j& at!jus& 
J!z$, sako:

„-tai Dievo avin!lis, kuris atima pasaulio nuod!m(“ (Jn 
1, 29), o ir pats J!zus to neneigia:

„,mogaus S#nus at!jo, ne kad jam kas tarnaut$, bet pats 
tarnaut$ ir atiduot$ savo gyvyb( kaip i"pirk' u% daugel&“ 
(Mt 20, 28).

J!zaus auka skirta visiems %mon!ms:
„...teisumas, kuris per tik!jim' J!zumi Kristumi tenka 

visiems, kurie tiki. Nes n!ra skirtumo, kadangi visi nu-
sid!jo ir stokoja Dievo "lov!s. Jie dovanai i"teisinami jo 
malone, per atpirkim' &vykdyt' Kristuje J!zuje. J& Dievas 
vie"ai i"stat! kaip tik!jimu pasisavinam' auk' permaldauti 
jo krauju, kad parodyt$ savo teisum', kadangi paliko ne-
nubaud(s u% nuod!mes, padarytas anks)iau, Dievo kant-
rumo laikme)iu, kad parodyt$ savo teisum' dabartiniu 
metu, kad jis pats b#t$ teisus ir i"teisinantis t', kuris tiki 
J!z$“ (Rom 3, 21–26).  

Po J!zaus mirties pasaulis pasikeit! – dabar kiekvienas 
gali susitaikyti su Dievu. (2 Kor 5, 18–19) sakoma:

„Visa tai yra i" Dievo, kuris per Krist$ mus sutaikino su 
savimi... Tai yra Dievas Kristuje taikino pasaul& su savimi, 
jiems ne&skaitydamas j$ nusikaltim$.“

Nors Dievas sutaikino su savimi vis' pasaul&, ta)iau 
negalima manyti, kad kartu ir %mogus susitaik! su Dievu. 
Tik tas, kuris priima Dievo pasi#lyt' susitaikymo keli',  
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susitaiko su Juo. Kiekvienas "& „taikos susitarim'“ sudaro as-
meni"kai. Tik!damas, kad J!zus mir! vietoj jo, d!l jo nuod!-
mi$, %mogus &gyja teisum'. Galima vis' %emi"k' gyvenim' 
nugyventi galvojant, kad esi teisus, netgi dalyvauti tikin)i$-
j$ Bendruomen!s gyvenime, bet, neturint "io tik!jimo, ne-
b#ti teisiu Dievo akyse.

Asmeninis susitaikymas per tik!jim' J!zaus auka & %mo-
gaus gyvenim' &ne"a poky)i$ jo santykiuose su Dievu – at-
kuriamas dvasinis %mogaus sielos ry"ys su Juo. Iki tol buvusi 
„apmirusi“ siela atgyja, pradeda gird!ti Dievo Dvasios teikia-
mus nurodymus, galima sakyti, pasikei)ia %mogus prigimtis 
– %mogus priima Dievo si#lomas gyvenimo taisykles, kei)ia 
savo mintis, &pro)ius, elges&. Jis pradeda gyventi ne tik k#-
ni"k', bet ir dvasin& gyvenim'. Nors k#ni"koji prigimtis ne-
siduoda lengvai nugalima dvasin!s prigimties, bet nuod!m! 
jau nevie"patauja %moguje. ,mogus dabar ne tik %ino, kaip jis 
turi elgtis, bet ir turi galing' pad!j!j', pat& Diev', kurio pade-
damas &gyja gali' nepaklusti k#no geismams ir i"likti teisus.

,mogaus k#ni"kumas nei"nyksta iki pat *ziologin!s 
k#no mirties, tod!l senoji %mogaus prigimtis kartkart!mis 
gali i"provokuoti nuod!mei. Kas tuomet atsitinka %mogaus 
teisumui? Pacituosiu i"trauk' i" Pirmojo Jono lai"ko:

„O jei vaik")iojame "viesoje, kaip jis yra "viesoje, mes tu-
rime draugyst( vienas su kitu, ir jo S#naus J!zaus kraujas 
apvalo mus nuo kiekvienos nuod!m!s. <...> Jei i"pa%&stame 
savo nuod!mes, jis yra toks i"tikimas ir teisingas, jog mums 
atleid%ia nuod!mes ir mus apvalo nuo kiekvienos neteisy-
b!s“ (1 Jn 1, 7–9).

Taigi teisi$j$ keli' pasirinkusiam %mogui, jei jis ir su-
klysta, padeda pats Dievas.

Krik")ioni"kame mokyme galima rasti nuomoni$, kad 
ne visi bus i"gelb!ti (pa"aukti gyventi am%inai). Teigiama, 

kad %mogaus likimas i" anksto nulemtas, kad Dievas i" 
anksto numat(s, k' i"gelb!ti, o k' paskirti pra%#)iai. Moky-
mas apie i"rinkim' vadinamas predestinacija (lot. praedesti-
natio – likimas, lemtis, paskirtis). Tokiai nuomonei pagrin-
d' duoda kai kurie Biblijos teiginiai, pavyzd%iui:

„Visa, k' T!vas man duoda, ateis pas mane...“ (Jn 6, 37);
„Niekas negali ateiti pas mane, jeigu jo nepatraukt$ T!-

vas...“ (Jn 6, 44);
„Ne j#s mane i"sirinkote, bet a" jus i"sirinkau ir jus pa-

skyriau...“ (Jn 15, 16); ...
Krik")ionyb!je predestinacij' &tvirtino "v. Augustinas. 

Jis teig!, kad %moni$ lemtis dvejopa: blogieji bus pasmerkti, 
gerieji – i"ganyti, bet dal& %moni$ Dievas savo malone atver-
)ia ir i"gelb!ja. Pana"ios nuomon!s buvo ir kiti viduram%i$ 
teologai T. Akvinietis, Bonavent#ras, v!lesniais laikais –  
J. Wycli0e’as, J. Husas, M. Liuteris, J. Kalvinas ir kiti refor-
matoriai. Tokia nuostata &sitvirtino metodist$, sekminink$, 
daugelio baptist$ doktrinose, artim$ bruo%$ randama isla-
me, judaizme, zoroastrizme.

+domus kalvinistinis mokymas. Pasak jo, %mogus jau i" 
anksto pasmerktas arba i"ganytas, bet to ne%ino. D!l to jis 
turi elgtis dorai ir teisingai net ir tada, jei atrodo, jog jis i"tei-
sintas ar pasmerktas, nes ir viena, ir kita gali b#ti %mogaus 
nesupratimo ir ne%inojimo rezultatas arba tiesiog i"m!gi-
nimas, kaip, pavyzd%iui, buvo i"m!gintas Jobo tik!jimas. 
Kalvinizmas i"rutuliojo nuostat', kad %mogaus ekonominis 
klest!jimas i" dalies gali rodyti, jog yra Dievo i"rinktas ir jau 
dabar apdovanotas turtu, vaikais ir pan. Kalvinist$ ir evan-
gelik$ reformat$ valstyb!se ekonomika, bankininkyst! ir 
%em!s #kis pl!tojami gerokai s!kmingiau nei kitose.

Vis d!lto reikia atsiminti, kad Dievo palaiminimas tur-
tu gali b#ti ir savoti"ki sp'stai, tod!l bet kuris %mogus,  
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tuo remdamas savo &sitikinimus, negali b#ti ramus d!l 
savo likimo.

Katalik$ Ba%ny)ia Tridento susirinkimo (1545–1563 m.) 
dokumentuose predestinacij' patvirtino, atmesdama tik 
protestant$ neigiam' po%i#r& & laisv' vali' ir teigdama i"ga-
nymo vilties tikrum'.

Predestinacijos problema – viena sud!tingiausi$ kiek-
vienoje religijoje, tod!l teologin!s diskusijos vyksta ir da-
bartiniu metu.

A" manau, kad i" ties$ Dievas n!ra "ali"kas. Jis nori i"-
gelb!ti visus, nesvarbu, ar %mogus priskirtas „geriesiems“ ar 
„blogiesiems“ (Mt 5, 44–45):

„Bet a" jums sakau: myl!kite savo prie"us ir melskit!s u% 
tuos, kurie jus persekioja, kad b#tum!te savo danguje esan-
)io T!vo s#n#s, nes jis leid%ia savo saulei tek!ti ant pikt$ bei 
ger$ ir lietui lyti ant teisi$ ir neteisi$“ arba (Lk 14, 16–24) 
pateiktame palyginime apie did&j& pokyl&:

„J!zus jam tar!: „Vienas %mogus k!l! didel( vakarien( ir 
pakviet! daug sve)i$. Vakarien!s valand' jis i"siunt! savo ver-
g' pasakyti pakviestiesiems: „Ateikite, nes jau paruo"ta.“ Bet 
jie visi kaip vienas !m! atsipra"in!ti. Pirmasis jam tar!: „Nu-
pirkau dirv' ir b#tinai turiu i"!j(s j' ap%i#r!ti. Pra"au tave, 
laikyk mane pateisintu.“ Kitas tar!: „Nupirkau penkis jungus 
jau)i$ ir einu j$ i"m!ginti. Pra"au tave, laikyk mane pateisin-
tu.“ Dar kitas tar!: „Ved%iau moter& ir tod!l negaliu ateiti.“ 
Par!j(s vergas tai prane"! savo valdovui. Tada u%sir#stin(s 
"eimininkas tar! savo vergui: „Skubiai eik & miesto gatves bei 
skersgatvius ir )ia &vesk neturt!lius, luo"us, aklus ir rai"us.“ 
Vergas v!l tar!: „Valdove, padaryta, k' &sakei, bet dar yra vie-
tos.“ Tada valdovas tar! vergui: „I"eik & kelius bei patvorius ir 
priversk &eiti, kad mano namai pasidaryt$ pilni! Jums sakau – 
n! vienas i" t$ pakviest$j$ vyr$ neragaus mano vakarien!s.“

.ia ry"kus analogas su kvietimu b#ti i"gelb!tam. Kvie-
timo i"sigelb!ti iniciatyva priklauso Dievui, ta)iau sprendi-
mas atsiliepti & kvietim' priklauso %mogui ir jis i"gelbstimas, 
jeigu atsiliepia & kvietim'.

M#s$ dienomis %mon!s tiki tik tuo, k' galima pamatyti 
)ia ir dabar. Dalykus, kurie lie)ia Diev' ir dvasin& gyvenim', 
jie laiko niekuo nepagr&stais ir nereik"mingais. Tam turi &ta-
kos net ir mokslas, kuris vienaip ar kitaip bando paai"kin-
ti ar net pakeisti aplink %mog$ vykstan)ius procesus, – jau 
i"mokome gydyti anks)iau buvusias nepagydomas ligas, 
valdyti gamtos j!gas, i""aukti ar sustabdyti liet$, atitr#kti 
nuo ,em!s traukos, nukeliauti & kitas planetas ir pan., tod!l 
%mon!s nes'moningai pasiduoda tam gyvenimui, kuria-
me Dievui n!ra vietos. Kalb!ti apie Dievo nepripa%&stan)i$ 
%moni$ s'moning' siek& b#ti i"gelb!tais n!ra prasm!s, nors 
i"gelb!jimas priklauso ir jiems. -ventoji Dvasia kreipiasi 
& kiekvien', bet ne kiekvienas priima kvietim'. Dievas i"-
gelbsti paklususius, o kitus palieka pra%#)iai. Taigi nat#ralu 
manyti, kad bet kuris %mogus, atsiliepdamas & Dievo malo-
n(, gali tapti teisus.

Norint tapti teisiam, reikia asmeni"kai pripa%inti J!z$ 
savo gelb!toju. Ta)iau praeityje daug %moni$ to nepadar!, o 
ir dabar dar daug toki$, kurie d!l &vairi$ prie%as)i$ to pada-
ryti negali ar nenori. Tarp j$ &sigal!jusi nuomon!, kad J!zus 
skirtas tik saujelei tikin)i$ fanat$, kurie j& laiko savo lyderiu. 
Jiems nor!)iau paprie"tarauti paties J!zaus %od%iais:

„Sveikiesiems nereikia gydytojo, tik ligoniams, <...> at!-
jau ne teisi$j$ "aukti, bet nusid!j!li$“ (Mt 9, 12–13).

Jis at!jo ne pas tikin)ius, bet pas tuos, kurie netiki. Jeigu 
j#s kol kas netikite, %inokite, kad jis at!jo pas jus ir d!l j#s$, 
tod!l neatstumkite jo ir pabandykite prisijungti prie tikin-
)i$j$ kompanijos.
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Vienas kin$ i"min)ius yra pasak(s: „T#kstan)io myli$ ke-
lias prasideda nuo pirmo %ingsnio.“ Koks tas pirmasis %ingsnis, 
vedantis & i"gelb!jim'? Biblijoje nurodoma tokia login! i"sigel-
b!jimo tvarka: paGaukimas, atsivertimas ir dvasinis atgimimas.

Kadangi visi %mon!s, kaip jau kalb!jom, yra nuod!min-
gi, dvasi"kai akli ir nepaj!g#s tik!ti, i"gelb!jimo iniciatyva 
(paGaukimas) priklauso Dievui. Jo kreipinys visiems %mo-
n!ms yra bendras:

„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir ne"ate sunkias 
na"tas, ir a" jus atgaivinsiu“ (Mt 11, 28);

„Kreipkit!s & mane ir gelb!kit!s, visi %em!s pakra")iai“ 
(Iz 45, 22).  

Pa"aukimas – tai ypatingas -ventosios Dvasios teikiamas 
%mogui supratimas apie jo pad!t&. Tik -ventosios Dvasios 
teikiamu %mogaus proto pra"vies!jimu %mogus gali pa%in-
ti savo nuod!mingum', Kry%iaus esm(, i"pa%inti J!z$ savo 
gelb!toju ir Vie"pa)iu, nes (Jn 16, 8–11) sakoma:

„Ir at!j(s jis [-v. Dvasia] &rodys pasaul& klystant apie nuo-
d!m(, teisum' ir teism': apie nuod!m( – kadangi %mon!s 
netiki manim; apie teisum' – kadangi einu pas T!v' ir ma-
n(s nebematysite; apie teism' – kadangi "ito pasaulio kuni-
gaik"tis yra pasmerktas [nuteistas].“

Atsivertimas – tai savo nuod!mingumo suvokimas ir 
kreipinys & J!z$ pagalbos tikint, kad tik jis gali i"vaduoti nuo 
nuod!mingo gyvenimo pasekmi$. Atsivertimas neperski-
riamai susij(s su atgaila, tai yra tikru %mogaus gailes)iu d!l 
padaryt$ nuod!mi$ kartu pasiry%tant daugiau taip nesielg-
ti. Tiek atsivertimas, tiek tik!jimas J!zumi yra Dievo malo-
n!s dovana, prisiminkime (Jn 6, 44):

„Niekas negali ateiti pas mane, jeigu jo netraukt$ T!vas...“
Kad gal!t$ gyventi pagal Dievo nurodymus, %mogui rei-

kia, jog pasikeist$ pati jo prigimtis. Bibline kalba sakoma, 

kad %mogui reikia atgimti (gimti i" naujo). -io antro gimimo 
esm! ai"kiausiai apreik"ta J!zaus pokalbyje su Nikodemu 
(Jn 3, 3–7):

„I" ties$, i" ties$ tau sakau: jei kas n!ra u%gim(s [pagim-
dytas] i" auk"to [i" naujo], negali matyti Dievo karalyst!s.“ 
<...> „...jei kas n!ra u%gim(s [pagimdytas] i" vandens ir 
Dvasios, negali &eiti & Dievo karalyst(.“ <...> „...nesisteb!k, 
kad tau pasakiau: „J#s turite u%gimti [b#ti pagimdyti] i" 
auk"to [i" naujo].“

Antrasis gimimas – tai antgamtinis &vykis. Jis irgi ne-
vyksta %mogaus j!gomis – tai -ventosios Dvasios darbas:

„Kas yra gim( i" k#no, yra k#nas, ir kas yra gim( i" Dva-
sios, yra dvasia“ (Jn 3, 6).

Atgim(s %mogus visai kitaip priima tai, kas dvasi"ka, 
geba paklusti Dvasios vedimui, kei)ia savo gyvenim'. Bet 
tai t!ra pasikeitusio %mogaus vystymosi proceso prad%ia 
,kuris t(siasi toliau vis' gyvenim'.

Taigi koks tas pirmasis %ingsnis? Vis$ pirma %mogui reikia 
pa)iam pasikalb!ti su Dievu. Tai asmeninis pokalbis, tod!l ki-
tiems jo %inoti nereikia. Jei ne%inote, kaip prad!ti, pabandy-
kime kartu, pavyzd%iui, taip: Dieve, a" %inau es's nusid!j(s 
ir noriu b#ti i"gelb!tas, %inau, kad Tu gali man pad!ti, pad!k 
man priimti J!zaus auk' u% mano nuod!mes. A" noriu tik!ti, 
kad d!l jo aukos tu atleisi mano nuod!mes, pad!k man pa%in-
ti J!z$ ir priimti j& savo Vie"pa)iu, pad!k man suprasti, kad tik 
taip a" galiu &gyti am%in'j& gyvenim'. Atsi$sk -vent'j' Dvasi' 
ir pamokyk mane, kaip man elgtis... Amen. Noriu pasakyti, 
kad pokalbis yra ne mano, o J#s$, %od%iai – ne mano, o J#s$. 
Taigi geriau kalb!kit!s patys – a" nesiki"iu & j#s$ pokalb&. At-
siminkite, Dievas neatstumia n! vieno, pas j& ateinan)io:

„Visa, k' T!vas man duoda, ateis pas mane, ir ateinan)io 
pas mane jokiu b#du nei"varysiu lauk...“ (Jn 6, 37).
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Antra, noriu atkreipti d!mes& & J!zaus ir Nikodemo pokal-
b& (Jn 3), kuriame J!zus pabr!%ia dar vien' svarb$ dalyk' – 
reikia atgimti (gimti i" naujo) i" vandens ir Dvasios. Gal ir 
mes, i"gird( tok& pasi#lym', nustebsime, kaip nustebo ir Ni-
kodemas. J!zus tai sako pagyvenusiam %ydui, kuris yra ir fari-
ziejus, ir Abraomo palikuonis, ir apipjaustytas, ir palaimintas 
"ventykloje, ir grie%tai besilaikantis vis$ religini$ reikalavi-
m$. Jis nesupranta, kaip galima gimti i" naujo.

Gimim' i" vandens tenka sieti su mums jau &prastu 
krik"tu, kurio metu %mogus s'moningai priima Diev' savo 
Vie"pa)iu. Prisiminkime krik"to formul(:

„Tad eikite ir padarykite mokiniais vis$ taut$ %mones, 
krik"tydami juos vardan T!vo ir S#naus, ir -ventosios Dva-
sios, mokydami juos laikytis visko, k' jums &sakiau“ (Mt 28, 
19–20);

„Kas &tik!s ir bus pakrik"tytas, bus i"gelb!tas, o kas ne&ti-
k!s, bus pasmerktas“ (Mk 16, 16).  

Noriu pasteb!ti, kad )ia kalbama apie s'moning' apsis-
prendim' ir tik!jim'. ,inau, kad galimai sulauksiu kritikos 
i" t$ %moni$, kurie k#diki$ krik"t' laiko tolyg$ "iam. A" 
manau, kad visgi yra skirtumas tarp k#dikio ir suaugusio 
%mogaus krik"to. Pam'stykite patys – ar galite pasikliauti 
krik"tu, kuris buvo atliktas jums esant k#dikiu.

Jonas Krik"tytojas, kalb!damas %mon!ms apie J!z$, 
sako:

„A", tiesa, jus krik"tiju vandeniu atgailai, bet tas, kuris 
ateina po man(s... Jis krik"tys jus -vent'ja Dvasia ir ugnimi. 
Jo v!tykl! – jo rankoje, ir jis visi"kai i"valys savo klojim'. Jis 
subers savo kvie)ius & kl!t&, o pelus sudegins neu%gesinama 
ugnimi“ (Mt 3, 11–12).

Manau, ne a", o pats Dievas atsak! & klausimus, lie)ian-
)ius gimim' i" Dvasios.

J!zaus auka %mogui – ne vien b#das i"vengti bausm!s, 
bet ir kelias pasikeisti savo vidumi. ,mogus per krik"t' gau-
na naujojo Adomo (J!zaus) s!kl' – jis gimsta i" naujo ir t(sia 
savo gyvenim' kaip naujas, tik k' gim(s, %mogus.

   Intarpas  
Prie" %engdami pirm'j& %ingsn& tur!tum!te %inoti kelet' 

svarbi$ dalyk$. Klausantis kalb$ apie tik!jim' da%nai susi-
daro &sp#dis, kad tai kelias, garantuojantis sveikat', *nan-
sin( s!km( ir palaimint' gyvenim' ,em!je. Realyb!je yra 
visai kitaip. Nema%ai %moni$ visas pasiry%imas i"garuoja, 
kai pamato, kad %ad!ta s!km! neaplanko.

Kad taip ne&vykt$, manau, tikslinga pakalb!ti apie kai 
kuriuos klaidingus &sivaizdavimus. Da%nai manoma, kad 
pasirink(s tik!jimo keli' %mogus )ia pat bus apsaugomas 
nuo lig$ ar kit$ b!d$, ta)iau belaukiant i"gydymo ar i"lais-
vinimo i" kitokio vargo da%nai tenka nusivilti. Tik kai kurie 
%mon!s patiria stebuklingus i"gijimus ar i"laisvinimus dva-
sini$ tarnavim$ metu, o kai kurie – po asmeninio kreipi-
mosi & Diev'. Kod!l taip yra? Kod!l ne visi? Gal Dievas ne 
visiems atleid%ia? Tai gana keblus klausimas, & kur& atsaky-
m', manau, galima rasti Evangelijoje pagal Jon' – & mokini$ 
klausim', kod!l %mogus gim! aklas, ar d!l t!v$, ar jo asme-
nin!s nuod!m!s, J!zus atsako:  

„Nei jis, nei jo t!vai nenusid!jo, bet jis gim! aklas, kad 
Dievo darbai b#t$ apreik"ti jame“ (Jn 9, 3).

Taigi b!da %mog$ gali i"tikti ne vien d!l nuod!mi$, 
bet ir d!l kit$ prie%as)i$: Dievo valios, fizinio k#no ge-
dimo, kit$ "alutini$ veiksni$. Pavyzd%iui, r#kalius gali 
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susirgti plau)i$ v!%iu, alkoholikas – kepen$ ciroze, i"-
tvirk!lis – &vairiomis lytin!mis ligomis ir pan. Dievo ir 
nuod!m!s santykis visada lieka nepakit(s – anks)iau ar 
v!liau %mogaus laukia atpildas. Taigi kaip suprasti nuo-
d!mi$ atleidim'?

Vis$ pirma reikia skirti laikinas ir am%in'sias nuod!-
m!s pasekmes. Kalt! ir atitinkamai bausm! u% m#s$ nuo-
d!mes pa"alinama tuo momentu, kai gauname atleidim'. 
D!l j$ neb#sime teisiami ir m#s$ nelauks antroji mirtis, 
ta)iau laikinos nuod!m!s pasekm!s vis dar i"lieka. U% da-
bar padaryt' nuod!m( %mogui tenka kalt! ir atitinkamas 
atlygis dabar. Manau, nereik!t$ suprasti, kad tai Dievo 
bausm!, tiesiog tai dvasinio gyvenimo d!sniai, kuriuos 
per%engus gaunamas atitinkamas rezultatas. Tod!l nerei-
kia tik!tis, kad &%eng( & tik!jimo keli' )ia pat pasveiksime 
ar nuo m#s$ pasitrauks visos b!dos, – gali prireikti atsa-
kyti u% savo netinkam' elges&. A" manau, kad tai savoti"kas 
%mogaus aukl!jimo kelias.

Kitas %inotinas dalykas lie)ia %mogaus materiali$ porei-
ki$ patenkinim'. Koks gyvenimas "iuo klausimu laukia nu-
tarusi$ eiti tik!jimo keliu, galime matyti i" %emi"ko J!zaus 
gyvenimo. Jis, atsakydamas vienam Ra"to %inovui, nor!ju-
siam eiti su juo, sako taip:

„Lap!s turi urvus ir dangaus pauk")iai lizdus, bet ,mo-
gaus S#nus neturi kur galvos priglausti“ (Mt 8, 20);

kitam turtingam %mogui:
„Jei nori b#ti tobulas, eik, parduok savo nuosavyb( ir 

duok betur)iams, ir tur!si lob& danguje. Tada ateik, sek pas-
kui mane“ (Mt 19, 21).

Nors tiesiai nepasakyta, ta)iau tik!tina, kad i"gird( tai 
abu "ie „u%sideg( sek!jai“ atsisak! savo u%ma)i$. J!zus t' 
pat& akcentuoja ir kitiems:

„Jei kas nori eiti paskui mane, tei"si%ada sav(s, teima ant 
sav(s savo kry%i$ ir teseka paskui mane“ (Mt 16, 24).

J!zus neu%gyveno nei %emi"k$ turt$, nei titul$, ta)iau 
tur!jo visa, kas reikalinga egzistencijai. T' jis pa%ada ir sek-
siantiems paskui j&:

„Tod!l neb#kite susir#pin( ir nesakykite: „K' valgysi-
me?“, arba: „K' gersime?“, arba: „Kuo apsirengsime?“ <…> 
J#s$ danguje esantis T!vas juk %ino, kad viso to jums reikia. 
Bet pirma ie"kokite jo karalyst!s ir teisyb!s, o visa tai bus 
jums prid!ta. Tad neb#kite susir#pin( rytojumi, nes rytojus 
r#pinsis savimi“ (Mt 6, 31–33).

Da%nai atkreipiame d!mes& & netikin)ius %mones, ku-
rie atrodo gyven' netur!dami joki$ problem$: yra geros 
sveikatos, turi puiki' "eim', ger' darb', gauna pavyd!tinas 
pajamas, turi komforti"kus namus, ma"inas, pagarb', nau-
dojasi visais %emi"ko gyvenimo malonumais, o tie, kurie 
pasiry%( eiti teisi$j$ keliu, gyvena gana suvar%ytai. Vis d!lto 
pa%velkime atid%iau – jie turi visa, ko jiems reikia. Apa"talas 
Paulius sako:

„[J#s$] gyvensena teb#nie laisva nuo pinig$ meil!s. Pa-
sitenkinkite tuo, k' turite, nes jis pats yra pasak(s: „Niekada 
tav(s nepamesiu ir niekad tav(s nepaliksiu“ (Hbr 13, 5).

Taigi, jei pasiry"ite eiti toliau, laukia gana komplikuo-
tas gyvenimas, teks apriboti kai kuriuos savo reikalavimus 
Dievui, b#site greta kitaip gyvenan)i$j$. Bet nepavyd!kite 
jiems, nes net viena %emi"ka i"mintis sako taip: „Ne tas tur-
tingas, kas daug turi, bet tas turtingas, kas pasitenkina tuo, 
k' turi.“

Stivenas Polas D%obsas (Steven Paul Jobs, JAV verslo ma-
gnatas, i"rad!jas, vienas „Apple“ bendrov!s &k#r!j$) mir! 
b#damas 56-eri$ nuo kasos v!%io, palikdamas 7 mlrd. dole-
ri$ turt'. Mirties akivaizdoje jis kalb!jo taip:
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„-iuo metu, gul!damas lovoje, ligotas ir prisimin(s vis' 
savo gyvenim', suprantu, kad visas mano pripa%inimas ir 
turtas yra beprasmi"ki art!jan)ios mirties akivaizdoje. Tu-
riu pinig$, kad gal!)iau &darbinti geriausius specialistus bet 
kokioms u%duotims atlikti, ta)iau ne&manoma pasamdyti 
%mogaus, kuris ne"t$ mano lig'. U% pinigus galima gauti 
visoki$ materiali$ dalyk$, ta)iau yra vienas dalykas, kurio 
negalima nusipirkti, tai yra GYVENIMAS. Sendamas su-
pratau, kad 300 USD ir 3 000 000 USD vert!s laikrodis rodo 
t' pat& laik', kad su 15 000 USD automobiliu ir 15 000 000 
USD automobiliu galime pasiekti t' pat& tiksl', kad 50 USD 
ar 1 500 USD vert!s vynas sukuria tas pa)ias pagirias, kad 
300 ar 3 000 kvadratini$ metr$ name vienatv! yra ta pati. 
Supratau, kad tikroji laim! kyla ne i" materiali$ dalyk$, bet 
i" meil!s, kuri' mums suteikia artimieji.“

Regis, at!jus mirties akimirkai, S. D%obsas taip pat %velg! 
& tolesn& gyvenim' anapus. Anot „USA Today“, paskutiniai 
S. D%obso %od%iai, kuriuos i"girdo jo artimieji, buvo: „Oh 
wow. Oh wow. Oh wow...“

A" manau, kad tiek turtas, tiek neturtas yra savoti"kas 
%mogaus gyvenimo egzaminas, kur& i"laik(s jis gaus atitin-
kam' atlyg&.

   Mirusi$j$ prisik!limas  
 
Kalbant apie teisi$j$ sielos pad!t& po mirties reikia 

pamin!ti paskutiniu metu gana populiari' nuomon(, ku-
rios "alininkai teigia, kad teisiojo %mogaus siela i"kart po 
%emi"ko k#no mirties gauna nauj', visam laikui jai skir-
t', prisik!limo k#n' ir jie jau nedalyvaus nei teisme, nei  

prisik!lime. Savo po%i#r& jie grind%ia Pauliaus samprota-
vimais, pateiktais lai"kuose korintie)iams (1 Kor 15). Nors 
laikantis "io po%i#rio dingsta %mogaus kaip nedalomos 
asmenyb!s problema, reikia pa%ym!ti, kad Paulius savo 
lai"kuose gana atkakliai kalba ir apie dar tik b#sim' k#no 
prisik!lim'. Taigi galimas ir toks variantas – sielos danguje 
yra vienokiame (dvasiniame) k#ne, o prisik!limo metu jos 
&gis nauj' *zin& k#n'.

(Apr 6, 9–10): „Kai jis atpl!"! penkt'j& antspaud', re-
g!jau po aukuru sielas nu%udyt$j$ d!l Dievo %od%io ir d!l 
liudijimo, kurio jie laik!si. Jie su"uko garsiu balsu: „Kaip 
ilgai tu, Valdove, -ventasis ir Teisingasis, neteisi ir neat-
ker"ysi u% m#s$ krauj' %em!s gyventojams?“ Tada kiekvie-
nam i" j$ buvo duotas ilgas baltas drabu%is, ir jiems buvo 
pasakyta dar trump' laik' ils!tis, kol pasidarys pilnas skai-
)ius ir j$ bendratarni$ bei j$ broli$, kurie bus nu%udyti, 
kaip ir jie [buvo].“   

Sielos, buvusios po aukuru, gal!jo kalb!ti, joms buvo 
duotas baltas drabu%is, kuriuo gal!jo apsisiausti, tod!l 
manytina, kad sielos turi ka%kokio k#no form'. Manau, 
kad siela i"laiko ir *zinio k#no identi*kavimo po%ymius, 
juk mokiniai ant atsimainymo kalno mat! Moz( ir Elij' 
ne prisik!lusi$ %moni$ k#nuose ir juos pa%ino. Jeigu taip, 
tuomet tekt$ pripa%inti, kad tokio pat pavidalo yra ir kit$ 
mirusi$j$ sielos, nesvarbu, kur jos yra – Danguje ar Miru-
si$j$ pasaulyje.

-iandien mes dar negalime pritarti nei tam, nei kitam 
po%i#riui tikriausiai d!l to, kad m#s$ samprata apie siel' la-
bai ribota.

Tikin)iajam Biblija labai ai"kiai %ada prisik!lim' i" mi-
rusi$j$ – sielos ir k#no susijungim'. Nors da%nai n!ra tie-
siogini$ u%uomin$, lie)ian)i$ k#n', bet ai"ku, kad nepilnas 
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%mogaus (sielos) egzistavimas Mirusi$j$ pasaulyje ar Dan-
guje nebus galutinis b#vis. Naujajame Testamente tvirtina-
ma, kad m#s$ k#nai bus gr'%inti gyveniman.

„Bet jei Dvasia to, kuris prik!l! J!z$ i" numirusi$, gyve-
na jumyse, tai tas, kuris prik!l! Krist$ i" numirusi$, padarys 
gyvus ir j#s$ mirtingus k#nus savo jumyse gyvenan)ia Dva-
sia“ (Rom 8, 11);

[J!zus Kristus] „...pakeis m#s$ nu%eminto b#vio k#n', 
padarydamas j& pana"$ & savo "loving' k#n'...“ (Fil 3, 21).

J!zaus prisik!limas buvo k#ni"kas. Lukas ra"o, kad kai jis 
pasirod! mokiniams, "ie i"sigando manydami mat' dvasi', 
bet J!zus juos nuramino sakydamas:

„Ko este sumi"( ir kod!l abejon!s kyla j#s$ "irdyse? Pa-
%i#r!kite & mano rankas ir kojas ir pamatysite, kad tai a" 
pats. Palieskite mane ir pa%i#r!kite: dvasia neturi k#no ir 
kaul$, kaip matote mane turint.“ Tai pasak(s, jis jiems pa-
rod! rankas ir kojas. Jiems dar netikint i" d%iaugsmo ir be-
sistebint, jis jiems tar!: „Ar turite )ia ko valgyti?“ Jie padav! 
jam gabal' keptos %uvies, ir pa!m(s jis valg! j$ akivaizdoje 
(Lk 24, 38–43).

Pakalb!kime apie prisik!limo k#n'. Dievas suk#r! %mo-
g$ *ziniame k#ne. Jo k#nas tur!jo galimyb( tapti nemirtin-
gas, bet tam reik!jo &gyti kit$ savybi$ – tapti am%inam. Be 
abejo, tam reik!jo Dievo &siki"imo – gyvyb!s med%io vai-
siaus. Tai leid%ia teigti, kad ir po prisik!limo %mogus tur!s 
*zin& k#n', – jis bus toks, kaip turime dabar, ta)iau negen-
dantis ir am%inas. Paulius, kalb!damas apie "& k#n', sako 
taip:

„...mes ne visi u%migsime, bet visi b#sime perkeisti – 
#mai, akimirka, paskutiniam trimitui gaud%iant. Mat trimi-
tas gaus, ir mirusieji bus prikelti negendantys, o mes b#sime 
perkeisti, nes "is gendantis [k#nas] turi apsivilkti negenda-

mumu ir "is mirtingas [k#nas] apsivilkti nemirtingumu“ (1 
Kor 15, 51–53).

Nori nenori, per"asi mintis, kad tai bus k#nas, bent pa-
na"us & dabar m#s$ turim'j&.

Kai kalbama apie prisik!limo k#no pana"um' & J!zaus 
k#n', reikia manyti, kad turima mintyje tas Jo k#nas, 
kur& mat! mokiniai. J!zaus k#nas Dievo valia keit!si – 
i" prad%i$ jis neleido Marijai Magdalietei net prisiliesti 
prie jo, v!liau, kelyje & Emaus', du mokiniai jau nemat! jo 
%aizd$, dar v!liau, kad mokiniai j& pa%int$, J!zus pasirod! 
k#ne, kuris buvo pana"us & buvus& po nukry%iavimo, – su 
nukry%iavimo %ym!mis rankose ir "one, susitikime prie 
e%ero J!zus pasirod! toks pat, kaip visi – jis k#reno ugn&, 
valg!, vaik")iojo, kalb!jo. Tik!tina, kad dabar J!zaus k#-
nas dar kitoks. Kokie b#sime prisik!l( mes, realiai patir-
sime tik po prisik!limo.

Ai"ku viena – prisik!limo k#nui nebus nustatytas am-
%iaus limitas. Ir Moz!, ir Elijas, ir Petras, ir Paulius, ir kitos 
sielos prisik!limo metu gaus tok& k#n', su kuriuo t(s gyve-
nim' Naujoje ,em!je.   

Taigi po fiziologin!s mirties tur!sime ne vien ne&-
prast' sielos gyvenim', bet ir ne&prast' k#ni"k' atgimi-
m'. Prisik!limo metu sielos gaus naujus k#nus, o tiems, 
kuriuos "is momentas u%klups gyvenan)ius ,em!je, tu-
rimas k#nas bus pakeistas nauju. Pirmasis prisik!limas 
vyks Kristaus antrojo at!jimo metu, o iki to laikso mi-
rusi$ %moni$ sielos nuo pat pirm$j$ %monijos dien$ yra 
anks)iau min!tame dvasiniame b#vyje, ten, kur jos pate-
ko %mogui mirus.
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   Kada tai vyks?  
Ai"ku viena, kad tai vyks paskutin!mis %monijos dieno-

mis. Po *ziologin!s %mogaus mirties laikas, kuriuo mes va-
dovaujam!s, netenka savo prasm!s. Jau nuo %mogaus suk#ri-
mo mirusi$j$ %moni$ sielos t#kstan)ius met$ kantriai laukia 
"i$ dien$ savo buvein!se. Kalbant apie jas, Biblijoje minima 
Kristaus antrasis at!jimas, T#kstantmet! karalyst!, Galutinis 
teismas. -ie dalykai %mogui ne ma%iau svarb#s ir &dom#s nei 
kasdienio gyvenimo taisykl!s pagal Dievo nurodymus.

Yra manan)i$j$, kad prisik!limas vyks dviem etapais – 
pirmasis susietas su T#kstantmet!s karalyst!s prad%ia arba 
pabaiga, antrasis – su Galutinio teismo vyksmu. Aprei"kimo 
Jonui knygoje ra"oma:

„Paskui a" reg!jau angel', nu%engiant& i" dangaus, lai-
kant& bedugn!s rakt' ir didel( grandin( savo rankoje. Jis pa-
gavo slibin' – sen'j' gyvat(, kuri yra velnias ir "!tonas, – j& 
sukaust! t#kstan)iui met$, j& &met! & bedugn(, j' u%rakino ir 
u%antspaudavo vir"um jo, kad jis nebesuved%iot$ taut$, kol 
pasibaigs t#kstantis met$. Po to jis turi b#ti i"leistas trum-
pam laikui.

A" reg!jau sostus, ir jie atsis!do & juos, ir jiems buvo leis-
ta teisti. Ir reg!jau sielas t$, kuriems buvo nukirstos galvos 
d!l J!zaus liudijimo ir d!l Dievo %od%io, kurie negarbino 
%v!ries, n! jo statulos ir nepri!m! jo %ym!s & savo kakt' bei 
rank'. Jie atgijo ir karaliavo su Kristumi t#kstant& met$. Visi 
kiti mirusieji neatgijo iki pasibaigs t#kstantis met$. -itas yra 
pirmasis prisik!limas. Palaimintas ir "ventas, kas turi dal& 
pirmajame prisik!lime! -itiems antroji mirtis neturi galios, 
bet jie bus Dievo ir Kristaus kunigai ir karaliaus su juo t#ks-
tant& met$“ (Apr 20, 1–6).

Ba%ny)ios istorijoje atskirais laikotarpiais vyravo skir-
tingos doktrinos ir mokymai apie antr'j& J!zaus at!jim' 
ir T#kstantmet( karalyst(. Kai kas mano, kad T#kstan-
tmet! karalyst! jau dabar yra ,em!je, o J!zaus antrasis 
at!jimas bus jos pabaigoje. Kiti teigia, kad T#kstantmet! 
karalyst! prasid!s tik antr' kart' at!jus J!zui ir t(sis ly-
giai t#kstant& met$, dar kiti nurodo, jog i"vis nebus jokios 
T#kstantmet!s karalyst!s. Vieni mano, kad pirmasis pri-
sik!limas vyks T#kstantmet!s karalyst!s prad%ioje, kiti 
– kad pabaigoje, dar kiti – kad bus keletas prisik!lim$ 
"ios karalyst!s metu. Ar tai bus tikr'ja prasme t#kstan)io 
met$ J!zaus vie"patavimas, ar pirmasis prisik!limas vyks 
karalyst!s prad%ioje ar pabaigoje, vien' ar kelet' kart$, 
,em!je ar Danguje – niekas ne%ino. Hipotezi$ yra pa)i$ 
&vairiausi$, bet n! viena j$ n!ra negin)ytina. Negin)ytina 
tik tai, kad bus antrasis J!zaus at!jimas ir tai vyks Dievo 
numatytu laiku.  

J!zaus karalyst! ,em!je prasid!jo su pirmuoju jo at!ji-
mu. T' patvirtina daugelis Biblijos viet$:

„Ir pri!j(s J!zus jiems kalb!jo: „Man duota visa vald%ia 
danguje ir %em!je. Tad eikite ir padarykite mokiniais vis$ 
taut$ %mones, krik"tydami juos vardan T!vo ir S#naus, ir 
-ventosios Dvasios, mokydami juos laikytis visko, k' jums 
&sakiau. Ir "tai a" esu su jumis per visas dienas iki pasaulio 
pabaigos“ (Mt 28, 18–20);

„<...> bet jei a" Dievo Dvasia i"varau velnius, tai Dievo 
karalyst! jau yra at!jusi pas jus. Arba kaip kas gali &sibrauti & 
stipruolio namus ir pasigrobti jo daiktus, jei jis pirma nebus 
suri"(s stipruolio?“ (Mt 12, 28–29);

„Dabar teisiamas "is pasaulis. Dabar "io pasaulio kuni-
gaik"tis bus i"metamas lauk. O kai a" b#siu pakeltas nuo %e-
m!s, visus trauksiu pas save“ (Jn 12, 31);
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„<...> kas mane tiki, tas irgi darys darbus, kuriuos a" da-
rau, ir jis darys dar didesnius u% juos, nes a" einu pas T!v'. 
Ir ko tik pra"ysite mano vardu, tai padarysiu, kad T!vas b#t$ 
pa"lovintas S#nuje. Jei ko mane pra"ysite mano vardu, a" 
padarysiu“ (Jn 14, 12–14).

J!zus savo galias palieka mokiniams, tod!l jo karalys-
t! nesibaigia. Ta)iau ar tai jau T#kstantmet! karalyst!? 
Taip teigiant sunku suprasti kai kuriuos kitus Biblijos tei-
ginius – -!tono &kalinim', t#kstan)io met$ laik'. D!l to 
negalima atmesti ir kit$ nuomoni$, nes kiekviena i" j$ 
turi rimt$ argument$.

Apie antr'j& J!zaus at!jim' ir jo karalyst( gana ai"kiai ra-
"oma Evangelijoje pagal Mat':

„<...> kai ,mogaus S#nus ateis savo "lov!je ir visi ange-
lai su juo, tada jis atsis!s & savo garbing' sost'. Jo akivaiz-
doje bus surinktos visos tautos ir jis atskirs %mones vienus 
nuo kit$, kaip piemuo atskiria avis nuo o%i$. Jis pastatys 
avis savo de"in!je, o o%ius – kair!je. Tada Karalius tars 
tiems, kurie bus jo de"in!je: „Eikite, mano T!vo palaimin-
tieji, paveld!kite nuo pasaulio suk#rimo jums paruo"t' 
Karalyst(. <...> o tiems, kurie kair!je: „Eikite nuo man(s, 
prakeiktieji, & am%in'j' ugn&, prirengt' velniui ir jo ange-
lams“ (Mt 25, 31–41).         

Matome, kad teismas antrojo J!zaus at!jimo metu vyks 
tuokart ,em!je gyvenantiems %mon!ms. Kartu su J!zumi 
bus ir apa"talai, nes tai jiems pa%ad!ta:

„J!zus jiems tar!: „I" ties$ jums sakau: naujame pasau-
lyje, kai ,mogaus S#nus s!d!s savo "lovingame soste, j#s, 
kurie sek!te paskui mane, – j#s irgi s!d!site dvylikoje sost$, 
teisdami dvylika Izraelio gen)i$“ (Mt 19, 28–29).

+vertinant tai, kas pasakyta, galima manyti, jog J!zaus 
karalyst! jau yra ,em!je ir jo antrojo at!jimo, kai bus  

teisiami visos ,em!s gyventojai, galima laukti bet kuriuo 
momentu.

Biblijoje da%niau kalbama apie tikin)i$j$ prisik!lim', 
o apie netikin)i$ prisik!lim' galima spr(sti tik i" atskir$ 
trump$ posaki$. Pavyzd%iui:

„Nes ateina valanda, kai visi gulintys kapuose i"girs jo 
bals' ir i"eis: tie, kurie dar! gera, kelsis gyventi, o tie, kurie 
dar! bloga, kelsis, kad b#t$ pasmerkti“ (Jn 5, 28–29)  arba 
Pauliaus kalboje su valdytoju Feliksu:

„Bet tau i"pa%&stu tai, kad a" tarnauju prot!vi$ Dievui 
taip, kaip reikalauja Kelias, kur& jie vadina atskala, tik!da-
mas visk', kas sutinka su &statymu ir para"yta prana"uose, 
tur!damas vilt&, kuri' ir "itie patys priima, kad bus teisi$j$ 
ir neteisi$j$ prisik!limas“ (Apd 24, 14–15).

Taigi ruo"iantis Galutiniam teismui prie" Balt'j& sost' 
vyks tiek teisi$j$, tiek neteisi$j$ prisik!limas.

„Paskui a" pama)iau didel& balt' sost' ir jame S!dint&j&, 
nuo kurio veido pab!go %em! ir dangus, ir jiems nebebuvo 
kur pasid!ti. A" reg!jau mirusiuosius, didelius ir ma%us, 
stovin)ius prie"ais sost', ir knygos buvo atskleistos. Dar 
kita knyga buvo atskleista; ji yra gyvenimo knyga. Miru-
sieji buvo teisiami remiantis tuo, kas buvo &ra"yta knygose, 
pagal j$ darbus. J#ra atidav! joje esan)ius mirusiuosius, ir 
mirtis bei mirusi$j$ buvein! atidav! juose esan)ius miru-
siuosius, ir kiekvienas buvo teisiamas pagal savo darbus. 
Mirtis ir mirusi$j$ buvein! buvo &mesti & ugnies e%er'. 
Ugnies e%eras – tai yra antroji mirtis. Ir jei kas nebuvo ras-
tas &ra"ytas gyvenimo knygoje, buvo &mestas & ugnies e%e-
r'“ (Apr 20, 11–15).

D!l J!zaus teismo ir Teismo prie" Balt'j& sost' labai &do-
mi' prielaid' daro J. O. Buswell‘as [James Oliver Buswell, Jr., 
Systematic @eology of the Christian Religion, vol. 2. Grand 
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Rapids: Zondervan Publishing House, 1963, p. 422–423]. Jis 
teigia, kad "iuos teismus galima sujungti & vien' paveiksl', 
"itaip parodant teismo vientisum' ir visuotinum' – tiek 
gyv$j$, tiek mirusi$j$. Tuo labiau kad trukm! tarp teism$ 
nenurodyta.

Tai, kad Jonas mat! „didelius ir ma%us, stovin)ius 
prie"ais sost'“, leid%ia manyti, jog jis reg!jo juos k#ni"ka-
me pavidale, ta)iau niekur nekalbama, kuriuo momentu 
jie prisik!l!. (Apr 20, 11–15) taip pat nieko nesakoma, 
kokiame k#ne "ie mirusieji yra prie" teism'. Manau, j$ 
k#nas n!ra toks pat, kaip jau prisik!lusi$j$ (pastarieji 
"iame procese nedalyvauja, nes jau yra prisik!l( ir turi 
naujus k#nus, nepavald%ius mir)iai ir sunykimui), nes 
netikintieji d!l j$ nuod!mingos prigimties gali eiti tik 
pra%#)iai, o ne am%inai gyventi. Anks)iau pateikiau prie-
laid', kad sielos po mirties turi dvasin& k#n', kuris i"-
laiko fizinio k#no pana"um'. Tik!tina, kad Jonas mat! 
visus mirusiuosius, kuriuos atidav! „j#ra, mirtis ir miru-
si$j$ pasaulis“ b#tent "iuo pavidalu. Tas, kas „buvo rastas 
&ra"ytas gyvenimo knygoje“, k!l!si am%inam gyvenimui 
(gavo nauj' negendant& prisik!limo k#n'), kas „nebuvo 
rastas &ra"ytas“, buvo &mestas & ugnies e%er' toks, koks 
buvo pa"auktas & teism'.

Apibendrinant galima tiksliai pasakyti tik tai, kad miru-
si$j$ prisik!limas vyks dviem etapais: pirmieji bus prikelti 
antrojo J!zaus at!jimo metu – tie, „kuriems buvo nukirstos 
galvos d!l J!zaus liudijimo ir d!l Dievo %od%io, kurie negar-
bino %v!ries, nei jo atvaizdo, ir ne!m! jo %enklo sau ant kak-
tos ir rankos“ (Apr 20, 1–6), o visi kiti – Galutinio teismo 
metu &gij( teis( & am%in'j& gyvenim'.

   Gyvenimas Naujoje ,em!je  
Po Galutinio teismo %moni$ keliai i"siskirs negr&%tamai –  

vieni paveld!s am%in'j& gyvenim', o kiti bus pasmerkti an-
trai mir)iai. Tod!l tolesn& m#s$ pokalb& galima t(sti tik apie 
tuos, kurie gyvens. J$ buvein! bus ne perdaryta senoji, o su-
kurta nauja ,em!. ApreiGkime Jonui ra"oma:

„Paskui a" reg!jau nauj' dang$ ir nauj' ,em(, nes pirma-
sis dangus ir pirmoji ,em! pra!jo ir nebuvo j#ros. Ir [reg!jau] 
"vent'j& miest', nauj' Jeruzal(, nusileid%ian)i' i" dangaus nuo 
Dievo, paruo"t' kaip nuotak', papuo"t' savo su%ad!tiniui. Ir 
gird!jau gars$ bals' i" sosto sakant: „-tai Dievo buvein! prie 
%moni$, ir jis gyvens su jais. Jie bus jo tautos [tauta], o pats 
Dievas bus su jais. Jis nu"luostys visas a"aras nuo j$ aki$, ir 
nebebus mirties. Nebebus nei ged!jimo, nei raudojimo, nei 
skausmo, nes tai, kas pirmiau buvo, pra!jo“ (Apr 21, 1).

Akivaizdu, kad Naujoje ,em!je nebus mums &prastos j#-
ros. Nebus nei Saul!s, nei M!nulio, nebus nakties. Pasikeis 
ir pats Dangus – kalbant apie j& galima akcentuoti tik vien' 
%mogaus proto i"m'styt' po%ym& – jame nebebus %moni$ 
siel$ tuo pavidalu, koki$ buvo senajame Danguje.

Naujoje ,em!je, kaip ir dabartin!je, bus "vent$j$ mies-
tas – Jeruzal!. Paulius (Hbr 12, 22–24) mini, kad ji jau dabar 
yra Danguje:

„Bet j#s esate pri!j( prie Sijonos kalno bei gyvojo Die-
vo miesto, dangaus Jeruzal!s, ir prie miriad$ angel$, prie 
i"kilmingo susirinkimo ir prie danguje &ra"yt$ pirmagimi$ 
bendruomen!s, prie Dievo, vis$ teis!jo, ir prie dvasi$ tei-
si$j$, padaryt$ tobul$, prie naujosios sandoros tarpininko 
J!zaus ir prie pa"lakstyto kraujo, kalban)io veiksmingiau 
negu Abelio kraujas.“
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Taigi, visai galimas dalykas, kad "i Jeruzal! egzistuoja jau 
dabar ir yra apgyvendinta t$, kurie buvo rasti vertais pa-
veld!ti Dangaus karalyst(. V!liau miestas tiesiog nusileis & 
Nauj'j' ,em(.

+sp#dingas "io miesto dydis – 2 200 kilometr$ ilgio, plo-
)io ir auk")io, apjuostas 67 metr$ auk")io siena. Vieni mano, 
kad miestas tur!s kubo form', dauguma kit$ – kad pirami-
d!s. Dabartinis m#s$ protas negali apr!pti toki$ matmen$ 
miesto, ta)iau neu%mir"kime, kad naujoje realyb!je galime 
susidurti su visai kitais matmenimis. Aprei"kimo autorius, 
matydamas "& miest', buvo su%av!tas jo gro%io. Jis pastatytas 
ne %moni$ rankomis – tai Dievo, Avin!lio (J!zaus) ir %mo-
ni$, &ra"yt$ Avin!lio gyvenimo knygoje, buvein!.  

„Dievo ir Avin!lio sostas bus jame, ir jo tarnai j& garbins. 
Jie matys jo veid', ir jo vardas bus j$ kaktose. Nakties ne-
bebus, ir jiems nereik!s %iburio "viesos, n! saul!s "viesos, 
nes Vie"pats Dievas jiems "vies, ir jie karaliaus per am%ius“ 
(Apr 22, 3–5).

Kiti %mon!s gyvens u% miesto rib$. Aprei"kime Jonui sa-
koma:

„Tautos vaik")ios jo [Dievo] "viesoje, ir %em!s karaliai 
gabens & j& [nauj'j' Jeruzal(] savo prabang'. Jo vartai niekad 
nebus u%rakinti dien', nes nakties ten nebus, ir jie [pasaulio 
karaliai] atgabens & j& taut$ prabang' ir brangenybes. Nie-
kad ne&eis & j& niekas, kas ne"venta ir kas bjauriai elgiasi ir 
meluoja, tik tie, kurie &ra"yti Avin!lio gyvenimo knygoje“  
(Apr 21, 24–26).

Kad ir kaip keista, bet ne visi gal!s &eiti & miest', – pasi-
rodo, kad Naujoje ,em!je bus ir bjauriai besielgian)i$, ir 
meluojan)i$.

K' darys paveld!j( am%in'j& gyvenim'? Apie tai Biblijo-
je randame tik nedideles u%uominas. I" cituot$ Aprei"kimo 

tekst$ galima daryti i"vad', kad Naujoje Jeruzal!je gyve-
nantieji bus Dievo tarnai, o esantieji u% miesto rib$ u%siims 
ka%kokia kita veikla. Visai galimas dalykas, kad )ia turima 
mintyje ta veikla, kuriai i" pat prad%ios %mogus buvo suma-
nytas, kai jis dar buvo Edeno sode.

Da%nai galvojame, kad po mirties susitiksime Danguje 
su savo artimaisiais: seneliais, t!vais, sutuoktiniais, vaikais, 
draugais, giminai)iais ir kitais, su kuriais gyvenome ar ben-
dravome )ia, senojoje ,em!je. Bet ar pa%insime savo ar-
timuosius, ar gal!sime v!l b#ti drauge, ar pamir"ime savo 
nuod!mingus poelgius ir ar nesigrau"ime ir neli#d!sime d!l 
to, k' padar!me ir ko nepadar!m? + daugel& "i$ klausim$ 
"iandien atsakyti ne&manoma, bet remiantis spekuliacin!-
mis hipotez!mis pabandyti paie"koti atsakym$ galima.

Vis$ pirma, manau, reik!t$ nuli#sti tiems, kurie tikisi "io 
susitikimo. Kiekvieno %mogaus, netgi mums artimo, pad!tis 
po mirties priklauso nuo jo buvusio asmeninio gyvenimo. 
Ai"ku, kad mes jau po *ziologin!s mirties galim patekti vi-
sai & skirtingas vietas. Tokiu atveju susitikimas bus ne&ma-
nomas. Jeigu pakli#sime & t' pa)i' viet', manau, gal!tume 
susitikti.

Tik ar pa%insime vieni kitus susitik(? A" pagalvoju, 
ar pa%ins mane mano %emi"kasis t!vas, kuris i"!jo, kai a" 
buvau dar vaikas, o dabar esu garbaus am%iaus, ir ar pats 
pa%insiu j& po tiek met$? Tai, kad apa"talai ,em!je gal!jo 
pa%inti Moz( ir Elij' (Mt 17, 1–8; Mk 9, 2–8; Lk 9, 28–36), 
leid%ia manyti, jog bus ka%kokie po%ymiai, i" kuri$ gal!sime 
atpa%inti vienas kit'.

Pana"iai tekt$ manyti ir apie am%iaus skirtumus – vieni 
nueis & ten b#dami seneliais, kiti brand%iame am%iuje, dar 
kiti ma%ais vaikais. -iuo klausimu irgi galima kelti &vairias, 
bet v!lgi tik spekuliacines hipotezes.
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Logi"ka manyti, kad neprisiminsime savo buvusi$ tr#-
kum$, nes!kmi$ ir nuod!mi$, taip pat mums brangi$ %mo-
ni$, kuri$ nebus greta, nes prie"ingu atveju mumyse atsi-
rast$ li#desys ir neviltis, o tai nesisieja su tuo, kas pasakyta 
(Apr 21, 1), jog Dievas

„...nu"luostys visas a"aras nuo j$ aki$, ir nebebus mir-
ties. Nebebus nei ged!jimo, nei raudojimo, nei skausmo, nei 
tai, kas pirmiau buvo“ (Apr 21, 4).  

I" J!zaus atsako sadukiejams (Lk 20, 27–40) apie septy-
nis brolius, tur!jusius vien' moter& kaip %mon', kieno ji bus 
%mona prisik!lime, ai"ku, kad prisik!lime nebus atkuriami 
"eiminiai ry"iai, buv( ,em!je, – tikriausiai bus ka%koks nau-
jas %moni$ bendravimas.

Dar vienas "iandien atrodantis aktualus klausimas – ar 
bus skirtumas tarp asmen$ turtiniu ir garbingumo po%i#-
riu, kaip yra dabar ,em!je? Biblijoje daug viet$, kuriose kal-
bama, kad Dangaus karalyst!je vieni bus labiau pagerbti nei 
kiti, pavyzd%iui, (Dan 12, 2–3) sakoma:

„Daugelis miegan)i$ dulk!toje %em!je pabus: vieni am-
%inam gyvenimui, kiti g!dai, am%inam bais!jimuisi. O i"-
mintingieji spind!s taip, kaip spindi dangaus skliautas, ir 
tie, kurie pamok! daugel& teisiai elgtis, – kaip %vaig%d!s per 
am%i$ am%ius. O tu, Danieli, laikyk tuos %od%ius paslaptyje 
ir u%antspauduok knyg' iki pabaigos laiko.“

Tekt$ pripa%inti, kad atlyginimas u% tarnyst( visgi da-
rys skirtum' tarp asmen$. Ta)iau Biblijoje yra ir toki$ pa-
lyginim$, i" kuri$ galima susidaryti prie"ing' nuomon(, 
pavyzd%iui, i" (Mt 20, 1–16) pateikto palyginimo apie lyg$ 
u%mokest& ir nelyg$ darb' galima manyti, kad visiems bus 
atlyginta vienodai. Ir v!l gali pad!ti tik dabartinio %mo-
gaus loginis m'stymas – am%inajame gyvenime nebus 
neteisyb!s, savanaudi"kumo, tro"kimo i"siskirti, pavydo, 

taigi niekas nejaus skirtum' ir nepasitenkinim' kelian)i$ 
jausm$, nors i" (Apr 21, 24–26), kur apie Naujosios Jeru-
zal!s miest' sakoma: „Tautos vaik")ios jo [Dievo] "viesoje, 
ir %em!s karaliai gabens & j& savo prabang'...“, matome, kad 
bus ir karaliai, ir, tik!tina, „ne karaliai“.

Akivaizdu, kad Naujojoje ,em!je teks u%siimti ir ka%ko-
kia aktyvia veikla. Kaip skirsim!s, kas, kuo ir kaip u%siims? 
Senojoje ,em!je vieni buvome vienos, kiti kitos profesijos 
atstovai, vieni gebantys daugiau, kiti ma%iau, vieni didesnio, 
kiti ma%esnio i"silavinimo ir pan. -ie skirtumai, b#dingi 
"iandieniniame %emi"kajame gyvenime, naujame am%iuje 
tur!t$ i"likti. Nereik!t$ manyti, kad nebus jokio augimo ir 
vystymosi proceso, – tikriausiai teks t(sti tas savybes, kurias 
gavome ir gausime i" Dievo, augti ir tobul!ti, bet, kaip sako 
kai kurie teologai [Joh Baillie, And the Life Everlasting, New 
York: Scribner, 1933, p. 281], tai bus vystymasis pilnatv!je, o 
ne vystymasis tikslu pasiekti pilnatv(. Gyvenimas be poky-
)i$ ne&tik!tinas – tikriausiai bus ir augimas, ir vystymasis, ir 
tobul!jimas.

Nuolat bus ir vaik$, ir suaugusi$j$, kaip bus ir sveik$, 
ir ligoni$. ,mon!s nepraras dabartiniam %mogui b#ding$ 
savybi$ – jie m'stys, priimin!s sprendimus ir juos vykdys, 
jie nebus suprogramuoti robotai. I" Biblijos tekst$ viena ai"-
ku – mirties nebus, %mogaus k#nas netur!s am%iaus limito, 
%mon!ms nebus draud%iama valgyti gyvyb!s med%io vai-
sius, ta)iau tai nerei"kia, kad jis negal!s susi%aloti, sirgti ar 
tur!ti kit$ b!d$, nes sakoma:

„Paskui jis man parod! gyvyb!s vandens up(, skaidri' 
kaip kri"tolas, i"tekan)i' i" Dievo ir Avin!lio sosto. Jo gat-
v!s viduryje ir vienoje bei kitoje up!s pus!je augo gyvyb!s 
medis, duodantis dvylikakart& vaisi$, o med%i$ lapai buvo 
naudojami tautoms gydyti“ (Apr 22, 1–2).
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Galb#t )ia gyvyb!s vandens upei, maitinan)iai greta au-
gant& gyvyb!s med& / med%ius, simboli"kai prilyginama Die-
vo Dvasia.

Vis d!lto kad ir kaip nor!tume %inoti visa, kas bus, "ian-
dien tai ne&manoma. ,moni$ b#sena am%inyb!je negali 
b#ti palyginama su tuo, kas mums %inoma "iame gyveni-
me, tod!l ir )ia panaudoti apra"ymai negali duoti tikrojo 
paveikslo apie tai, kas m#s$ laukia, nes, kaip sak! apa"talas 
Paulius (1 Kor 2, 9), „Tai, ko akis nereg!jo ir ausis negird!jo, 
kas %mogaus mintin neat!jo, k' [visa, k'] Dievas paruo"! 
j& mylintiems“. Dangi"ko gyvenimo nereikia laikyti tik pra-
pl!stais ir sustiprintais "io gyvenimo malonumais.
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