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Dievas Tėvas

Džiaugiamės,  kad kun.  Vytautus  Brilius  pasidalino  savo džiaugsmu išgyvenant  savo
susitikimą su Dievu Tėvu.“Tėvas nelaukia kol vaikai pasieks pakankamą proto pažinimą, kad
„moksliškai“ prisistatytų, kad jis yra tėvas: štai toks, ir toks. Tėvas tiesiog gyvena su vaikais
bendrą gyvenimą.“ Galite padėkoti jam parašydami laišką (vbrilius@nomen.lt)

Kalbėdami apie Dievą Tėvą pirmasis dalykas, su kuriuo privalėsime susi

taikyti, yra tai, kad Dievas nėra žmogui pažinus, žmogaus protas jo neaprėpia, nors, tai,
žinoma, nereiškia, kad iš viso negalime nieko apie jį sužinoti. Juo labiau nereiškia, kad Dievas
nuo žmonių slėptųsi. Tiesiog žmogiškasis protas nepajėgia suvokti visos tikrovės, ne vien apie
Dievą, bet ir apie pasaulį. Dieviškosios būties esminis nepažinumas žmogui neturi jo stebinti,
skaudinti  ar  įžeisti:  mes  juk  tobulėjame  pažinime,  deja,  kartu  atrasdami  daugybę  nepažintų
dalykų.  Mokomės  nesistebėti  ir  nenusiminti,  kad  nepajėgiame  suvokti  Dievo,  kuris  mums
tvirtina, kad visada yra arti mūsų ir nuolat kalba apie save, kad Jį pažintume.

Dievas Tėvas yra vienas iš Švenčiausiosios Trejybės asmenų, o Švenčiausioje Trejybėje
yra vienas Dievas. Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia yra nors ir skirtingi, tačiau lygūs asmenys,
kuriuose ir per kuriuos mes pažįstame vieną vienintelį Dievą. Švenčiausiosios Trejybės asmenis,
žmonėms  įvardijo  Jėzus  Kristus.  Jis  nuolat  kalbėdavo  apie  „savo  Tėvo“  karalystę,  apie
„dangiškąjį Tėvą“, kaip apie tą, kuris yra mylintis ir ištikimas, teisingas, visažinis ir visagalis,
kuris globoja, augina, atleidžia, pagydo ir aplamai, kaip tikras tėvas, rodo atsakomybę už savo
vaikus  bei  visą  kūriniją:  „Kiekvienas  augalas,  kurio  nesodino mano dangiškasis  Tėvas,  bus
išrautas“ (Mt  15,  13);  „Įsižiūrėkite  į  padangių  sparnuočius:  nei  jie  sėja,  nei  pjauna,  nei  į
kluonus krauna, o jūsų dangiškasis Tėvas juos maitina“ Mt 6,26. Jėzaus klausytojai mielai, be
pasipriešinimo ir be klausinėjimų priėmė šį mokymą, kadangi iš tiesų jie jau pažinojo Dievą,
kaip Tėvą. Kai Jėzus kalbėjo, kad vykdo ne savo, o dangiškojo Tėvo valią, kad kalba vien tai, ką
iš jo yra girdėjęs ir kas jam pavesta perduoti, visi puikiai suprato, kad Jėzaus, Izraelio ir visos
žemės Dievas yra dangiškasis Tėvas. Daugelį kartų jo mokiniai supratingai pritardavo, kai Jėzus
kalbėjo apie Tėvo amžinąją karalystę ir mokė prašyti kasdienės duonos bei kasdien reikalingo
nuodėmių atleidimo. Dievo, kaip amžinojo visagalio Tėvo sampratą žydai žinojo nuo seniausių
Apreiškimo  laikų.  Tarp  kitko,  ne  vien  žydų  tikėjime,  bet  ir  kitų  pažangesnių  tikėjimų
mokymuose išryškėja Dievo, turinčio tėviškų savybių, atvaizdas.

Tuo tarpu Senajame Testamente niekur nėra aiškiai vienareikšmiškai įvardintas Dievas
Tėvas, kaip atskiras konkretus asmuo. Galima sakyti, kad Dievas yra lyginamas su Tėvu: Išm 2,
13.16. Jis skelbiasi pažįstąs Dievą ir save vadina Viešpaties vaiku. ... Jis skelbia, kad teisiųjų
likimas yra laimė, ir giriasi, kad Dievas yra jo tėvas.  – kalbama apie Dievo Teisųjį, kuris yra
toks teisus ir šventas, tarsi Dievas būtų jo tėvas.  Ps 68, 6: Našlaičių tėvas ir našlių gynėjas –
Dievas savo šventoje buveinėje. Ps 89, 27 Jis man sakys: 'Tu mano Tėvas, mano Dievas, mano
išganymo Uola!' Tob 13, 4 Aukštinkite jį visų gyvųjų akivaizdoje, nes jis yra mūsų Viešpats ir jis
yra mūsų Dievas. Jis yra mūsų Tėvas, amžinai jis yra Dievas!  – Dievas yra tėviškas, turintis
daugelį geram tėvui būdingų savybių. Taigi, ne atskirą konkretų dieviškąjį asmenį Dievą Tėvą,
kaip jį įvardijo Jėzus Kristus, tačiau Dievą kaip Tėvą jo amžininkai puikiai pažino. Įstabu tai, kad
šis pažinimas atėjo kartu su apreiškimu (bendrąja prasme, per Dievo ir žmogaus santykių istoriją,
užrašytą šventosiose knygose), ne tiesiogiai apreikštas, o išaugo su tikėjimo patirtimi. 



Tai  nuostabiai  panašu  į  mūsų  žemiškojo  tėvo  atsiskleidimą  šeimoje  savo  vaikams:
žmonių šeimose tėvas nelaukia kol vaikai pasieks pakankamą proto pažinimą, kad „moksliškai“
prisistatytų, kad jis yra tėvas: štai toks, ir toks. Tėvas tiesiog gyvena su vaikais bendrą gyvenimą,
rūpinasi šeimos namų saugumu ir gerove, globoja, saugo ir ugdo vaikus, o šių bręstantis protas
bėgant laikui palaipsniui atskleidžia tėviškąsias savybes vieną po kitos, atpažindamas ne vien
konkretų savo tėvą,  bet  ir  tėvystės  idealą,  leidžiantį  įžvelgti  taip  pat  ir  savo žemiškojo tėvo
atitikimus ir neatitikimus šiam idealiam paveikslui. Gyvenimo ir tikėjimo istorijose, surašytose
šventuosiuose  raštuose  ir  atsitinkančiose  žmonių   gyvenime,  Senojo  Testamento  žmonės
atpažino Tėvo veidą Viešpatyje Dieve, kurio vardo nebuvo galima tarti. 

Dievo, kaip trijų Švenčiausiosios Trejybės asmenų atskleidimu Jėzus pakvietė sutikti
Galybių  Viešpatį  labai  šiltai  ir  asmeniškai.  Pats  Išganytojo  atėjimas,  priešingai,  nei  laukė  ir
tikėjosi  žmonės,  neatnešė  naujo  mokslo  „moksliška“  prasme,  nesuardė  ir  neatšaukė  žmonių
sukurtos  netobulos  gyvenimo  santvarkos,  bet  tiesiog  apreiškė,  kad  Dievas  yra  tame  mūsų
gyvenime,  kurį  susikuriame.  Teisiantis  ir  priekaištaujantis,  kai  gyvenime  stokojama
žmogiškumo,  atlyginantis  ir  palaikantis,  kai  jo  yra  arba  jo  ieškoma.  Visada  atleidžiantis,
pakeliantis  žinantis  paprastus  žmogaus  gyvenimo  kelius  ir  jais  vedantis.  Trumpa,  bet  gili  ir
išsami Jėzaus mokymo apie Tėvą santrauka yra jo „Tėve Mūsų“ maldoje. Ji prasideda tuo, kad
be jokių išlygų jį pavadiname „mūsų“ tėvu, tada tarsi pasakome, kokiais jo vaikais norėtume
būti, ko norėtume siekti ir prašome kasdienės pagalbos žemiškiausiame žmogaus kelyje: duonos,
apsaugos  nuo pikto  ir  kelio  į  žmonių,  mūsų  brolių  ir  seserų,  širdis  per  kalčių  vieni  kitiems
atleidimą. Mokydamas apie Tėvą Jėzus labiau akcentuoja ne jo studijas, koks jis yra savyje, bet
mūsų santykį su juo, nes esame jo vaikais ten, kur esame ir tokie, kokie esame. 

Todėl mąstant apie Dievą Tėvą suvokiame esą pakviesti ne jį išstudijuoti moksliškai, o
atsistoti šalia ir būti kartu. Kai Pilypas paklausė: „Viešpatie, parodyk Tėvą, ir bus mums gana“.
Jėzus taria: „Jau tiek laiko esu su jumis, ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti! Kas yra matęs
mane, yra matęs Tėvą! Tad kaip tu gali sakyti: 'Parodyk mums Tėvą'? Nejau tu netiki, kad aš esu
Tėve ir Tėvas yra manyje?! Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu. Manyje esantis Tėvas
daro savuosius darbus. Tikėkite  manimi,  kad aš esu Tėve ir Tėvas manyje. Tikėkite bent dėl
pačių darbų! (Jn 14, 8-11). Jėzus, mokydamas apie Dangiškąjį Tėvą, kviečia žvelgti į jį patį, kad
atpažintų Tėvą būtent jame. Jis sako: „Viskas man yra mano Tėvo atiduota. Ir niekas nežino, kas
yra Sūnus, tik Tėvas, nei kas yra Tėvas, tik Sūnus ir tas, kam Sūnus panorės apreikšti“  (Mt
11,27; Lk 10,22). O kai Sūnaus prašoma apreikšti, kas yra jis ir kas yra Tėvas, jis to nepasakoja
žodžiais, bet pakviečia įsijungti į jo gyvenimą. Įsijungti į jo gyvenimą – tai gyventi jo dvasia.
Gyventi  jo  dvasia  –  tai  gyvenimo  darbais  atskleisti  žmogiškojoje  prigimtyje  slypintį  Dievo
paveikslą ir panašumą (plg. Per 1, 26-27). Tai reiškia ne kažkuo mėgdžioti Kristų ar Dievą Tėvą,
bet persiimti Dievo dvasia, gyventi jo mintimis, trokšti jo troškimais ir veikti jo būdu. Kitaip
kalbant, būti Dievo dvasios, gyventi jo Dvasioje. 

Tokiu būdu ieškodami Dievo Tėvo, atėjome pas Kristų ir sutikome Šventąją Dvasią ne
kažkur,  o  savyje  pačiuose.  Toks  yra  žmogaus  kelias  į  Dievą:  ne  studijų,  o  gyvenimo
subendrinimo kelias. Neįmanoma pažinti Kristaus, kuris yra Tiesa, jei patys netapsime jo tiesos
dalimi. Tai vyksta Šventojoje Dvasioje, kuria gyvena Tėvas ir kurios įgalintas, labai žmogiškai
išsireiškiant,  jis  siuntė  į  pasaulį  savo  Sūnų.  Todėl  neįmanoma  atskirai  pažinti  Tėvo,  jis  yra
neatskiriamas nuo Švenčiausios Trejybės, vienas ir nedalomas Dievas. Stulbina tai, kad nesiseka
Tėvo mąstyti  ir  atskirai  nuo mūsų pačių,  o  įmanoma vien  patiriant  jį  savo gyvenimu.  Kitas
nuostabus dalykas: Tėvo nebūtų, jei nebūtų Sūnaus, nes be vaikų neįmanoma tėvystė, o Sūnuje
esame mes.  Gal  galima  netgi  pažaisti  žodžiais,  kad  mes,  Dievo vaikai,   esame dieviškosios
tėvystės  kūrėjai?  Tačiau  nesukeičiame  vietomis  padarinio  su  priežastimi,  bet  tikrai  turime
pagrindo su apaštalais ir kitais šventaisiais stebėtis ir džiaugtis, kaip esame Dievo išaukštinti.



Trumpai apibendrinant:

- Dievo  neįmanoma  ir  nėra  prasmės  pažinti  eksperimentinio  mokslo  metodais  arba
studijuoti jį „iš šalies“. Vien tik subendrinus su juo gyvenimą, galima jį patirti. „Pažinti
tikėjimu“ reiškia pažinti savo gyvenimo subendrinimu.

- Tik Jėzus, Dievo Sūnus, atskleidžia Tėvo esmę, parodydamas, kaip žmogus subendrina
savo gyvenimą su Dievu.

- Subendrinimas  su  Sūnumi  įmanomas  vien  gyvenant  jo  Dvasioje,  kuri  yra  Šventoji
Dvasia, kylanti iš Tėvo ir Sūnaus.

- Visa  tai  reiškia,  kad  neįmanoma  Dievo  „išskaidyti  dalimis“,  o  jis  pažįstamas
Švenčiausioje Trejybėje.

- Taigi,  jei  Dievo  Tėvo  pažinimas  įmanomas  tik  subendrinant  žmogiškąjį  gyvenimą
Švenčiausioje  Trejybėje,  tai  šis  pažinimas  apreiškia  mūsų  pašaukimą,  išaukštinimą  ir
daro mus šventais. Tepadeda Dievas.

k. Vytautas Brilius.


