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Ar turėti vaiką nėra kiekvieno teisė? (II)

– Kodėl bijant ateities, pavyzdžiui, eugenikos, em-
brionų žudymo, prekybos embrionais – dalykų, kurie 
galbūt įvyks,  – atsisakoma realios pagalbos dabar jos 
reikalingiems žmonėms?

– Pagalbinis apvaisinimas yra pseudopagalba žmogui. 
Tikroji pagalba yra pastangos nustatyti vaisingumo sutri-
kimo priežastis, gydyti asmenį, atkurti sutrikusią vaisin-
gumo funkciją. Šiandien daugelyje šalių sėkmingai taiko-
mas holistinis nevaisingumo gydymo modelis, vadinamoji 
NaProTechnologija, apimanti terapinį, chirurginį ir vaisin-
gumo pažinimo metodus. Metodas pagrįstas sutuoktinių 
poros visapusišku ištyrimu ir gydymu, kad moteris na-
tūraliu būdu pastotų ir pora natūraliai susilauktų vaikų.

Kalbant apie realias ar menamas baimes dėl įvairių 
manipuliacijų šioje srityje, derėtų prisiminti enciklikos 
Humanae vitae mintis, įspėjančias, kad į dalykus, susiju-
sius su žmogaus prigimtimi, visada reikia žvelgti plačiau 
ir toliau, pripažįstant, kad žmogus nėra tik kūnas, kad 
jo tikslai ir paskirtis neapsiriboja vien žemiška gerove: 
„Žmogaus gyvybės perteikimo klausimo – kaip ir kiekvie-
no žmogaus gyvenimą liečiančio klausimo – negalima 
svarstyti tiktai biologiniu, psichologiniu, demografiniu, 
socialiniu požiūriu, bet labiau reikia turėti galvoje visą 
žmogų ir jo paskirtį – ne tik gamtinę ir žemišką, bet tai-
pogi antgamtinę ir amžinąją žmogaus būtį“ (7). 

– Kartą pora pasakojo, jog gydytojas po nepavykusios 
pagalbinio apvaisinimo procedūros mėgintuvėlyje (IVF) 
pasakė: „Nežinau, kas vyksta jūsų lytinėms ląstelėms, 
jos nesivaisina. Eikit pas kunigą, pasimelskit, čia ne me-
dicinos priemonėmis tokias situacijas išspręsti.“ Kaip 
manote, ar galima melstis, kad pavyktų IVF?

– Žinoma, jog malda, kad pavyktų IVF, nebus vaisinga, 
bet negalime paneigti, kad Dievas išklauso besimeldžiantį 
žmogų ir gali pakeisti situaciją iš esmės. Suprantama, Dievas 
nėra burtininkas, o malda nėra burtažodis ar būdas priversti 
Dievą tarnauti mūsų tikslams ir vykdyti įgeidžius. Tačiau 
besimeldžiantis žmogus kreipiasi į Dievą ir gali Jį susitikti, 
užmegzti asmeninį santykį, pamatyti savo situaciją kitaip, 
numalšinti dvasinį alkį ir sveikti. Malda nėra vienakryptė, 
joje veikia ir Dievas, tad vyksta abipusis bendravimas, per 
kurį dažnai žmogus gauna supratimą ir gydosi žaizdas. 

– Kita mama dalijosi: „Esu tikinti, tuokiausi bažny-
čioje, laukiuosi ir ketinu krikštyti dirbtinio apvaisini-

mo būdu pradėtą savo kūdikį. 
Netikiu tokio Dievo, kuris man 
gali paaiškinti, kaip spręsti sa-
vo širdies skausmą.“ Ką pasa-
kytumėte šiai moteriai?

– Šiai moteriai pirmiausia pasakyčiau: „Tiki tuo ar 
netiki, bet tu Dievui labai rūpi, Jis nori tau padėti. Jis 
geriausiai žino, ko tau reikia gyvenime ir koks tikrasis ta-
vo širdies skausmas. Jis yra Kūrėjas, o tu – kūrinys, kurio 
Jis laukia, kuriam gailestingai atleidžia klaidas. Tereikia 
suvokti ir pripažinti savo, kaip kūrinio, ribotumą, trapu-
mą ir tai, kaip mums reikia Dievo malonės. Eik ir pažink 
širdies ramybę dovanojantį Dievą.“ 

Žinoma, dar reikėtų paklausti, į kokį Dievą 
ji tiki. Bažnyčioje švenčiama santuoka nepada-
ro žmogaus sąmoningu krikščioniu, kaip nega-
rantuoja ir laimingo bei prasmingo gyvenimo. 
Krikščionys tiki į Dievą, kuriam rūpi kiekvieno 
žmogaus amžina laimė, o ne į tą, kuris užtik- 
rina, kad nebus nepasisekimų, kad būsi lai-
mingas tenkindamas vien išorinius poreikius. 

Be to, neteisinga sakyti, kad Bažnyčia aiški-
na, kada ir kaip tapti mama ar tėčiu. Ji moko, 
kas yra žmogus ir kokia žmogaus asmens ver-
tė, kas yra atsakinga motinystė ir tėvystė, kokios moralinės 
žmogaus veiksmų pasekmės. Žmogui būdinga, siekiant pa-
teisinti netinkamus savo poelgius, apkaltinti kitą, visus kitus, 
Dievą. Gyventi tik sau ir tik su savimi, su paties susikurta 
prasme – deja, bet tai ne krikščioniškas požiūris į gyvenimą.

– Ar gydytojai, atliekantys pagalbinį apvaisinimą ir 
visa širdimi tikintys, jog padeda nevaisingoms šei-
moms, iš tiesų daro nuodėmę?

– Gydytojas savo darbą visada atlieka gerai arba blo-
gai ne tik techniniu, bet ir moraliniu atžvilgiu, nes jį sais-
to priesaika saugoti žmogaus gyvybę, kuriai taikomi mo-
raliniai pagarbos ir neliečiamumo principai. Pagalbinio 
apvaisinimo atvejais gydytojas, net ir būdamas įsitikinęs, 
kad padeda nevaisingai šeimai, negali būti laisvas nuo 
moralinės atsakomybės, nes bendradarbiauja moralinės 
tvarkos neatitinkančiuose veiksmuose. Į tuos veiksmus 
jis įtraukia ir daugiau asmenų, dėl savo profesijos daly-
vaujančių šiose procedūrose. 

– Apstu liudijimų, kai jauni žmonės, pasaulį išvydę dirb-
tinio apvaisinimo pagalba, džiaugiasi, jog gimė, gyvena, 
yra dėkingi, jog tėvai galėjo pasinaudoti tokia procedū-
ra. Viena mergina, vadinamasis IVF kūdikis, studijuoja 
biomediciną ir ketina gilinti žinias pagalbinio apvaisi-
nimo srityje. Ar šie žmonės yra Dievo nenorėti?

Praėjusioje Artumoje pradėjome pokalbį su arkivyskupu Lionginu 
VIRBALU apie dirbtinį apvaisinimą – ar tai tinkamas būdas susilaukti 
vaikų? Kodėl dirbtinis apvaisinimas prieštarauja Dievo valiai? Toliau 
kalbamės su arkivyskupu šia opia tema.
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– Pirmiausia, tikra tiesa, kad už gyvenimo dovaną jie 
turi būti dėkingi Dievui, nes kiekviena žmogaus gyvybė 
kyla iš Dievo. Tiesioginiu sielos sukūrimu Dievas pats da-
lyvauja naujos žmogaus gyvybės pradėjime. Tad kiekvienas 
kūdikis Dievo norimas ir mylimas, kaip mylimi ir jo tė-
vai. Jokia paties žmogaus ar kitų daroma nuodėmė negali 
priversti Dievo išsižadėti meilės savo sukurtam žmogui.

Nors žmogus gali pasakyti, kad jis nenori Dievo, ne-
pripažįsta prigimtinės tvarkos, Jo įsakymų, kaip tai daro 
pagalbinio apvaisinimo dalyviai, vaikai nėra atsakingi už 
nuodėmingus tėvų veiksmus, kad ir kokia forma jie būtų 
buvę atlikti. Šio teiginio iliustracijai galime pasitelkti ly-
tinių nusikaltimų atvejus ir kalbėti apie daugybę kūdikių, 
kurie yra gimę po išprievartavimų. Jie juk nėra atsakin-
gi už tai, kas įvyko jų pradėjimo metu. Dievas pašaukė 
juos į gyvenimą ir myli ne mažiau už kitus.

Pagalbinio apvaisinimo sąlygojami prigimtinę tvar-
ką pažeidžiantys moraliniai nusižengimai saisto tik prie 
šio vyksmo prisidedančius asmenis, bet ne niekuo nekal-
tus šiose procedūrose gimusius ar nužudytus kūdikius.

– Jei vaikai yra Dievo dovana, tuomet ar vaikų netu-
rėjimas – Dievo bausmė? Ar gali bevaikė santuoka iš-
reikšti Dievo valią? Ar yra koks nors teologinis nevai-
singumo paaiškinimas?

– Katalikų Bažnyčios katekizme mokoma: „Sutuok-
tiniai, kuriems Dievas nedavė turėti vaikų, vis tiek gali, 
kaip žmonės ir krikščionys, savo santuoką išgyventi labai 
prasmingai. Jų santuoka gali spindėti meilės, paslaugu-
mo ir aukos vaisiais“ (KBK 654).

Vaikai – kiekvienos santuokoje gyvenančios poros teisė-
tas lūkestis. Tačiau tai ne vienintelis santuokos tikslas arba 
uždavinys. Du žmones į neatskiriamą vienybę santuoko-
je pirmiausia kviečia savitarpio papildomumas – kito pa-
žinimas ir asmens vertės pajautimas. Ši trauka pažadina 
troškimą kitą asmenį susieti su savimi kaip papildantį tur-
tą ir kiek galima glaudžiau įtraukti į savo gyvenimą. Toks 
troškimas beveik visada yra labiau tiesioginis, negu mintis 
pažadinti gyvybę. Santuokoje vyras ir moteris natūraliai 
papildo vienas kitą ir padeda abipusiškai atsiskleisti. Tuok-
damiesi žmonės nežino, ar turės vaikų, ir gimdymas nėra 

būtinas santuokos tikslas. Sakramentas 
tik duoda teisę susilaukti palikuonių, 
bet neuždeda šios pareigos. Neturint 
savų vaikų, santuoka lieka tikra ir gali 
būti dvasiškai vaisinga. Šis vaisingumas 
pasireiškia pagalba ir meile kitiems 
žmonėms, galbūt svetimiems vaikams, 
našlaičių įvaikinimu ir pan.

Nevaisingumą, kaip bet kurią kitą 
ligą, reikia vertinti žvelgiant evangeli-
nio gailestingumo žvilgsniu. Sunkumai 
ar liga gali žmogų sustiprinti, padėti 
geriau suprasti kitą, paskatinti ieškoti 
gyvenimo prasmės. Neretai tai kelias 
ugdytis viltį, gilinti tikėjimą ir patirti 
Dievo gailestingumą savo gyvenime.

– Kokia galėtų būti dvasinė para-
ma vaikų nesusilaukiančioms šei-
moms? Gal rengiamos rekolekcijos, 
gal aukojamos Mišios prisimenant 
nevaisingų šeimų kančias?

– Savų vaikų nesusilaukiančios šei-
mos yra kviečiamos padėti tėvų globos 
netekusiems vaikams, prisidėti prie pa-
galbos įvaikintų ir globojamų vaikų šei-
moms, kurią organizuoja Vaiko gerovės 
institutas kartu su Kauno arkivysku-
pijos Caritu. Norintieji turi galimybę 
drauge su šiomis šeimomis dalyvauti 
ignaciškose pratybose kasdienybėje ir 
rekolekcijose, skirtose tėvystės ir mo-
tinystės prasmei tyrinėti.

Kalbino Ingrida VUOSAITYTĖ

Laiškas sūnui
Jolita (36 m.) ir Aldas (46 m.) NaPro kelionę pradėjo 2014-ųjų lapkritį. 
Dalydamasi laišku sūnui, Jolita tikisi, kad jų patirtis padės ir kitam 

stebuklui ateiti į šį pasaulį. Galbūt tai paskatins sutuoktinius 
savo situaciją visiškai atiduoti Viešpačiui.

Ilgai Tavęs laukėme, ilgai svajojome, bet Tu neskubėjai...
Pagalbos ieškojome Lietuvoje, vėliau Balstogėje, Lenkijoje. Čia per-

žvelgdamas tyrimų rezultatus, gydytojas kaskart primindavo, kad Tu 
ateisi, kai Dievas panorės. Ne kartą viltį keitė ašaros, paguodos ieš-
kojimą maldoje – kartėlis, tvirtą ryžtą – nusvirusios rankos. Kartais 
atrodydavo, kad niekas negali atliepti skausmo, net Aukščiausiasis 

nebegirdi... Bet ir tada Viešpaties Žodis skubėjo gelbėti – pranašo Sa-
muelio gimimo istorija atvėrė akis, kad Dievas yra visa žinantis ir be ga-

lo atidus tiems, kurie trokšta susilaukti vaikelio ir lieja Jam savo širdgėlą.
Medikamentai nepadėjo, tad laukė skirta diagnostinė operacija. Ištver-

mingai meldėmės šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresei devyndienį. Tikėjome, kad šventoji užtars. 
Šio pamaldumo pradininkas tėvas Antonas Puntigamas SJ kaip atsaką į prašomą malo-
nę gaudavo po rožės žiedą. Prieš Tau gimstant, prie įėjimo į mamos darbovietę pražydo 
įstabaus grožio erškėtrožės krūmas. Kiemą prižiūrintis darbuotojas skundėsi, kad, vos tik 
nušlavus prikritusius žiedlapius, šie ir vėl pabyra. O mums tai buvo malonės ženklas – iš 
beribio dangaus šventosios siunčiamas rožių lietus!

Galiausiai sieloje nuolankiai ištarėme: „Padarėm, ką galėjom, – tebūnie Dievo valia!“ 
Netrukus sužinojome, kad Tu, o stebukle, esi! Buvo verta viską ištverti! Laukdami Tavęs 
išgyvenome begalinį dėkingumą. Pirmiausia Kūrėjui, kuris didžių dalykų padarė ir šven-
tas yra Jo vardas (plg. Lk 1, 49), vienas kitam, kad silpnumo akimirkomis buvome greta, 
gydytojams ir tiems brangiems žmonėms, kurie ištikimai už mus meldėsi.

Tą pavasario žiedais pasidabinusią gegužės 7-ąją, Motinos dienos sekmadienį, kai atė-
jai, Tavo iš anapusybės atsineštas žvilgsnis bylojo: dabar metas džiūgauti ir budėti. Budėti 
prie Tavęs ir maldoje už Tave, kol reikės... Budėti maldoje ir už tuos, kurie dar laukia, bei 
tuos, kurie tiesia pagalbos ranką laukiantiems...


