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ADOMAS IR KRISTUS

Adomas ir Kristus tai dvi asmenybės, apie kurias sukasi visa žmogaus 
ir žmonijos istorija. Kad žmogus šiandien turi vargti žemėje, kad jis buvo 
išvarytas iš Rojaus —  tai Adomo kaltė. Kad Amžinojo Rojaus vartai vėl 
atkelti, kad žmogaus vargas, kančia ir kryžius nepakerta jo jėgų, bet duoda 
vilties patekti ten, kur jokio vargo ir skausmų nebus —  tai Kristaus nuo
pelnas. Gavėnios liūdesio kaltininkas — Adomas. Velykų džiaugsmo prie
žastis — Kristus. Teisingai Kristus yra vadinamas Naujasis Adomas, Nau
jasis Žmogus.

Kiekvieno mūsų prigimtyje slypi senasis ir naujasis žmogus —  Ado
mas ir Kristus. Pirmasis mus traukia prie žemiško džiaugsmo, prie malo
numų, prie Užgavėnių triukšmo. Antrasis —  prie kryžiaus, prie atgailos, 
prie Gavėnios rimtumo. Po trumpo, svaiginančio Užgavėnių triukšmo žmo
gus dažnai atsibunda —  karčiamoj po stalu. O jeigu jis visą gyvenimą 
stengsis paversti Užgavėnėmis —  atsibus amžinoj tamsybėj, amžinam skaus
me, ir tas jo atsibudimas bus tik amžinoji mirtis. Po gavėnios rimtumo, po 
trumpos atgailos prašvinta linksmas Velykų rytas. O jeigu visą žmogaus 
gyvenimą gaubs gavėnios rimtis —  jis nemirs. Ta jo tariamoji mirtis bus 
tik atsibudimas amžinai šviesai, amžinam džiaugsmui, amžinam gyvenimui.

Kiekviena nuodėmė yra kokio nors malonumo ar patogumo ieškoji
mas. Kiekviena nuodėmė —  nepaklusnumas Dievui. Norint atsilyginti 
už nuodėmę, reikia kokio nors malonumo ar patogumo atsižadėti. Reikia 
paklusti ne tik Dievui, bet ir Kristaus įsteigtai Bažnyčiai. Bažnyčia, įsaky
dama gavėnios pasninką, duoda mums progos ir kokio nors malonumo atsi
sakyti ir parodyt paklusnumą. Neklausyti jos reiškia tą pat, kaip ir neklau
syti Dievo, nes ji —  Kristaus vietininkė žemėje.

Iš to kiekvienam turėtų būti aiški tiek pasninko, tiek kitų Bažnyčios 
įsakymų svarba. Smulkiau nustatyti pasninko Įsakymą Bažnyčia paveda 
atskiroms šalims ir atskiroms vyskupijoms. Todėl, turint kokių nors šios 
srities neaiškumų, reikia kreiptis į savo kleboną ar kurį kitą savo vyskupi
jos kunigą. Duoti visiems bendrų nurodymų čia negalime, nes, kaip minė
jome, įvairiose vietose yra šio įsakymo pritaikyme kai kurių skirtumų.

Gavėnia yra prisiruošimas didžiausiai mūsų šventei —  Velykoms. 
Kristaus prisikėlimo šventė ir mums bus dvasinis prisikėlimas, jei būsime 
su Juo susijungę. Todėl Bažnyčia įsako, kad kiekvienas katalikas apie Ve
lykas priimtų Švenč. Sakramentą. Juo arčiau Velykų jį priimsi, juo ge
riau, bet šią pareigą galima atlikti nuo pradžios gavėnios iki Švenč. Trejy
bės šventės. Taip, tai yra pareiga, bet drauge ir didžiausia privilegija.
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“Liūtas” Pr ieš  “D i e v o  R y k š t ę ”
Popiežiaus Leono I  žygis pas A tilą  452 m.

Neseniai praslinko beveik niekieno nepastebėta, tačiau mūsų laikams 
gana reikšminga sukaktis. 1952 m. rudenį suėjo lygiai 1500 metų nuo po
piežiaus Leono Didžiojo žygio į Mantuą, kur jam pavyko nukreipti nuo Ita
lijos, ir tuo pačiu nuo visos Europos, baisią “ Dievo rykštę” —  Atilos vado
vaujamus hūnų pulkus.
Taikos delegacija

Penktasis šimtmetis Romos imperijai buvo tikrai nelaimingas. Iš šiau
rės ir iš pietų veržėsi barbarų gaujos. 410 m. pačioje Romoje siautė gotų 
vadas Alarikas, viską plėšdamas, naikindamas, ugnimi degindamas. Nuo 
429 m. šiaurinėje Afrikoje šeimininkavo Genzerikas, išstūmęs iš Afrikos 
pakraščių romėnus valdininkus ir kareivius. Ir kas žinojo, ar jis nepano
rės įkelti kojos ir į pačią Italiją. (Iš tikrųjų taip įvyko 455 m.). Apie 450 
m. užplūdo vidurio Europą nesulaikomos azijatų gaujos, kurių priekyje 
stovėjo garsusis hūnų vadas Atila. Apsistoję dabartinėje Vengrijoje, jie 
slinko kaip baisus siaubas Dunojaus paupiu į vakarus, užimdami vis nau
jus Austrijos ir Vokietijos plotus. Tik Prancūzijoje pavyko romėnų ka
riuomenės vadui Ecijui jiems pastoti kelią. Po nelaimingo mūšio Katalau
no laukuose hunai buvo priversti trauktis atgal. Bet jie, per žiemą pailsė
ję ir sustiprinę savo pajėgas, 452 m. pradėjo veržtis į Italiją, užimdami jos 
šiaurėje vieną miestą po kito. Nė garsusis Ecijus nebeįstengė nieko pada
lyti prieš tą beslenkančią lavą.

Romos imperijos šeimininkus apėmė išgąstis. Nebežinodamai ką dary
ti, imperatorius Valentini jonas III ir Romos didžiūnai nutarė nelaukti, kol 
Atila pasirodys prie Romos miesto vartų, ir tuojau prašyti taikos. Tuoj pat 
buvo išsiųsta į Šiaurės Italiją taikos delegacija. Su Romos miesto ir senato 
atstovais išvyko ir Romos vyskupas Leonas, kaip dvasinis autoritetas, kaip 
žinomas kalbėtojas, kaip patyręs gyvenime ir viešųjų reikalų tvarkyme.

Delegacija surado Atilą netoli Mantuos, ten kur Mincio įteka į Po upę. 
Visos delegacijos vardu vyskupas Leonas kalba, derasi, įrodinėja. Baisusis 
Atila klauso ir išklauso. Pasiekta daugiau negu tikėtasi. Taika padaryta, 
Italija ir Roma išgelbėta. Hunai pasitraukia už Dunojaus.

Kas paveikė Atilą nusileisti? - Galimas dalykas, jis jautė neturįs pa
kankamai jėgų užkariauti visą Italiją. Gal, be to, jo karius ištiko kokios 
ligos, epidemijos? Gal girdėjo apie atžygiuojančius prieš jį romėnus? Gal 
jį atbaidė pasakojimas apie paslaptingą Romos užkariautojo Alariko likimą 
(jis staiga mirė neužilgo po Romos užėmimo) ? Tiksliai nežinome, kas ga
lutinai jį sulaikė nuo žygio į Romą. Bet viena aišku, tai įvyko po pasikal
bėjimo su Romos vyskupu Leonu.

Šv. Leono žygis žmonių atm intyje
Vos tik pasiekė žinia apie laimingą taikos derybų išdavą, romėnų nu

liūdimas virto džiaugsmu. Galime įsivaizduoti, su kokiomis iškilmėmis bu
vo sutiktas didysis popiežius, grįžtąs į savo miestą. Leono žygis ir laimėji
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mas ėjo iš lūpų į lūpas, buvo pasakojamas iš kartų į kartas, nesigailint pa
gyrimų ir pagražinimų. Taip galime suprasti, kad neužilgo atsirado įvai
rių su tuo įvykiu susijusių legendų.

Jau viduramžių istorikas Paulius Dijakonas (apie 770 metus), apra
šydamas ši įvyki, įterpia tokią legendą. Leonui išvykus, Atilos bendrininkai 
nustebę pradėjo teirautis, kodėl jis Romos popiežiui parodęs tokią nepa
prastą pagarbą, sutikdamas beveik su viskuo, ko tik jis reikalavęs. Kara
lius atsakė, tai padaręs ne iš pagarbos Leonui, bet dėl to, kad šalia jo matęs 
stovintį kitą vyrą kunigo rūbuose, kilmingos išvaizdos ir žilais plaukais. 
Šis, išsitraukęs kardą, grasinęs jį nužudyti, jei nenorėtų išpildyti popiežiaus 
prašymų.

Ši, nors istoriniai nepagrįsta, bet giliai prasminga legenda įkvėpė Ra
faeliui mintį įamžinti tą įvykį savo meistriškoje tapyboje, kuria ir šiandien 
tebesižavime, lankydami Vatikano muziejus.

Su tuo surišta kita legenda, pasakojanti kaip popiežius Leonas, sugrį
žęs į Romą ir norėdamas išreikšti padėką Apaštalų Kunigaikščiui už nepa
prastą pagalbą, liepęs sulydinti bronzinę Jupiterio statulą, iki tol stovėju
sią garsioje Kapitolijaus šventykloje Romoje, ir iš jos padaryti naują šv. 
Petro sėdinčio soste statulą, kuri ir dabar šv. Petro bazilikoje, netoli popie
žiaus altoriaus. (Tačiau daugelis mokslininkų mano, kad ją padarė Arnul
fas di Cambio XIII š.).
Popiežius pries mūsų dieną “priešą”

Šv. Leonas nėra vienintelis popiežiaus —  taikos apaštalo ir žmonijos 
apgynėjo pavyzdys. Juo sekė ir tebeseka visi šv. Petro sosto paveldėtojai 
iki mūsų dienų.

Žinoma, mūsų dienų padėtis gana skirtinga nuo Leono Didžiojo laikų. 
Anuomet hūnai nieko kito netroško, kaip tik pasiplėšti sau turtų ir išplėsti 
savo galybę. Šių dienų priešas siekia ne tik išplėšti mūsų medžiaginius 
turtus, kiek sugriauti mūsų dvasinį pasaulį. Šis priešas yra daug baisesnis 
už visus kitus; jis nepasitenkina atėmęs iš žmogaus tai, kas jam pripuolama, 
bet kėsinasi į pačią jo esmę, paneigdamas žmogaus dvasios laisvę ir steng
damasis paversti jį mašinos rateliu bei medžiagos dalele. Šio priešo neįvei
kia jokios patrankos ir nesunaikina jokios atominės bombos. Jis žudo žmo
nes karo žygiais ir nuodija tautas taikos metu. Prieš šį priešą išeina mūsų 
laikų popiežiai ir deda visas pastangas išgelbėti žmoniją nuo jai gresiančios 
pražūties.

Neseniai, 1952 m. spalio mėn. 12 d., dabartinis šv. Tėvas Pijus XII, 
kalbėdamas šimtatūkstantinei Katalikų Veikimo vyrų miniai, susirinkusiai 
minėti 30-ties metų sukaktį nuo Vyrų Katalikų Veikimo Italijoje įkūrimo, 
prisiminė minėtą šv. Leono žygį pas Atilą ir, pritaikindamas aną įvykį mū
sų laikams, kalbėjo:

“O, neklauskite manęs, kas yra tas “priešas'’, nė kaip jis atrodo. Jis 
sutinkamas visur ir tarp visų žm onių; jis moka būti įžūlus ir klastingas. 
Šiais pastaraisiais šim tm ečiais jis mėgino intelektualiniu, moraliniu ir so
cialiniu atžvilgiu suskaldyti paslaptingo Kristaus organizmo vieningumą. 
Jis norėjo, kad prigim tis apsieitų be malonės, protas be tikėjimo, laisvė be
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Sakoma, kad ši šv. Petro statula, esan

ti Romoje šv. Petro bazilikoje ir žmonių 

labai gerbiama, yra padaryta iš sulydytos 

bronzinės Jupiterio statulos, padėkojant 

Apaštalų Kunigaikščiui už išgelbėjimą Ro

mos nuo Atilos.

autoriteto arba autoritetas be laisvės. Tai “priešas”, kuris kaskart darosi 
ryškesnis su tikslumu,, kuris dar dabar mus stebina: Kristus  —  taip; Baž
nyčia  —  ne; vėliau: Dievas  —  taip; Kristus — -  ne; pagaliau, baisus šauks
mas: Dievas m irė! netgi: Dievo niekados nebuvo! Ir štai bandoma statyti 
pasaulio pastatą ant pamatų, kuriuos Mes prim ygtinai nurodome kaip svar
biausius kaltininkus dėl žm oniją slegiančios grėsmės: ekonomija be Dievo, 
teisė be Dievo, politika be Dievo. Tas “priešas” dėjo pastangas ir dar te
bededa, kad Kristui nebūtų vietos universitete, m okykloje, šeimoje, teisin
gumo vykdym e, įstatym ų leidime, tautų susirinkim e, ten kur nusprendžia
ma taika ar karas. Jis ardo pasaulį per spaudą, teatrus, film us, kurie užm u
ša jaunuoliuose ir mergaitėse drovum ą ir griauna susituokusiųjų meilę. Jis 
ragina prie perdėto tautiškum o, kuris veda į karą.”

Taip pavaizdavęs priešo kėslus, šv. Tėvas kreipiasi į Katalikų Veikimo 
vyrus:

“Matote, m ieliausieji sūnūs, čia ne Atila, kuris spaustų Romos vartus. 
Jūs suprantate, jog būtų bergždžias dalykas šiandie reikalauti, kad popie
žius pasijudintų ir eitų prieš tą priešą jo sulaikyti ir sukliudyti nuo naiki
nimo ir mirties sėjimo. Popiežius turi savo vietoje be paliovos budėti, mels
tis ir aukotis, kad vilkas neįsiveržtų i avidę, kad neišgrobstytų ir neišvaiky
tų avių bandos (p lg. Jon. 10, 1 2 ) . Taip pat ir tie, kurie su popiežium  dali
jasi Bažnyčios valdymo atsakomybe, daro visa, ką gali, kad išpildytų m ili
jonų žm onių laukimą, žmonių, kurie trokšta pasikeitim o pasaulio gyvenime 
ir žvelgia i Bažnyčią kaip į  vienintelę pajėgią vairuotoją. Bet to šiandie ne
užtenka. Visi geros valios tikin tieji turi sukrusti ir pajusti savo atsakomy
bės dali šio išganingo užsim ojimo pasisekim e”.
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Šv. Tėvas šaukia visus geros valios žmones stoti už jį, su juo prieš bai
sųjį šių dienų priešą. Ar daug kas išgirs šį šauksmą? Ar daug kas stengsis 
suprasti jo žodžius? Čia ir yra didysis mūsų laikų skirtumas nuo anų lai
kų prieš 1500 m. Tada Romos gyventojai patys matė jiems gresiantį pavo
jų ir patys maldavo šv. Leoną juos gelbėti nuo pražūties. Šiandie daugelis 
žmonių ne tik patys nemato, bet ir šimtus kartų raginami bei perspėjami, 
nesistengia pažinti ir suprasti XX amžiaus priešo pinklių ir pavojų. Tačiau, 
ačiū Dievui, netrūksta ir geros valios žmonių, kurie visa tai mato ir supran
ta. Jų padedamas Bažnyčios laivelio vairuotojas išves Bažnyčią ir žmoniją 
per mūsų laikų sunkumus ir pavojus į ramią jūrą ir saugų uostą.

P. Rabikauskas, S. J.

MISTINIS KRISTAUS KŪNAS

Mistinis K ristaus kūnas yra viena 
iš sunkiai suprantam ų krikščioniško
jo mokslo paslapčių. Joje glūdi visas 
dieviškojo apreiškimo turtas. Ji su
ima visą katalikų teologiją ir moralę. 
Šiandien žmonės ieško revoliucinių 
tiesų ir mokslų, kurie sugebėtų re
formuoti pasaulinę santvarką, duoti 
vargstančiai žmonijai naujos vilties. 
Mūsų laikų panteistinės ir komunis
tinės idėjos yra ne kas kita, kaip mis
tinio Kristaus kūno iškraipymas, ne
vykęs bandymas suvienyti žmoniją 
į vieną šeimą ir sudievinti žmogų.

Kalbant apie mistinį K ristaus kū
ną, būtų galima paliesti daugybę te 
mų, bet, tuo tarpu, bandykime išsi
aiškinti pagrindinę šios tiesos sąvo
ką. Mistinis K ristaus kūnas nėra mū
sų laikų sensacija ar naujai a trasta  
tiesa. Jis yra lygiai senas, kaip ir pa
ti krikščionybė. T ik mūsų laikais į 
šią tiesą buvo atkreipta daugiau dė
mesio, ypač po Pijaus X I enciklikos 
“Mystici Corporis”. Svarbiausieji 
šaltiniai buvo ir liks keturios evan
gelijos ir Šv. Povilo laiškai.

Gilinantis į mistinio K ristaus sąvo
ką, kyla sunkenybių ir neaiškumų iš 
paties žodžio “ m istinis”. Mes šį žodį 
vartojame, kalbėdami apie mistinius 
reiškinius. Mistikais vadiname Šv. 
Teresę ir Šv. Joną nuo Kryžiaus.

Kartais sakome “ mistiškas”, kai no
rime išreikšti kažką neaiškaus ir ne
apčiuopiamo.

Bet mistinis Kristaus kūnas yra v i
sai kas kita. Jis yra realus ir apčiuo
piamas, kaip žmogus yra realus, ir 
namai yra realūs. Gal aiškiausia bus 
iš karto pasakyti, kad pats žodis 
“ m istinis” neturi nieko bendra su 
mistinio K ristaus kūno tiesa — jis 
buvo prikergtas tik vėlesniais laikais. 
Povilas šiai sąvokai išreikšti papras
tai vartoja žodį “ kūnas”, “ Kristaus 
kūnas”, “ Kristuje Jėzuje”.

Šv. Jonas evangelistas, išreikšda
mas tą  pačią mintį, kalba apie gyve
nimą: gyvenimą, kurį K ristus gavo 
iš Tėvo ir perduoda kitiems. Kiti 
evangelistai, vadinami sinoptikai, 
vartoja žodį “ karalystė”, nes izraeli
tam s ši sąvoka — Dievo karalystė 
žemėje — buvo aiškiai suprantama. 
Kai kuriuose savo laiškuose Povilas 
mini dar vieną žodį šiam žmogaus 
bendravimui su Dievu išreikšti. Tai 
m isterija arba Dievo planų paslaptis 
Dievo karalystei kurti. Pirmu žvilgs
niu visos šios sąvokos gali atrodyti 
skirtingos, bet praktiškai jos reiškia 
tą patį. Žodis “ karalystė” išreiškia 
žydų tautos laukimą, pranašystes ir 
mesijanizmą. Žodis “ m isterija” gra
žiai apibrėžia dieviškų planų gylį ir

69



plotį, griaunančius siaurą ir naciona
listinį religijos supratimą. Žodis “ gy
venimas” trumpai nusako krikščio
nybės esmę, žmogaus atgimimą ir 
įkūnijimą į Kristų. Visos šios sąvo
kos trumpai išreiškia Naujojo T esta
mento turinį: Kristų, kuris įkuria 
Dievo karalystę, apreiškia Dievo pla
nų paslaptį ir duoda naują gyvenimą.

Dievo gyvybė teka per K ristų į 
mus, vienydama mus tarp savęs ir 
su Kristumi nenutraukiamais ryšiais. 
Ši vienybė vadinama mistine, nes ji 
skiriasi nuo bet kurios kitos žmonių 
vienybės. Ji nėra moralinė, kaip or
ganizacijos ar valstybės, nes ji — žy
miai gilesnė ir panaši į vynmedžio ir 
jo šakų vienybę. Kristaus ir tikinčių
jų vienybė yra ta  pati, kaip vienybė 
tarp Kristaus ir Jo Tėvo, kuriuos ri
ša Šventoji Dvasia. Ta pati Dvasia 
jungia Tėvą ir Sūnų į vieną dievybę. 
Ta pati Dvasia jungia K ristų ir Jo na
rius į vieną kūną. Išreikšti vienybei 
tarp Kristaus ir tikinčiųjų atsirado 
vardas “ mistinis Kristaus kūnas”. 
Žodis “ m istinis” sako, kad šį kūną 
riša ne išoriniai ryšiai, bet m istin iai: 
Trečiasis Švenčiausios Trejybės As
muo. Mistinis kūnas nėra gražus iš
sireiškimas ar palyginimas, bet tik 
ras ir gyvas organizmas: regimas ir 
kartu neregimas; apčiuopiamas ir ne
apčiuopiamas; žmogiškas ir kartu 
dieviškas. Tai yra organizmas, ku
rio gyvybę sudaro Šventoji Dvasia,  
Kristaus gyvenimas pratęstas  l aįke  
ir Jo regimoji Bažnyčia.

Kristus gyveno žemėje prieš devy
niolika šimtmečių. Ne vienas mūsų 
paslapčia trokšta, kad jis būtų gyve
nęs anais laikais, būtų galėjęs stebėti 
dieviškąjį Nazareto stalių prie vars
toto, būtų galėjęs klausytis Jo žo
džių muzikos ir, Tomo rankomis, pa
liesti ir ištirti Jo žaizdų gylį. Kitas 
nesąmoningai geidžia, kad Kristus

gyventų šiandien. Kaip būtų smagu 
m atyti Jį, vaikščiojantį mūsų miestų 
gatvėmis, aukštabokštėse katedrose 
kom entuojantį mūsų dienos proble
mas, skelbiantį socialinį teisingumą 
ir gydantį aklus, raupsuotus ir luo
šus. Žinoma, Kristaus gyvenimas že
mėje mums duotų daug paguodos ir 
įkvėpimo. Bet tą keistą naktį, prieš 
mirdamas, Jis pasakė: “Jum s geriau, 
kad aš einu”. Galilėjiečio pėdsakai 
neužilgo išnyks Tiberijados pajūrio 
smėlyje ir juos išmins kupranugarių 
kojos Jeruzalės gatvėse. Budelių ran
kos sužeis ir subiauros Jo atletinį 
kūną. Bet Jis nebus kaip tas archi
tektas, kurs, suprojektavęs ir pasta
tęs namus, pats subyra į dulkes.

Jis pasiliks su žmonėmis iki pasau
lio pabaigos. Ir  kai Jis įžengs į dan
gų, Jo kūnas bus Dievo vaikų kara
lystė. Šis naujai nuostabus kūnas ne
bus surištas su praeitimi ir dabarti
mi vien išoriniais ryšiais, atmintimi 
ir dieviškai įkvėptu žodžiu, bet gyvy
biniai Šventosios Dvasios ryšiais. Jis 
judins ir palaikys tą  kūną, kaip vyn
medis šakas.

Norėdamas supažindinti žmones su 
mistinio kūno architektūra, sąstatu ir 
gyvybine forma, K ristus įvairiomis 
progomis kalbėjo apie esmingus mis
tinio kūno bruožus. Jis sakė, kad

1) norint tapti Jo mistinio kūno na
riu, reikia gimti iš naujo: iš vandens 
ir Šventosios D vasios;

2) vienybę tarp K ristaus ir mistinio 
kūno palaikys ne giesmių giedojimas, 
socialiniai būreliai ir visuomeniniai 
religinis veikimas, bet Jo Dieviška 
gyvybė. Aš esu vynmedis, o jūs vyn
medžio šakos. Kadangi aš esu vieny
bės ir gyvybės pagrindas, be manęs 
jūs nieko negalit;

3) šis kūnas augs, kaip ir visi kiti 
gyvi daiktai. Jis išaugs, kaip mažas 
garstyčios grūdas išauga į galingą

70



medį. Pirma želmuo, paskui varpa, 
paskiau grūdo derlius varpoje;

4) namas auga, dedant plytą prie 
plytos. Organizacijos didėja, jungiant 
žmogų prie žmogaus. Šis augimas 
vyksta iš lauko: iš išorės į centrą. 
Bet Jo kūnas, Jis sakė, formuosis iš 
vidaus, kaip iš gyvos ląstelės formuo
jasi žmogaus kūnas. Kaip Jis gavo 
gyvybę iš tėvo, taip mes gausime gy
vybę iš Jo. “ Kad jie būtų viena m u
myse, kaip Tu, Tėve, esi manyje ir 
aš Tavyje” ;

5) bus tiktai vienas kūnas, kaip bus 
viena avidė ir vienas ganytojas;

6) mistinis kūnas bus pasaulio ne
apkenčiamas, kaip Kristus, mistinio 
kūno galva, buvo neapkenčiamas. Ne
apykantos priežastis: “ Aš išsirinkau 
jus iš pasaulio, todėl pasaulis jūsų 
neapkenčia.”

Pradinį mistinio kūno branduolį su
darė apaštalai ir mokiniai. Kol K ris
tus nebuvo atsiuntęs Šventosios Dva
sios, pradinio branduolio elementai 
buvo silpni ir padrikę, kaip medžia
gos palaidi vienetai chemijos labora
torijoje. Mes žinome visus žmogaus 
kūno elementus, bet nesugebame pa
gaminti žmogaus, nes neturime vie
nijančio gyvybės principo — sielos.

Dešimt dienų po K ristaus įžengi
mo į dangų Šventoji Dvasia nusilei
džia ant apaštalų galvų ir širdžių gy
vos ugnies liežuviais. Dievas kvepia 
sielą, ir žmogaus naujos gyvybės ląs
telės susijungia į vieną kūną. Nu
žengus Šventajai Dvasiai, pradinis 
Kristaus kūno branduolys susijungia 
į visą, pilnutinį Kristų, tapdamas 
Kristaus pilnybe. K ristaus mistinis 
kūnas nėra fizinis, kaip žmogaus kū
nas. Nėra moralinis, kaip organiza
cija ar socialinis klubas, bet dvasinis, 
nes jį judina ir palaiko Dievo gyvy
bė. Kaip fizinis kūnas, sudėtas iš mi
lijono ląstelių, yra vienas ir vienos

sielos savininkas, nes jį valdo viena 
matoma galva ir nematomas protas, 
taip ir Kristaus mistinis kūnas, susi
dedamas iš milijonų asmenų, yra vie
nas: jį gaivina Šventoji Dvasia ir val
do viena galva ir vienas protas — 
prisikėlęs Kristus.

Norėdami suprasti konkrečiuosius 
ir gyvybinius mistinio gūno bruožus, 
prisiminkime Povilo atsivertimo epi
zodą. Rabino Gamalijėlio gabusis 
mokinys ir fanatiškasis Senojo Tes
tam ento sargas tapo nuožmiu ir įta
kingu Nazarėno mokinių priešu. Vie
ną dieną jis leidosi į Damaską, 
džiaugdamasis dokumentais, kurie 
atidavė jo malonei Damasko krikščio
nis. Degdamas neapykanta, jis pen
tinais ragina žirgą, ir jo akyse stovi 
vizija. Po kelių dienų jis grįš į Jeru
zalę, vesdamasis suimtus ir supan
čiuotus Nazarėno mokinius. Staiga 
akinanti šviesa jį trenkė nuo žirgo į 
kelio dulkes ir pasigirdo balsas: 
“ Sauliau, Sauliau, kam mane perse
kioji?” Senojo Testam ento fanatikas, 
šaunusis garsaus rabino mokinys, už
miršęs neapykantą, paklausė: “ Kas 
tu, viešpatie?” Ir  balsas, nukreiptas 
į žmogų kelio dulkėse, a tsakė: “Aš 
esu Jėzus, kurį tu  persekioji.”

Bet kaipgi Saulius galėjo persekio
ti Viešpatį dangaus garbėje? Juk jis 
nieko daugiau nedarė už Staliną Ru
sijoje ar T ito  Jugoslavijoje? Mat, jei 
kas tau užlips ant kojos, galva ims 
skųstis, nes jie yra vienas kūnas. Šv. 
Augustinas, komentuodamas šį įvy
kį, sako: “ Koja buvo užminta, ir gal
va sušuko”. T ik penkeri metai pra
slinko nuo Kristaus mirties, ir Jis 
perkūnu perskrodė dangų ir, matyda
mas Sinagogos ir Sauliaus norą su
naikinti pradinį mistinio kūno bran
duolį, įspėjo Povilą ir pasaulį: “ Aš 
esu Jėzus, kurį tu persekioji”. Kas 
persekioja jo kūną, persekioja kūno
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Raffaello

galvą. Didžiojo Ketvirtadienio naktį 
tas pats Kristus tarė kareiviui: “ Kam 
tu mane muši?” Tas pats Kristus 
dangaus garbėje, kai mistinis kūnas

Madona

persekiojamas žemėje, klausia Sau
liaus: “ Kam tu  mane persekioji” ?

Povilas palengva pradėjo suprasti 
dangaus intervenciją ir K ristaus bei
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Jo kūno narių ypatingą vienybę. Šis 
stebuklingas istorijos fragm entas ta 
po Povilo apaštalavimo pagrindas. 
Jis persunkė visų Povilo laiškų tu ri
nį. Sėdėdamas supančiotas Romos 
kalėjime ir, užgirdęs apie nesantai
kas ir didėjantį skilimo pavojų nese
niai įsteigtose bažnyčiose, jis rašo 
Efeziečiams ir Kolosiečiams, iškelda
mas mistinio K ristaus kūno nepada
linamą vienybę. Dabar jo žodžiai 
skamba nauju šviežiumu ir nepapras
tai giliu įsitikinimu.

Vienybės su Kristum i idėją Povi
las bandė perduoti savo laiko krikš
čionims gyva kalba ir kasdienės tik
rovės palyginimais. Kaip Kristus 
dangaus karalystės paslaptis perda
vė ne teologijos traktatais, bet pa
prastais palyginimais iš pilko žmo
nių gyvenimo ir aplinkos, taip ir Po
vilas lygino Bažnyčios ir K ristaus 
vienybę su pastatu, kurio kertinis 
akmuo yra Kristus, o mes gyvi ak
menys, augą į Dievo šventovę. Jis 
lygino Bažnyčios ir K ristaus vieny
bę su moteryste, primindamas, kad 
Kristaus ir tikinčiųjų vienybė yra in
tymesnė ir gilesnė negu vyro ir žmo
nos.

Labiausiai Povilas mėgo lyginti 
Kristaus ir Bažnyčios vienybę su gal
vos ir kūno vientisine buitimi. Daug 
narių, bet vienas kūnas. Vieni nariai 
didesni, kiti mažesni, bet visi reika
lingi tobulam kūno sąstatui. Kiek
vienas narys turi savo paskirtį, vie
tą ir darbą. Ir  geros kūno savijautos 
sąlyga yra visų narių buities ir darbo 
unisonas.

Rašydamas Romėnams, Povilas sa
kė: “ Kaip viename kūne mes turime 
daug sąnarių, ir ne visi turi tą pačią 
paskirtį, taip mes būdami daugelis, 
sudarome vieną kūną su Kristum i ir, 
net paskirai, esame vienas kito sąna
riai.”

Žmogaus kūnas yra sudėtas iš tūks
tančio mažų ląstelių, ir kiekviena ląs
telė, gyvendama savo atskirą gyve
nimą, gyvena bendrinį viso kūno gy
venimą. Bažnyčios kūnas yra sudė
tas iš daugybės narių, kurie įsijungia 
į mistinio kūno gyvenimą krikšto sa
kramentu. Kiekvienas jų reikalingas 
viso mistinio kūno funkcijoms. Ir Po
vilas sako: “ Kūnas yra ne vienas są
narys, bet susideda iš daugelio. Jei 
koja sakytų: kadangi aš nesu ranka, 
aš nesu kūno dalis, ar ranka dėl to 
jau nebebūtų kūno dalis? Kiekvie
nam sąnariui Dievas paskyrė atitin
kamą vietą, kaip Jis buvo numatęs. 
Akis negali sakyti ranka i: man ta
vęs nereikia. Arba galva kojoms — 
man jūs nereikalingos. Dievas taip 
sutvarkė kūną, kad jame nebūtų ne
sutarim ų tarp atskirų organų, ir kad 
kiekvienas sąnarys rūpintųsi kitu. Ir  
kai vienas narys kenčia, kiti kenčia 
kartu su juo. Kai vienas narys yra 
pagerbiamas, visi nariai džiaugiasi 
vienam nariui parodyta pagarba. 
Taip ir jūs esate Kristaus kūnas, ir 
kiekvienas iš jūsų yra paskiras Kris
taus kūno sąnarys. Taip Dievas pa
skirstė pareigas Bažnyčioje: vieni 
apaštalai, kiti pamokslininkai, kiti 
mokytojai, dar kiti stebukladariai; 
vieniems Jis davė dovaną gydyti li
gonis, kitiems — patarnauti, tretiems
— kalbėti su šventu įkvėpimu.” 

Rašydamas Efeziečiams, Povilas 
ragino neklusnias moteris nusileisti 
vyram s: “ Vyras yra žmonos galva, 
kaip Kristus yra Bažnyčios galva.” 

Vadinasi, K ristus yra mistinio kū
no galva. Tai yra pirmoji Šv.Povilo 
laiškų išvada. Kristus, nuo amžių 
paskirtas būti atpirktosios žmonijos 
galva, atėjo į pasaulį laiko pilnybėje. 
Bet Dievo amžinojo mintyje dieva
žmogis K ristus buvo pirmasis sutvė
rimas, kuriam buvo sukurtas pasau
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lis ir kiekviena buitis. Povilas Kris
tų vadina viso sutvėrimo pirmgimiu, 
per kurį visa buvo sutverta, ir kuris 
visa išlaiko.

Pagrindinė mistinio Kristaus kū
no sąvoka sako, kad K ristus yra 
kiekvieno sutvėrimo pradžia, o Baž
nyčia yra jo pilnuma. Įsidėmėkime 
žodį “ pilnuma”, graikiškai “ plero
ma”, kuris yra raktas į mistinio Kris
taus kūno paslaptį. Bažnyčia yra 
Kristaus pilnybė ir papildymas. T ris
dešimt trys Palestinos gyvenimo me
tai Kristaus neišsėmė. Jis gali pra
šokti laiko ir erdvės ribas. Gali pra
tęsti savo gyvenimą į visą ateitį ir į 
visus žmones. Tokiu būdu K ristus 
priklauso visiems. Jis yra katalikiš
kas. Išsivadavęs iš laiko ir vietos ka
tegorijų, Jis išsivilko iš Galilėjiečio 
drabužių, kurie Jį rišo su viena vieta, 
ir tapo visų mistinio kūno narių nuo
savybe.

Be Bažnyčios pilnumos Kristus 
būtų ne visas ir neatbaigtas. Štai ko
dėl Povilas sako, kad Kristus turi 
augti į subrendusio vyro ūgį. Įsikū
nijęs Žodis, tapdamas žmogumi, ne
išsėmė savo galios įsikūnyti: per sa
vo mistinį kūną Jis iš naujo gimsta, 
auga, m iršta ir keliasi. Be Bažnyčios 
Jis neturėtų pilnumos ir būtų įspraus
tas į laiko ir erdvės ribas. Štai čia 
yra pagrindinė mistinio kūno tiesa.

Šis naujas K ristaus gyvenimas yra 
trečioji viso Jo gyvenimo fazė, tre 
čioji Jo istorijos dalis. Pirmoji fazė — 
fizinis K ristus: Betliejus, Nazaretas, 
Jeruzalė. Antroji fazė — garbingasis 
Kristus, sėdįs Dievo Tėvo dešinėje. 
Trečioji fazė — mistinis Kristus.

Kaip savo žemiškame gyvenime Jis 
priėmė žmogaus kūną, kad galėtų a t
likti Pranašo, Karaliaus ir Kunigo 
misiją, taip per Sekmines Jis iš nau
jo įsikūnijo Bažnyčioje mokyti, val
dyti ir pašvęsti.

1) Žemiškame gyvenime Jis turėjo 
tik vieną žmogišką prigimtį, suvie
nytą su dieviškuoju asmeniu. M isti
niame gyvenime Jis susijungia su vi
somis žmogiškomis prigimtimis, ku
rios gauna Jo  dvasią.

2) Žemiškame gyvenime Jis atpir
ko žmogų, o mistiniame gyvenime 
Jis pritaiko atpirkimo vaisius viso 
mistinio kūno nariams.

3) Žemiškame gyvenime Jis buvo 
dangaus karalystės įsteigėjas, o mis
tiniame kūne Jis mus įjungia į tą  ka
ralystę.

4) Žemiškame gyvenime Jis patyrė 
daug kančios ir džiaugsmo, o dabar 
Jis kenčia ir džiaugiasi mistiniame 
kūne.

5) Tuom et Jis buvo vynmedis, o 
dabar Jis yra vynmedis, teikiąs gy
vybės sultis šakoms. Tuom et Jis bu
vo raugas, o dabar Jis yra raugas 
duonoje. Tuom et Jis buvo garstyčios 
sėkla. Dabar — gyvenimo medis.

Juozas Elijošius, S.J.

RAFFAELLO SANZIO 

(1483 — 1520)

Anksti netekęs tėvų, Rafaelis, dar visai jau
nas būdamas, pradėjo studijuoti meną. Jo mo
kytojas buvo garsusis Perugino (1446-1524). 
Florencijoj susipažino su Leonardo da Vinci ir 
su Michelangelo, pasisavindamas iš šių meni
ninkų tai, kas jiems buvo taip charakteringa: 
Leonardo techniką ir Michelangelo šešėlių bei 
linijų tobulumą. Bet tuo būdu neprarado savo 
asmenybės ir originalumo. Jo kūryboje nema
tyti nei stiprių morališkų Michelangelo pergy
venimų, nei taip akcentuotų mokslinių Leonar
do davinių. Raffaello kūryba pasižymi nepa
prastu švelnumu ir giedra. Ypatingai jis pasi
šventė madonų piešimui. Žavinčio grožio ir pa
slaptingo kilnumo yra jo Sikstinė Madona, 
esanti Dresdeno muziejuje (81 psl.). Tikrai 
meniška yra ir “Madonna del Cardellino” (72 
psl.), kurioje tačiau pastebima Michelangelo 
įtaka. Gaila, kad taip ankstyva mirtis nutraukė 
šio genijaus klasišką kūrybą.



Sapnas  A pi e  T i k r o v ę
Atsigulęs žolėtoje kalno papėdėje, 

užmigau. Laipiojimas po uolas ir sau
lė buvo gerokai įvarginę. Niekad dar 
nesapnavau tokio sapno, kaip tąsyk 
po atviru dangum užsnūdęs. Gal di
dingas reginys nuo kalno viršūnės 
buvo to priežastis? Nežinau. T ik  a t
sibudęs pamačiau, jog sapnavau tik
rovę. Tačiau tas sapnas ją nudažė 
tokia skaidria gražia spalva, kad šir
dis veržte veržėsi ta  tikrove gyventi. 
Kaip galėčiau tokio sapno nepapasa
koti k itiem s!

Sapnavau gulįs pievoje, išm argin
toje įvairiaspalviais žiedais. Už kelio
likos žingsnių nuo manęs papieve 
driekėsi vešlūs krūmai, tartum  koks 
prieangis į rytų pusėje dunksantį miš
ką. Vakaruose stiepėsi į padanges kal
nai. Gulėjau, stebėdamas m argaspal
ves peteliškes ir klausiaus, kaip dūz
gia bitės, rinkdamos medų.

Ant geltonos pienės žiedo, šalia ma
no rankos, nutūpė didelis, gražus dru
gys ir užkalbino:

— Ką, gražūs mano sparnai?
— Labai puikūs. Tačiau jei tu  ga

lėtum pažvelgti į savo sparną pro 
mikroskopą, einu lažybų, kad tau 
akys ap ra ib tų ! K artą buvau vieną 
jūsų pasigavęs. Pakišau sparniuką po 
mikroskopo stiklu. Viešpatie, visas 
dailiai iš mažų žvynukų nuaustas! 
Visiškai panašiai į spalvotų čerpių 
stogą.

— Žinau. Ir  musės akis tave labai 
nustebino: sudėstyta iš šimtų mažų 
šešiakampių akių, lyg bičių korys. Ar 
prisimeni, apie ką tąsyk mąstei, pa
stūmęs mikroskopą į šalį?

— Jog nuostabus tu ri būti Tvėrė
jas, jei net į tokį menką tvarinį tiek 
stebuklingo grožio ir išminties įdėta. 
Taip pat stebėjausi, kokie kvaili turi 
būti tie, kurie tvirtina, jog neprotin

gos ir aklos gamtos jėgos gali sugal
voti ir padaryti tiek daug geniališko 
sumanumo ir grožio pajautimo reika
laujančius kūrinius. Turi kur nors 
būti visa tai sugalvojusi ir padariusi, 
be galo išmintinga ir galinga B ūtybė! 
Ar tau, m argasparni, nebūtų keista, 
jei kas, pamatęs aiškiai žemėje palik
tus neseniai pravažiavusio automobi
lio pėdsakus, tvirtintų, jog jie patys 
galėjo atsispausti, be jokio automo
bilio?

— Jie neišmintingi. Bet tu, gud
ruoli, sakyk, ar taip pat pagalvojai, 
k o d ė l ,  k u r i a m  t i k s l u i  Die
vas visa tai sukūrė?

— Apie tai nebūsiu pagalvojęs, — 
prisipažinau paraudęs. — Tačiau esu 
tikras, kad Jis, pilnas išminties, nieko 
nedaro taip sau, be tikslo, — pridė
jau.

Tik dabar pastebėjau kregždę, tu 
pinčią aukštai ant elektros laidų, ve
dančių į miestelį ten toli, pašlaitėje. 
Jos girdėta visas mano su drugiu pa
šnekesys.

— Jei nori, galiu tau padėti galvoti,
— įsiterpė ji.

K itukart būčiau įsižeidęs, jei koks 
paukštpalaikis būtų ėmęs mane mo
kyti. Tačiau pateliškės klausimo su
gėdintas, jutau, jog mano puikybė 
buvo išgaravusi.

— Gerai, kalbėk, — tariau.
— Teisingai samprotauji apie Die

vą, vadindamas Jį be galo išmintin
gu ir galingu. Visa, kas Jame yra, 
yra be r ib ų : bekraštė išmintis, neap
rėpiamas grožis, neišmatuojama ga
lia. Tokiai be galo turtingai Būtybei 
nieko netrūksta; kitaip nebūtų bega
linė ir tuo pačiu nebūtų Dievas.

— Teisingai, — pritariau, palin
guodamas galvą.
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— Ką tu vakar vakare dirbai gara
že? — paklausė, tartum  būtų norėjusi 
kitur nukreipti šneką.

— Obliavau lentas. Noriu pasidary
ti staliuką ir suolą sodeliui. Bet kodėl 
tau tai parūpo?

— Kad pamatytum  skirtum ą tarp 
jūsų, žmonių, ir Dievo darbų. Žmo
nės daug ką daro, norėdami pasiekti, 
ko neturi. Tavo darbo tikslas — stalas 
ir suoliukas. Studentai eina į mokyk
lą įsigyti žinių. Sportininkas treni
ruojasi, norėdamas išlavinti kūno jė
gas ir vikrumą. Tačiau Dievas tokio 
tikslo turėti negali. Jam  nieko nestin
ga, ir todėl Jis nieko negali įsigyti, 
ko dar neturėtų. I r  padidinti tai, ką 
turi, negali, nes viso Jame jau yra 
neišmatuojama gausybė; nieko nebe
gali būti pridėta. Jei tad Viešpats ką 
nors daro, tai ne norėdamas ko nors 
gauti, bet duoti.

— Niekad nebuvau apie tai pagal
vojęs, kregžde.

— Dabar mudu atsakysime į dru
gelio klausim ą: kuriam tikslui Dievas 
visa sutvėrė, — tęsė jinai.

Pasukęs galvą į šalį, pamačiau, jog 
visas klausytojų būrys buvo susirin
kęs aplink mus. Iš kurios kiaurymės 
jie visi ir išlindo! Iš pakrūmės atėjusi 
kurapka su būriu savo vaikų šildėsi 
prieš saulę prie kupsto; Kelios avys, 
netoliese sugulusios, atrajojo. Metęs 
varles paupy, gandras stovėjo ant 
vienos kojos ir, atrodė, labai domė
josi mūsų pokalbiu. Arklys, visą lai
ką mojavęs galvą aukštyn ir žemyn, 
gindamasis nuo musių, dabar ramiai 
stovėjo, retkarčiais uodega nuvyda
mas per daug įsidrąsinusį bimbalą. 
Gulėti buvo nebepatogu, tiek publi
kos aplink save turint. Atsisėdau.

— Bet aš jau ir taip ilgai užtrukau, 
įsileidusi į pašnekesį, — atsiprašė 
kregždė. — Turiu skubėti nešti savo 
mažyčiams lizde maisto. Sarti, tu

tęsk toliau, — paprašė nuskrisdama.
— Aš kalbėsiu daugiausia pavyz

džiais, — pradėjo arklys. — Ar tau 
nėra pasitaikę, kad suradęs ką nors 
tikrai gražaus, arba atėjus į galvą 
puikiai ir vertingai idėjai, norėjai 
bėgti, pasakoti apie tai kitiems??

— O, žinom a! Pavyzdžiui kad ir 
tąsyk, pamatęs pro mikroskopą, koks 
įstabus drugio sparniukas. Bėgau kitų 
pašaukti, kad ir jie pam atytų. Manau, 
kad mano kaimynas Pranas būtų 
tam, ką sakai, ypač geras pavyzdys. 
Jis piešia paveikslus. Jei jam ateis 
kokia graži mintis, tuosyk veltui bus 
žmonos šauksmas, kad laikas vakarie
nei ! “ Mano visas vidus veržte ver
žiasi tą idėją teptuku išreikšti. Joje 
tiek daug viliojančio g rožio !” — yra 
man nekartą pasakojęsis.

— Nuostabi gėrio ir grožio savy
bė — plėstis, skleistis, — gyvai kal
bėjo Sartis. — Tai būdinga kiekvie
nam gėriui, taip pat ir Dievuje esan
čiam. Dievas mato savyje tiek daug 
gėrio, tiek grožio ir vertės, kad nori 
leisti savo vidinei esybei sušvisti išo
rėje, pavaizduoti save kūriniuose.

  Kažkas labai panašaus į tavo Praną. 
Štai ir atsakym as į drugelio klausimą, 
kam visa su k u rta : tvarinių tikslas — 
būti Dievo atspindžiais.

— O kadangi ribotam tvariniui ne
įmanoma atvaizduoti beribio gėrio, 
pasaulyje kaip tik dėl to tiek daug ir 
tokių įvairių kūrinių, ar ne tiesa? — 
bandžiau parodyti, kad supratau jo 
aiškinimą.

— Taip. Štai pažvelk į pievą. Ne
įmanoma, kad viena gėlė sujungtų 
savyje visas formas ar visas spalvas. 
Dėl to pienės žiedas geltonas, lauko 
roželės — rausvas, dobilo — raudo
nas, vandens lelijos ir narcizo — bal
tas. I r  kiekvienos pavidalas kitoks. 
Tavo kaimynas menininkas čia vėl 
labai geras pavyzdys: jis negali ant
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vieno paveikslo nupiešti visų savo 
idėjų. Vienas vaizduoja tą, kitas — 
kitą, trečias — vėl kitą. Kiekvienai 
reikia imti naują.

Kurį laiką susimąstę tylėjome. Da
bar supratau, kodėl K ristus taip daž
nai ėmė savo mokymui pavyzdžius 
iš gamtos: ji yra Dievo atspindys. 
Dėl to Jo taip dažnai raginta pakelti 
akis ir pažvelgti į dangaus paukščius 
ir lauko lelijas. Žiūrėdamas į kurap
ką su savo vaikais, prisiminiau Jė
zaus žodžius, jog norėjęs surinkti 
savo tautą, kaip višta kad surenka 
viščiukus po sparnais. Garstyčių grū
das buvo dangaus karalystės paveiks
las. Vynmedis ir juo teką syvai į ša
kutes vaizdavo mūsų Viešpatį ir Jo 
sakramentus...

— Koks nuostabus ir giliaprasmis 
Dievo sukurtas pasaulis, — atsidusau.

— Tačiau žmogus jame užima ypa
tingą vietą, — nebeiškentė ir įsijun
gė į kalbą gandras. — Neprotingi 
tvariniai, nors ir kaip didingi ir g ra
žūs būtų, negali pavaizduoti Dievo 
pažinimo ir meilės. Dėl to jie ir vadi
nami ne Dievo paveikslais, bet vien 
pėdsakais. Panašiai kaip kad žmogus 
praeidamas palieka įspaustus žemėje 
pėdsakus, taip ir vienuose iš tvarinių 
yra įdėta dalelytė Dievo išminties, 
kituose — jėgos, dar kituose — gro
žio. Žmogus tuo tarpu yra apdova
notas protu ir valia — galia pažinti 
ir mylėti. Jis tokiu būdu yra Kūrėjo
— pažįstančios ir mylinčios Būty
bės — paveikslas.

— “ Padarykime žmogų į savo pa
veikslą ir panašum ą”, — prisiminiau 
šventojo Rašto žodžius.

— Žmogaus prakilnybę parodo ir 
tai, — tęsė toliau, — kad visi kiti 
tvariniai žemėje yra sukurti dėl jo. 
Vieni teikia reikalingą maistą, ap
dangalą ir įvairius reikmenis. Kiti 
yra tam, kad būdami amžinojo Dievo

pėdsakais, pasakotų žmogui apie 
Tvėrėją, uždegdami širdyje Jo mei
lę. Žmogus dar ir tuo išsiskiria iš vi
sos regimosios tvarinijos, kad tik jis 
vienas pasiekia Dievą: čia žemėje Jį 
pažindamas ir mylėdamas, o anapus 
tapdam as Jo laimės dalininku. Kaip 
nuostabiai jūs, žmonės, esate pana
šūs į K ūrėją: kaip Jis, pažindamas 
ir mylėdamas savo begalinį gėrį ir 
grožį, yra nesibaigiančiai laimingas, 
tokia pat ir jūsų dalis: Jį pažinti, 
mylėti ir dalintis džiaugsm u!

Vakarų pusėje jau kuris laikas 
griaudė. Šiauštelėjo vėjas. Mano 
bendrakalbiai pradėjo skirstytis. Dar 
kartą sugriaudė. Pabudau. Artinosi 
audra. Pakilau eiti namo. Debesys 
buvo paslėpę saulę ir kalnai dabar a t
rodė niauriai didingi. Tikrai juose pa
liktas Viešpaties galybės pėdsakas, 
galvojau. Tik visagalė valia galėjo 
tas milžiniškas granito mases pa
šaukti į būtį iš nieko. Baltais žiedais 
apsipylusios vyšnios tamsių debesų 
fone atrodė dar vešlesnės negu pa
prastai, ir lyg kalbėte kalbėjo apie 
Dievuje esančią gyvybinę jėgą, kas
met atnaujinančią augmeniją ir bran
dinančią javus ir sodo vaisius.

Ilgai negalėjau pamiršti savo sap
no. Nemanau, kad kada nors ir pa
miršti galėsiu. Viena dar tik norėjau 
p ridė ti: miegamajame ant sienos ka
bąs mano portretas privertė mane 
porą kartų susimąstyti. Kodėl, klau
siau savęs, ir aš ir kiti nori, kad jų 
paveikslas būtų gražus? Ir kodėl, ga
vęs grupės fotografiją, visada pir
miausia žiūriu, kaip aš atrodau? Ir 
Dievui turi būti ne vis tiek, ar žmo
gus, elgdamasis prieš savo prigimtį ir 
dangaus įstatymą, sudarko savyje Jo 
paveikslą, ar atvira širdimi ieškoda
mas tiesos ir ją sekdamas, atkuria 
savy gyvą paties Amžinojo atvaizdą.

A. Tamošaitis, S. J.
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KRISTAUS ŠEIMOS DVASIA

Visais laikais šeima buvo žmonių 
bendruomenės pagrindas ir laimės 
arba kančios šaltinis daugeliui. Ge
riausi įstatymai, genijali socijalinė 
ir ekonominė santvarka, kultūros ir 
civilizacijos laimėjimai tiek nepavei
kia žmonijos — teigiama arba nei
giama įtaka — kiek šeima. Ir  nors 
žmogus gyvena bendruomenės rė
muose, nusidažydamas įvairiomis ap
linkos spalvomis ir charakteringais 
bruožais, pirmiausia šeimoje jis gau
na tai, kas jį padaro vertingu asme
niu arba nevykėliu.

Nėra ko stebėtis, jei diktatūros ir 
įvairūs izmai, norėdami žmonių ma
sę perdirbti ir pervaryti per savo ide
ologinį malūną, pirmiausia nusikrei
pia prieš šeimą, žinodami jos begali
nę įtaką ir jos įgimtą galią perduoti 
savo nariams Dievo ir gamtos įsta
tymus ir nesikeičiančių vertybių dva
sinį turtą.

Ten, kur šeima stipri, vieninga, 
dvasinga ir pastovi, žmonės yra a t
sparesni klaidai, nudvasėjimui ir nu
žmonėjimui. Ten gi, kur šeima tam 
pa kortų namelis, pasirengęs sugriū
ti nuo kiekvieno kvėptelėjimo, šei
mos nariai ir bendruomenė yra sausų 
šiaudų krūva, kurią uždega, ir ma
žiausia, netyčia atklydusi klaidos ir 
sugedimo kibirkštis.

Tautų istorija liudija, kad stiprios, 
pastovios ir vieningos šeimos sukūrė 
nenugalimas imperijas ir karalystes, 
kuriose niekada saulė nesileido. Šei

mų įgimtasis šventumas, kilnumas, 
darbingumas ir vieningumas išaugino 
žmones, kurie buvo subrendę ir pui
kiai paruošti perkelti šeimos kilniąją 
ir gyvąją dvasią į visą valstybės ar 
bendruomenės, plotą. Kai tik sugedi
mo vėžys ir pasileidusio ištižimo nuo
dai pateko į šeimos organizmą, ne 
tik šeima pradėjo griūti, bet ir visos 
žmonių bendruomenės pamatai pra
dėjo grim sti į sugedimo pelkes, o am
žiais kurtos ir statytos imperijos sie
nos sujudėjusios suskilo, ir visa di
dinga ir garbinga praeitis ir dabartis 
atsigulė į istorijos dulkes.

Šv. Augustinas kartą pasakė: “ Bi
jau vienos knygos žmogaus.” Bijau 
žmogaus, kuris, nors nedaug žino, 
bet ką jau  žino, tą  žino gerai; jis ver
tingesnis ir pavojingesnis už tą, ku
ris, ir daug knygų perskaitęs, nėra 
tikras nė viena išmokta ar sužinota 
žinia. Ta pačia prasme bijau ir ver
tinu žmogų, kuris tiki į vieną, pasto
vią ir šventą šeimą. Jo gyvenimas 
yra vientisinis kūrybos ir laimės pe
rijodas. Tas gi žmogus, kuris — savo 
ar kitų rankomis — pasmaugė savo 
šeimos nepadalinamą kūną ir, su
traukęs gyvybines pastovių vertybių 
grandines, savo gyvenimą pavertė 
žūvančių idealų kalėjimu, — yra 
vengtinas. Jis, sugriovęs savo laimę 
ir pastovumo pagrindus, neturės 
skrupulų ir baimės sugriauti kitų gy
venimo ir laimės namus. Šiandien pro 
mus praeina daugelis, kaip ankstybos 
mirties šešėliai, kurie pastovią laimės 
dalį išmainė į laikino pasitenkinimo 
sriubos lėkštę. Savo nelaimės prakei
kimą jie bando užmesti ant kitų gal
vų ir sąžinių . Save teisindami, jie 
kaltina pastovią ir nesugriaunamą 
šeimą, nes ji — jų akyse — pasilieka 
jų buvusios laimės liudininkas ir am
žinas geros ir didvyriškos sąžinės 
paminklas.

78



Laikas nuo laiko Bažnyčia nukrei
pia mūsų mintis ir akis į Šventąją 
Nazareto Šeimą, kuri buvo ir liks šei
mos idealas ir pavyzdys visoms da
barties ir ateities kartoms. Šioje šei
moje — per K ristaus dieviškąjį as
menį — dangus aplankė žemę, ir že
mė susižiedavo su dangumi. Šioje 
šeimoje Dievas tapo žmogumi, o žmo
gus buvo sudievintas. Kristus pasi
rinko šią šeimą parodyti pasauliui, 
kur glūdi laimė, malonė, gyvenimo 
prasmė ir palaima.

Betliejaus stebuklingasis momen
tas mums pasakoja ne tik apie K ris
taus giminę, piemenis ir išminčius, 
randančius savo Dievą, bet ir apie du 
jaunavedžius, kuriems nebuvo vietos 
užeigoje, ir kurie žengė į savo šei
mos ateitį per tam sią ir dvokiančią 
tvarto angą. Mes esame linkę svars
tyti Betliejaus istoriją, kaip pirm uti
nę Kristaus gyvenimo staciją, nesi
gilindami į Marijos ir Juozapo gyve
nimą. Šia proga prisiminkime, kad 
jie — Juozapas ir M arija — buvo ne
seniai sukūrę šeimą. Jie, kaip ir kiti 
žmonės, svajojo apie savo namus, 
pastovų šeimos židinį ir saugią ateitį, 
jie, kaip ir kiti vedusieji, geidė visų 
tų dalykij, kurie žmogaus gyvenimą 
padaro prasmingą, mielą ir laimingą. 
Deja, Dievo planai buvo paskyrę 
jiems skirtingą ir komplikuotą gyve
nimo raidą. Kai kiti galilėjiečiai, a t
likę užsirašymo pareigą, grįžo į savo 
gyvenamas vietas, Juozapui ir M ari
jai buvo skirta trem ties dalia.

Girti Erodo kareiviai, baltoje mėne
sienoje švaistydamiesi kruvinai bliz
gančiais kardais ir dainuodami girtas 
ir nešvankias dainas, ieškojo naujų 
aukų ir Marijos dieviškojo Sūnaus. 
Angelas pažadino Juozapą kraują 
stingdančiais žodžiais: “ Pasiimk vai
kelį Jėzų ir Jo Motiną ir skubinkis į 
Egiptą. Pasilik ten, kol aš tau pasa

kysiu, nes Erodas tykoja vaikelio 
gyvybės.”

Trem tis nėra dabarties išvietintų 
asmenų privilegija ar specijaliai re
zervuotas prakeikimo ženklas. Šven
toji Šeima neturėjo nuodėmės, bet 
Dievo valia ištrėmė juos į svetimą že
mę. Nei Juozapas nei M arija nepri
klausė jokiai politinei partijai ar po
grindžiui, ir Erodas buvo tik nevykęs 
ir m iniatūrinis ateities bolševizmo 
pirmtakūnas. Bet Šventajai Šeimai 
buvo paskirta eilė trem ties metų, nes 
Dangaus ir Žemės Sūnui grėsė mir
ties pavojus.

Gal ne vienas egiptietis bus pagal
vojęs, ką gi bus padarę šie du prasti 
žydai, kad jie turėjo palikti Palestiną 
ir skubotai ieškotis prieglaudos pas 
nemėgstamus pagonis. Bet Šventoji 
Šeima nesijautė nei nelaiminga, nei 
nubausta, nei prakeikta. Jų  širdys il
gėjosi gimtinės žemės ir auksinių Je
ruzalės Šventyklos bokštų, bet Dievo 
artum as jų neapleido, ir Dievo valia 
buvo jų kasdienis maistas, stiprybės 
ir laimės šaltinis. Mes Juozapui ir 
Marijai galime pavydėti dvasinio su
brendimo ir gyvenimo išminties, kad 
žmogaus laimė glūdi ne turto, svei
katos ir pinigo pertekliuje, ne šimta
procentiniame saugios ir laimingos 
ateities užtikrinime, bet giliame tikė
jime ir pasitikėjime Dievo Apvaizda 
ir paklusnume Jo valiai.

Nazareto metai neturėjo poezijos, 
auksinės romantikos ir naivių stebuk
lų, kuriuos mums vaizduoja pamal
džios, bet su plika tiesa apsilenkian
čios galvos. Staliaus dirbtuvės ir vir
tuvės monotonija ir kieto darbo ru
tina buvo persunkusios Šventosios 
Šeimos dienas. Jos t r ys nariai nebuvo 
išimti iš kiekvieną darbo žmogų iš
tinkančių nelaimių, sunkenybių ir 
vargų. Jie skyrėsi nuo kitų Nazareto 
gyventojų tik  tuo, kad jie Dievui gy
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veno ir dirbo ir visą. gyvenimą rėmė 
viena nepajudinama tiesa, kad ne
svarbu, kas juos ištiktų, koks kryžius 
prislėgtų jų pečius ir širdis, jis bus 
siųstas Dievo mylinčių ir stebuklada
rių rankų.

Marijos ir Juozapo ausyse — ypač 
po Jėzaus pasilikimo Jeruzalėje — 
nuolat skambėjo pranašo Simeono 
žodžiai: “ Šis kūdikis yra ženklas, ku
riam bus prieštaraujama. Dėl Jo dau
gelis žus ir daugelis prisikels. O ta
vo širdį”, jis tarė Marijai, “ pervers 
skausmo kalavijas.” M arija ir Juoza
pas galvojo ir svarstė: Buvome trem 
tyje. Daug pergyvenome ir iškentėjo- 
me, kai Jėzus — nieko nesakęs — pa
siliko Jeruzalėje. Kas bus toliau? Ka
da skausmo kalavijas vėl pervers Ma
rijos širdį?

Jie buvo žmonės, ir per jų galvas 
pereidavo visokios mintys. Juk nei 
mintis, nei pagunda nėra nuodėmė, 
kol žmogus su ja nesutinka. M arija 
ir Juozapas, gyvendami po netikrumo 
ženklu, nepasidavė aklam ir juodam 
fatalizmui, bet pasivedė Dievo valiai. 
Jų kilnaus nusistatym o m otto buvo 
gražiai išreikštas šv. Povilo žodžiais: 
“ Mylintiems Dievą viskas išeina į ge
ra.”

Kaip visą gyvenimą, visus kryžius 
ir sunkenybes, taip ir m irtį jie priė
mė iš Dievo rankų. Juozapas mirė 
Marijos mylimas ir Viešpaties laimi
namas. Riedėjo ašaros jų nekaltais 
skruostais, bet jose nebuvo kartumo, 
nusivylimo ir pagiežos. Juk jie my
lėjo vienas kitą gyvenime, mylėjo 
mirtyje, mylės vienas kitą po mirties. 
Ką Viešpats su meile ir dievišku švel
numu šnibždėjo į m irštančio Juozapo 
ausį, tą Jis vėliau — po kelių metų — 
pasakys visam pasauliui: “ Aš esu 
prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki į 
mane, nors būtų miręs, bus gyvas. 
Ir  kiekvienas, kurs gyvas ir į mane

tiki, nemirs per amžius.”
Atėjo metas, kai Viešpats užrakino 

staliaus dirbtuvę Nazarete, pasiėmė 
kelis ir pačius reikalingiausius daly
kus ir atsisveikino su savo Motina. 
Ilgai M arija stovėjo prie Nazareto 
vartų ir balta skarele mosavo savo 
mylimiausiam Sūnui, kol Jo aukštas 
ir didingas ūgis pranyko baltame to
lyje, tarp uolų ir kalnų. Retai Motina 
besutiks Sūnų. Pasiilgs Jo žodžių, ap
kabinimo, pabučiavimo. Prie kryžiaus 
papėdės svetimos rankos padės Jo ne
gyvą kūną ant jos pavargusių kelių. 
Bet ji nesvyruojančiu tikėjim u ir be
galine meile lydės Jį ir tikės, kad Jis 
Dovydo Sūnus ir Izraelio Karalius, 
Dievo siųstasis Mesijas ir Avinėlis, 
kuris savo krauju išganys Izraelį ir 
visą pasaulį.

Ko šiandien ypatingai trūksta mū
sų šeimoms, ir kas mus nuostabiai 
žavi Šventojoje Šeimoje, tai jų ben
dras, sutartinis darbas, jų meilė ir pa
sitikėjimas vienas kitu ir jų bendra 
malda. Jie su džiaugsmu aukojosi vie
nas už kitą, su džiaugsmu kentėjo, su 
džiaugsmu mylėjo.

Ir  mes norėtume m atyti mūsų šei
mas bendrai dirbančias, bendrai my
linčias ir bendrai besimeldžiančias. 
Kiek skirtum ų ir nusivylimų, nesuti
kimų ir ginčų pranyktų iš mūsų šei
mų tarpo, jei žmonės kartu  melstųsi, 
kartu kentėtų ir kartu mylėtų.

Nepasiduokime mūsų dienų prieta
rui, kad šeimai išlaikyti vieningai, 
sveikai, dorai ir kilniai, užtenka vien 
tautinio motyvo ir elemento. Šeimai 
ir jos sakramentiniam charakteriui — 
pirmoje eilėje — reikia Dievo dvasios 
ir Jo malonės, kuri įgyjama malda, 
auka, meile ir kasdieniu Dievo artu
mu. Tegul Šventosios Šeimos idealas 
ir dangiškasis užtarim as būna mūsų 
jėga, įkvėpimas ir paguoda.

Bruno Markaitis, S. J.
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Raffaello Sikstinė Madona
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LAIŠKAI IR ATSAKYMAI
Prieš Kalėdas prašėme skaitytojus 

pasakyti savo nuomonę apie “ Laiškus 
Lietuviams” ir išreikšti pageidavi
mus, nurodant kas patinka ir kas ne
patinka. Gavome daug laiškų, kurių 
virš 90% yra didžiausi panegyrikai 
mūsų žurnalui, bet vienas kitas buvo 
ir neigiamas. Tų visų laiškų, žinoma, 
negalime net nė trum pai paminėti, 
nes per daug vietos užimtų. Paduosi
me tik keletą charakteringesnių iš
traukų, pridėdami, kur reikės, ir savo 
nuomonę. Laiškų autorių pavardžių 
neminėsime, nes nežinome, ar jie su
liktų.

1. “ Laiškai Lietuviam s” tai yra 
laikraštis, kurs visiškai patenkina sa
vo skaitytoją, nežiūrint kokio nusi
statymo jis bebūtų, pvz. tautiškai nu
siteikęs, religiškai, arba tautiškai ir 
religiškai kartu, o net ir visiškai ne
praktikuojąs ir nekatalikas ras jame 
naudingų ir įdomių straipsnių. Mano 
nuomone, mes šioje srityje kito jam 
lygaus laikraščio neturime. Tad vers
kite gilią kultūrinę vagą tarp lietuvių, 
išsisklaidžiusių po visą pasaulį.”

2. “ Su “ Laiškais Lietuviam s” aš 
niekad nesiskirsiu, nes tai yra man 
brangiausias ir naudingiausias laik
raštis, kurį perskaitau nuo pradžios 
iki galo net po kelis kartus. Juose 
yra aiškinamos labai svarbios gyve
nimo problemos tokia gražia, supran
tama forma, neišplečiant jų per daug 
ir nenaudojant gilios filosofijos. 
Mums, neturintiem s daug laiko skai
tyti knygų ir kitų žurnalų, tai yra ge
riausias mokytojas, vadovas ir pata
rėjas nuolat iškylančiose įvairių rū
šių problemose.”

3. “ Gaila, kad dar taip neseniai 
mes šio laikraščio sulaukėme. Jeigu 
panašių žurnalų būtų buvę ir pirmiau,

daug visokių klaidų būtume galėję 
išvengti. Džiaugiuosi, kad jis palie
čia net intymiausias jaunimo ir šei
myninio gyvenimo problemas, ku
rias kiti klaidingai laikydavo ir dar 
tebelaiko kažkokiomis paslaptimis. 
Šioje srityje mums patarim ų niekas 
neduodavo, nors jų labiausiai esame 
reikalingi. Pageidaučiau, kad jame 
dar daugiau būtų rašoma jaunimui, 
kaip jis turi įvairiose aplinkybėse elg
tis, kad tėvams gėdos nepadarytų; 
kad būtų patarim ų tėvams, kaip auk
lėti vaiką tiek nuo pat mažens, kai jis 
pradeda viskuo domėtis ir visko 
klausinėti, tiek ir brendimo laikotar
py, kai vaikai tam pa nepaklusnūs, 
priešginos, užsispyrę.”

4. “ Jūsų leidžiamo žurnalo, atrodo, 
tik ir lauki. Nežinau, kaip jausčiausi, 
jeigu jo negaučiau. Juk tai vertingiau
sias žurnalas, ypač jaunimui. Man 
asmeniškai labai patinka ir jo kryptis, 
ir turinys, ir dėstymo forma. Jeigu 
kai kam nelabai malonu skaityti, kad 
“ per daug giriami vyrai” ar “ į padan
ges keliamos m oterys”, tai dar nereiš
kia, kad čia būtų daugumos nuomonė. 
Tai tik sau prisitaikym as išdėstytų 
minčių ir kartu  nenoromis prisipaži
nimas kaltu. Manyčiau, jog iškeltos 
vienokios ar kitokios pastabos kaip 
tik ir duoda galimybės daugiau pa
žvelgti pačiam į save ir, jeigu reikia, 
pakreipti gyvenimo liniją kita kryp
timi.”

Čia paminėti skaitytojų pageidavi
mai yra taip pat ir mūsų norai, taigi, 
stengsimės juos pildyti, kiek bus ga
lima. Bet, kaip jau minėjome, pasitai
ko vienas kitas ir nepatenkintas skai
tytojas. Dažniausiai tas nepasitenki
nimas kyla, perskaičius kokį nors at
skirą straipsnį. Daugelis vyrų išreiškė

82



didelį nepasitenkinimą stra ipsn iu : 
“ Už kokių vyrų mergaitės neturėtų 
tekėti”. Jiems atsakymas ir paaiški
nimas, kaip tą  straipsnį reikia su
prasti, buvo praėjusiame numeryje. 
Štai dabar pora citatų iš dviejų mote
riškių laiškų.

1. “ Nesiųskite daugiau man “ Laiš
kų Lietuviam s”, nes aš juos turiu 
slėpti nuo savo vaikų. Nejaugi jiems 
galėčiau duoti juos skaityti? Ir  man 
pačiai kartais veidai užrausta skai
tant, tad ką bekalbėti apie jaunimą? 
Vaikai tikriausiai pasipiktintų. Per 
daug atvirai keliate kai kurias prob
lemas, apie kurias niekad nevertėtų 
nei kalbėti nei rašyti.”

2. “ Daugiau man nesiuntinėkite to 
savo laikraščio, nes mano vaikai į lie
tuvišką raštą nežiūri, o mano vyras 
nemato, kas parašyta ant balto. Aš 
pati per praėjusius metus perskai
čiau tik du straipsnius, ir jie man vi
sai nepatiko. Geram žmogui nepatogu 
juos skaityti.”

Prie šio antrojo laiško nėra daug ko 
pridėti. Juk iš tikrųjų, jeigu per me
tus teįstengi perskaityti tik du 
straipsniu, arba jei visai nematai, 
“kas parašyta ant balto”, tai kaipgi 
skaitysi laikraštį? Bet keliais žodžiais 
norime atsakyti į pirmosios ponios 
laišką, kuri sako, kad jaunimas pa
sipiktintų “ Laiškais Lietuviam s”.

Atsiprašau, ponia, jus ir kitas pa
našiai galvojančias ponias bei ponus, 
bet man atrodo, kad ar tik nebūsite 
trupučiuką naivūs, taip galvodami. 
Žinokite, kad vaikai, gyvendami šio
se aplinkybėse, kartais daugiau žino, 
negu jūs patys. Tenka kartais išgirs
ti kokią nors mamą ar tėtį giriantis: 
“ Mano sūnelis ar mano dukrelė dar 
man viską pasisako, dar yra toks nai
vus, nekaltas, tikras angeliukas”. Ir 
jeigu tuos jaunuolius pažįsti ne tik

šeimos ratelyje, bet ir už šeimos ri
bų, tada taip ir ima noras p ridu rti: 
“Taip, tikras angeliukas, tik visa 
bėda, kad vietoj sparniukų jau pra
deda kaltis ragučiai.”

O štai įdomi scena tiems tėvams, 
kurie mažų vaikų smalsumą tikisi 
nuram inti pasakomis apie gandrus. 
K artą žaidė trys kokių šešerių metų 
amžiaus mergytės. Viena ima ir sa
ko : “ Aš turiu mažą broliuką. Kai 
mamos paklausiau, kur jį gavo, sakė, 
kad rado darže ir parsinešė namo.” — 
“ Oi ne”, atsakė antroji, “ mano mama 
sakė, kad vaikus garnys atneša.” — 
“ Judvi abi nieko nesuprantate”, a t
rėžė trečioji, “ niekad jūs apie tai ne
siteiraukite pas suaugusius žmones, 
nes jie apie tokius dalykus nieko ne
nusim ano; verčiau paklauskite šiek 
tiek už save didesnių vaikų — tie 
jum s viską išaiškins.”

Taip, deja, šias žinias mažieji daž
niausiai iš kitų vaikų ir gauna, kai 
tėvai savo pareigos neatlieka. Bet 
kokiu būdu jas gauna ir kokioje švie
soje? Drauge su tomis kartais klai
dingomis žiniomis jie gauna ir nuo
dų, kurių pasekmės labai liūdnos. 
Taigi, mes ir norime tėvams skiepy
ti mintį, kad yra jų  švenčiausia pa
reiga jau nuo mažens vaikus šioje 
srityje tinkamai auklėti. Tai yra kil
nūs ir šventi dalykai, kuriuos jie tu
ri išgirsti iš tėvų, bet ne iš gatvės vai
kų. Mes šiuos klausimus laikraštyje 
paprastai paliečiame tokiu būdu, kad 
ir vaikai, juos paskaitę, nepasipiktins. 
Gal jiems kils neaiškumų, naujų 
klausimų, tada kaip tik tėvams bus 
gera proga tuo pasinaudoti ir vai
kams, kas reikia, paaiškinti.

Arba štai penkiolikos metų mer
gaitė kelias dienas vaikščioja susi
mąsčiusi, nuliūdusi, bet vieną kartą 
sukaupia visas jėgas ir išdrįsta moti
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RAFFAELLO SANZIO 
ANGELAS

Šis paveikslas, buvęs S. Nicola 
da Tolentino bažnyčioje, dabar 
yra Brescia meno muziejuje.

Tai yra vienas iš pirmųjų Raffaello kūrinių. Jis ji piešė, teturėdamas 18 metų. Jame dar 
pastebima Perugino įtaka, bet pasireiškia ir Raffaello gyvumas bei švelnumas. Čia matomas ir 
visai naujas tiems laikams tapybos stilius.

nai pasakyti: “ Mama, aną kartą ma
čiau labai gražų berniuką, kuris man 
vis neišeina iš galvos.” — “ Vaikeli”, 
surinka motina, “ dar tau laikas su lė
lėmis žaisti, bet ne apie berniukus 
galvoti. Žiūrėk, kad tokių kvailybių 
man daugiau nepasakotum !” Žino
ma, po tokio atsakymo m ergaitė tik
rai daugiau į motiną su panašiais 
klausimais nesikreips, bet greičiau
sia nė su lėlėmis nepradės vėl žaisti... 
Gal dėl ko nors mėnesius kankinsis, 
apsileis moksle ir atsakymo į savo 
neaiškumus ieškos ten, kur bus dide
lis pavojus prarasti dorą ir krikščio
niškus principus.

“ Laiškų Lietuviam s” redakcija to
kio auklėjimo liūdnų pasekmių, deja, 
daug yra mačiusi. Mums teko įvai
riose vietose dirbti su jaunimu, pa
žinti jo problemas, išbandyti įvairius 
auklėjimo metodus, todėl šiuo klausi
mu turime susidarę tv irtą  noumonę 
ir aiškią liniją, kurios vieno kito skai
tytojo laiškas nepakeis. Stengsimės 
ir toliau padėti kritiškoj padėty esan
čiam mūsų jaunimui, stengsimės 
duoti patarim ų ir tėvams, kad jie 
neužmirštų savo svarbių ir jautrių 
auklėtojo pareigų. O juk, pagaliau, 
kaip tik už tai daugumas skaitytojų 
mums ir yra dėkingi.

84



“ Bet juk pirmiau to nebuvo! Nie
kas apie tai nerašė ir nekalbėjo. O juk 
žmonės gal dar geresni ir doresni bu
vo!” Taip, niekas nerašė ir nekalbėjo. 
Dėl to dabar visi blaiviai galvojan
tieji gailisi. Gal žmonės tada ir buvo 
geresni, bet tik  ne dėl to, kad tėvai 
tylėjo. Gal dėl to, kad tada tylėjo ir 
biznieriai, negalvodami pasipelnyti, 
leidžiant visokius “ comicus”, nepado
rius žurnalus, nulipdant sienas ne

padoriomis reklamomis, nuodijant 
jaunimo sielas biauriausiais filmais.

Taip, dabar daug kas pasikeitė... 
Pirm iau žmonės gyveno dūminėse 
pirkiose, ir buvo laimingi. Žibino ba
lanas bei žibalines lempas, ir nerei
kėjo akinių. Gal ir mes šiandien apsi
gyvensime dūminėse pirkiose ir elek
trą  pakeisime balanomis?

Juozas Vaišnys, S. J.

Kodėl  K e n t ė ti Dėl  Ki to  
Kaltės?

Praėjusių metų 11-tame numeryje buvo 
trumpas atsakymas Vijoletai, klausiančiai 
kodėl vienas žmogus turi kartais kentėti už 
kitą. Ji paminėjo pavyzdį, kai žmona pa
meta savo vyrą Algį, visai be jo kaltės. Al
gis iš nusiminimo pradeda gerti, kortuoti. 
Atsiranda moteris, kuri galėtų Algiui pa
dėti, parodyti meilę, sukurti šeimą. Bet 
Bažnyčia tokių vedybų neleidžia. Tad dėl 
ko Algis turi kentėti?

Čia dedamas straipsnis papildo buvusį at
sakymą. Gal kai kam šis straipsnis atrodys 
perdaug pamaldžiai parašytas, bet prime
name skaitytojams, kad jo autorius yra ne 
koks nors kunigas ar vienuolis, bet jaunas 
vyras, buvęs Lietuvoje karininkas. Atrodo, 
kad jo laiške minimas Jurgio pavyzdys nė
ra išgalvotas, bet tikras gyvenime įvykęs 
faktas. Redakcija

Kad Vijoleta suprato ir atjautė 
Algį, tai labai gražu. Bet ar ji tei
singai suprato kančios prasmę, tai 
kitas klausimas. Kentėti už savo kal
tę yra žmoniška, bet kentėti už kito 
kaltę — dieviška.

Gaila, kad Algis, kentėdamas už sa
vo žmonos kaltę, nuėjo doros atžvil
giu nepateisinamu keliu. Jo pasirink
tas “užsimiršimo” kelias (geriant ir 
kortuojant) ne tik jam neatnešė ra
mybės, bet įstūmė į tokį purvą, iš ku
rio jau nėra nė jėgų pakilti. Jį tega

lėtų pakelti tik tas naujas surastas 
“ perlas”, toji moteris. Bet kelią čia 
pastoja Bažnyčia: “ Ką Dievas sujun
gė, žmogus teneatsk iria!” Tai ne Baž
nyčios išgalvoti, bet paties Dievo žo
džiai, kurių niekas pasaulyje negali 
pakeisti. Tai turėtų būti aišku kiek
vienam katalikui ir nevertėtų nė kelti 
to  klausimo apie kentėjimus bei kal
tes. Kiekvienam turėtų skambėti at
sakymas: “ Kas mane myli, tepaima 
savo kryžių ir teseka mane.”

Norėdamas Algiui nurodyti kelią, 
pastatysiu jam pavyzdžiu Jurgį, ku
ris, grįžęs iš darbo, panašiai kaip ir 
Algis, rado žmonos raštelį: “ Nedaryk 
iš to kokių nors tragedijų, bet aš T a
ve palieku... juk vieną kartą gyvena
me pasaulyje, tad kodėl to gyvenimo 
nepasidaryti rojum i?” Prie to rašte
lio dar ir p riedas: dvi užverktomis 
akutėmis dukrelės, baimingai besi
glaudžiančios prie tėvelio, kurį jų 
motina iškeitė į pirmą traukinyje su
tiktą svetimtautį, “ žemiškojo rojaus 
angelą”.

Tai įvyko ne po kokių nors barnių 
ar nesantaikos, bet po vakarykščių 
tvirtinim ų, kad Jurgis esąs vieninte
lis, jai geriausias ir ją suprantąs. Ir
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tai po vienuolikos bendro gyvenimo 
metų! Kodėl? Už ką? Štai klausimai, 
kurie Jurgiui nedavė ramybės, varė jį 
iš proto, padarė panašų į skeletą. Vis 
dėlto jo nenuvarė nei į karčiamą ieš
koti “ nusiraminimo”, nei jo dvasios 
nepalaužė. O nepalaužė dėl to, kad 
jis gyvenime ne vien tik kūną stipri
no ir grūdino (nors iš profesijos bu
vo kariškis), bet neužmiršo ir dva
sios, stiprindamas ją malda, savęs a t
sižadėjimu ir pasiaukojimu šeimos 
labui. Todėl ir šis staigus, netikėtas 
ir žiaurus šeimos smūgis Jurgio ne
nubloškė į purvą, bet dar labiau jo 
dvasią užgrūdino ir įkvėpė dar dides
nį pasitikėjimą Dievu. O jei Dievu 
tvirtai pasitiki, kokia nelaimė gali 
būti baisi ir nepakeliama? Argi Die

  vas, taip žmogų numylėjęs, kad, no
r ėdamas jį išgelbėti iš pragaro nasrų, 
paaukojo net savo Sūnaus gyvybę, 
galėtų ant žmogaus užkrauti nepake
liamą naštą? Jei tėvas kartais ir ga
na skaudžiai sudraudžia vaiką, kas 
galėtų tvirtinti, kad jis vaikui užker
ta kelią į laimę? Tad ką bekalbėti 
apie Dievą, kurio vaikai visi mes esa
me ir kuris mus visus yra sutvėręs 
tik laimei ir amžinam gyvenimui.

Deja, labai dažnai mes nuo Dievo 
siūlomos laimės bėgame ir norime 
susikurti savo laimę, patys norime 
būti dievais. Kur logika? Kur protas? 
Nėra nei vieno nei antro, nes kai ais
tros užviešpatauja, žmogus tam pa jų 
vergas, jis nesinaudoja nei protu nei 
logika. Štai dėl ko šiandien turime 
šimtus sugriautų šeimų, štai dėl ko 
taip dažnai žmonių siekta “ laimė” 
baigiasi liūdna tragedija. Bet grįžki
me prie Jurgio ir leiskime jam pačiam 
kalbėti.

“ Perskaitęs žmonos raštelį, p ir
miausia suklupau prie Marijos kojų, 
išliejau prieš jos paveikslą visą širdies 
skausmą. Žinojau, kad esu nekaltas,

todėl turėjau ramią sąžinę, bet tą 
jausmą, kad žmona taip skaudžiai ir 
nedėkingai apvylė mane ir dukreles, 
nežinau, kada pasiseks nuraminti. 
Gal būt, ir aš buvau kaltas. Gal di
džiausia mano kaltė buvo ta, kad my
lėjau žmoną labiau negu Dievą. Die
vas man ir parodė, ko verta žmonių 
meilė, jeigu ji neišplaukia iš Dievo 
meilės. Negaliu pasakyti kad, būčiau 
ant savo žmonos pykęs ar jos neap
kentęs. Man tik buvo nesuprantama, 
kaip ji tai galėjo padaryti. Jeigu jau 
buvo galima taip nubausti mane — 
gerai, bet kuo buvo kalti vaikai? Juk 
net ir gyvulėlis neapleidžia savo vai
kų, kartais jis net žūva, juos ginda
mas. Kaipgi gali toks žiaurus būti 
žmogus? Bet jei žmogus neboja nei 
Dievo nei žmonių įsakymų, kas bega
li jį saistyti? Štai dėl ko šiandien ne 
tik tūkstančiai šeimų griūva, bet 
tūkstančiais žudomi ir nekalti, dar pa
saulio šviesą neišvydusieji kūdikiai. 
O kiek baisių dalykų įvyksta tik žmo
nių širdžių ir sąžinių paslaptyse? Ir 
po visa to mes dar galime drįsti pa
klausti Dievą: “ Kodėl ir už ką?”

Jei žmonės turėtų  tikėjimą ir lai
kytų Dievo įsakymus, tai suprastų ir 
kančios prasmę. Jeigu Dievas kentė
jo, turim e kentėti ir mes. Jei ne už 
save, tai už kitus. Visa tai suprasda
mas, Jurgis šiandien ant savo laimės 
griuvėsių sukūrė naują gyvenimą. 
Dukrelės yra globojamos ir auklėja
mos lietuviško vienuolyno seselių, 
kurios dukrelėms yra tikros motinos. 
T ikriausiai šimtą kartų  geresnės už 
tą, kuri jas paliko. Jurgis, Dievui pa
dedant, taip  pat išlaikė ir savo tikėji
mą ir tautiškum ą. Užaugusioms duk
relėms gal neteks raudonuoti dėl savo 
tėvo. Nesigėdys jis sugrįžti nė į tė
vynę. Nebijos pakelti akių į Dievą, 
kurio įsakymai yra jo kelrodis.

J. Papartis
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KAS MERGAITĖMS PATINKA?
Redakcijos pastaba. Praėjusių metų 12-ta

me numeryje buvo J. Venckaus, S. J. straips
nis “Jei nori patikti mergaitėms...” Ten bu
vo išskaičiuota dvidešimt jaunuoliams įsi
dėmėtinų dalykų, jeigu jie nori patikti 
mergaitėms. Kai kurie tų “įsidėmėtinų daly
kų” buvo diskutuotini, kai kurie gal dali
nai teisingi, dalinai ne. Tą straipsnį dėjo
me, kad jaunuoliai turėtų progos pagalvoti 
ir paskui pasisakyti savo nuomonę. Vyrai į 
tą straipsnį tuoj reagavo. Čia dedame vieno 
karininko laišką, kuriame jis pasako savo 
nuomonę ten paminėtais klausimais. Jei ki
ti vyrai ir moterys su šiomis mintimis nesu
tiks, laukiame jų  nuomonės. Kai kurios šio 
laiško mintys — taip pat diskusinės.

Didžiai Gerbiamas Redaktoriau,
Su kai kuriais “ įsidėmėtinais daly

kais” nenorėčiau sutikti. Visa tai 
trumpai išdėstau.

Tame straipsnyje buvo pasakyta, 
kad “ vyras svyruoja tarp  dangaus 
ir žemės, o m oteris tarp dangaus ir 
pragaro”. Kas liečia m oteris — daž
niausiai taip ir būna, bet kad vyras 
svyruotų tarp dangaus ir žemės, vi
sai nesutinku. Toks nėra vertas vyro 
vardo. Vyras turi būti žemėje arba 
danguje. Jis turi turėti aiškų nusista
tymą.

Kad moteris būtų “ paslaptinga kaip 
sfinksas”, visiškai nesutinku. Ji yra 
tiek paslaptinga, kiek mes vyrai ją 
tokia padarome. Geriausiai moterį 
apibūdino Napoleonas, pavadindamas 
ją šešėliu: jeigu prie šešėlio artinies

— jis nuo tavęs bėga, o jeigu nuo jo 
traukiesi — jis tave vejasi. Tai atsi
menant, daugelis “ įsidėmėtinų daly
kų” visai atpuola.

Patariam a ignoruoti moters klaidas. 
Bet pradėk jas tik ignoruoti, tada 
moteris tiek tų klaidų pridarys, kad 
ir pats tapsi jų auka. Ignoruodami 
moters klaidas, mes ją dar labiau pa
stumiame į didesnes klaidas. Mano 
nuomone, ne tas yra riteris ir ne tą 
moteris gerbia, kuris jos klaidas ig
noruoja, bet tą, kuris turi drąsos jos 
klaidas nurodyti ir ją  pastatyti ant 
tiesaus kelio.

Kad moteris iš meilės nekeistų sa
vo pažiūrų ar religijos, nesutinka su 
tikrove. Pavyzdžiai visai ką kita rodo. 
Negalima sutikti nė su pasakymu, 
kad “ mergaitei nepatinka tuštum a”. 
Neginčiju, kad tokių yra, bet labai 
maža. Daugumai mergaičių patinka 
tušti vyrai, dabitos, šokių salių “ he
rojai”. Tokie maža sau randa konku
rentų tarp rimtų, mokslu susidomė
jusių jaunuolių, nepratusių ar nemo
kančių lakstyti paskui sijoną.

Jei moterys tikrai gerbtų gabumus, 
mokslą ir sumanumą, neatsižvelgda
mos į grožį, tai laimingiausios šeimos 
būtų: mokslininkų, visuomenininkų, 
pasišventusių idealistų. Deja, gyve
nime kaip tik yra priešingai. Moterys 
tokių vyrų nemėgsta, nes jie negali 
užpildyti jų tuštumo, kurio moterys 
dažnai per daug turi. O ką bekalbėti 
apie m oters meilės aukštum ą (aukš
tesnę negu vyro), kuri yra tiek aukš
ta, kiek giliai jos širdyje yra prigijusi 
religija ir kiek jaučia baimės. Išmesk 
iš m oters širdies religiją ir baimę — 
ji liks tuščia.

Labiausiai negalima sutikti su pas
kutiniuoju “ įsidėmėtinu dalyku”, kad 
geriausiai moterys galinčios pažinti 
vyrus šokių metu. Bet kaip moterims 
pažinti vyrus, kurios iš viso šokių sa-
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lių nelanko? Antra vertus, šokių sa
lėje vyras gali būti didžiausias džen
telmenas, o moteris maloniausias an
gelas, bet gyvenime gali pasirodyti 
visiškai priešingai. Taip dažniausiai 
ir būna. Vyro mergaitė turėtų ieškoti 
ne šokių salėje, bet rimtuose susirin
kimuose, lavinimosi rateliuose, visuo
meninio darbo baruose, žvaigždėtas 
dangus, ošianti giria, šniokščianti jū 
ra bei tėvynės meile skambanti daina 
daugiau padeda pažinti vienas kitą, 
negu pilna dūmų ir džazo garsų salė.

Nenoriu įžeisti šokių mėgėjų, nes šo
kius mėgstu ir pats, tik nenoriu su
lik ti, kad šokiai — geriausias pažini
mo būdas.

Baigdamas noriu dar pridurti, kad 
mes pirmiausia turėtum e stengtis pa
tikti ne mergaitėms, bet Dievui. O 
jeigu mes patiksime Dievui, tai turė
sime patikti ir rim toms mergaitėms. 
Nereikės nė šokių pagalbos. Na, o jei 
kai kurioms nepatiksime — maža bė
da. Vienu divorsu bus mažiau.

J. Papartis

Etiketas
Dažnai mes girdime sakant, kad 

santykiuose su kitais žmonėmis rei
kia laikytis etiketo. Taip pat kartais 
nugirstame, kad valstybių atstovai 
diplomatiniuose santykiuose su kitų 
valstybių vyriausybe turi laikytis 
protokolo. Bet gal ne visiems aišku, 
ką šie žodžiai reiškia ir kokia jų kil
mė.

Protokolo etimologinė kilmė yra 
labai įdomi. Tai graikiškas žodis, su
lipdytas iš protos — pirmas ir kolla 
— klijai. Tai reiškia pirmasis prikli
juotas. Tai būdavo pirmasis pusla
pis, priklijuotas prie kokio oficialaus 
dokumento, kuriame buvo trumpai 
surašytas lyg visas to dokumento 
planas ar turinys. Vėliau šio žodžio 
prasmė buvo praplėsta, ir šiandien 
protokolu vadiname arba trum pą ko
kio nors susirinkimo bei posėdžio dar
bų aprašymą, arba taisykles, kurių 
turi laikytis diplomatai savitarpiuo
se santykiuose. Apie protokolą mes 
čia daugiau nekalbėsime, tik pasaky
sime keletą žodžių apie etiketą.

Etiketas yra prancūziškas žodis 
(etiquette), kilęs iš seno žodžio esti
quer — klijuoti. Pirmiau šis žodis

reiškė lapelį arba bilietą. Angliškas 
žodis ticket yra taip pat kilęs iš šio 
prancūziško žodžio. Mes lietuvių 
kalboje vartojam e dar žodį etiketė, 
tai yra koks nors prekinis ženklas. 
E tiketu vadiname mandagumo tai
sykles, pagal kurias žmogus turi elg
tis su kitais žmonėmis įvairiose ap
linkybėse.

Kiekvienam yra labai svarbu tas 
taisykles žinoti, nes, jų  nežinant ir 
pagal jas nesielgiant, galima kitiems 
padaryti labai blogą įspūdį. Manda
gus žmogus visiems patinka ir gyve
nime gali daugiau pasiekti. Mums 
lietuviams, gyvenatiems tarp sveti
mųjų, tas turi taip pat didelės reikš
mės, nes iš atskirų žmonių elgesio 
kiti sprendžia apie visą tautą.

Šiuo kartu paminėsime kai kurias 
taisykles, liečiančias dažniau pasitai
kančias aplinkybes.

1. Kai kur yra toleruojama, kad sve
čiai, baigiantis pietums, kai jau geria
ma kava, gali rūkyti. Bet būtų dide
lis prasižengimas prieš etiketą, jeigu 
svečiai pietų metu protarpiais rūky
tų. Būtų labai nemandagu, jeigu 
kas, pakviestas pietų, eitų į valgomą-



jį rūkydamas. Kai tik  šeimininkė pa
kviečia pietums, tuoj reikia užgesin
ti cigaretes ir padėti į peleninę.

2. Ką nors ger iant, reikia imti stik
lą dešine ranka ir gerti, akis nukrei
pus į stiklą, bet ne kur nors į šalį ar
ba į kitą asmenį.

3. Nėra priimta, kad vyras pirm a
sis paduotų ranką moteriškei. Jis tu 
ri laukti, kol m oteris paduos jam 
ranką, jeigu ji to norės. Bet visados 
vyriškis pirmasis paduoda ranką šei
mininkei, atėjęs į svečius ir išeidamas.

4. Jeigu, atėjęs į svečius, randi ki
tus, žiūrinčius į televiziją, tai nebūtų 
gera juos trukdyti sveikinant ar kal
binant; užtenka linktelti galvą tik 
tiems, kurie tave pastebėjo. Šeiminin
kas ar šeimininkė kaip nors turėtų  a t
kreipti dėmesį į atėjusį svečią, bet 
svetys turi stengtis, kaip galėdamas, 
kitų nesutrukdyti.

5. Vyras, kalbėdamas su nelabai 
artimais žmonėmis apie savo žmoną, 
turėtų vartoti žodį “ mano žmona”, 
bet ne kaip nors kitaip ją vadinti. 
Jeigu kalba su artim ais žmonėmis, 
tai gali ją vadinti ir vardu, pvz. Biru
tė, Aldona. O kalbant su visiškai 
nepažįstamais arba oficialiai kokioje 
įstaigoje, prieš jos pavardę reikia 
pridėti žodį “ ponia”.

6. Jei vyras kur nors viešai bučiuo
ja moterį, pvz. savo mamytę, žmoną, 
seserį, visados turi nusiimti skrybė
lę, nors ir lytų ar snigtų.

7. Išlipant iš automobilio, vyras tu 
rėtų išlipti pirmas ir moteriai pato
giau atidaryti duris ir paduoti jai 
ranką, bet neprilaikyti jos už alkūnės, 
nebent ji būtų jo motina arba jau 
senesnio amžiaus žmona. Lipant į 
automobilį, vyriškis atidaro duris ir 
įsėdus uždaro.

8. Einant į restoraną, vyriškis eina 
pirmas. Bet jeigu mato, kad prie res
torano durų yra tarnautojas, kuris

Raffaello autoportretas, kai buvo 17 metų 
amžiaus.

priima svečius, tai vyriškis leidžia 
pirma eiti moterį. Jeigu restorane 
nėra panelės, kuri atlieka šeiminin
kės pareigas, tai vyras eina pirmas 
prie stalo, atitraukia moteriai kėdę ir 
paskui pats atsisėda. Jeigu reikia pa
sirinkti “ m enu”, vyriškis klausia, ką 
ji mėgtų. Jeigu ji neturi jokių pagei
davimų, tada vyriškis turėtų nujaus
ti, kas jai galėtų patikti. Jis pamini 
valgius, ir jeigu ji nesipriešina, tuoj 
juos užsako, nevartydamas ilgai 
“ menu” sąrašo. Moterims nepatin
ka, jeigu vyras nesugeba greitai ap
sispręsti.

Pavalgius, vyrui priklauso iniciaty
va keltis nuo stalo. Prieš tai jis turė
tų paklausti, ar dar ko nors ji nepa
geidautų. Jeigu jokių pageidavimų 
nėra, tada jis pasiūlo keltis ir pirmas 
keliasi. Vyriškio privilegija yra su
tvarkyti ir sąskaitą. Juo mažiau pa
stebimai jis tai padaro, tuo geriau.
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Jeigu šeimininkė ruoštų vaišes resto
rane, tai sąskaitą turėtų sutvarkyti 
koks nors kitas jos paprašytas as
muo, arba, pirmiau susitarus su res
torano administracija, jie patys sąs
kaitą prisiųstų į namus. Jokiu būdu 
neturėtų pati šeimininkė, m atant sve
čiams, mokėti sąskaitas. Etiketas lei
džia moteriškei gimtadienio ar var
dinių proga pasikviesti savo drauges 
ir draugus į restoraną vakarienei. Ji 
tada skaitosi šeimininkė, pirmoji ei
na prie stalo, pati užsako valgius.

9. Nors Hollywood’o etiketas lei
džia moteriai viešai pasipudruoti ar 
pasidažyti, bet šiaip jau kuklesnės 
moterys to vengia.

10. Nebūtų gera, kad sužieduotiniai 
arba šiaip du, vienas kitam sim pati
zuojantieji, per daug rodytų viešai 
savo jausmus ir meilę. Kuo kukliau, 
tuo geriau.

11. Šokių atžvilgiu yra labai įvairių 
ir skirtingų pažiū rų : vieni juos mėgs
ta, kiti yra visiškai prieš juos nusista
tę. Bet iš kiekvieno dalyko žmogus 
gali turėti naudos, jeigu jį tinkamai 
vartoja. Kažkas yra pasakęs, kad tas 
žmogus, kurs šokdamas savo partne
riui nemindžioja kojų, ir gyvenime 
kitiems nemindžios kojų, t. y. jų ne
užgaudinės, mokės prie jų prisitaiky
ti. Taigi, ir šokiuose galima išmokti 
dorybių.

12. Psichologai sako, kad žmogaus 
išauklėjimą pažinsi iš to, kaip jis žai
džia, nes žaidime tuoj pranyksta dirb
tinumas, kiekvienas pasirodo toks, 
koks iš tikrųjų yra. Taigi, žaidžiant 
reikėtų atkreipti į tai dėmesį.

Etiketas nėra koks nors laisvai iš
sigalvotas dalykas. Tai yra būdas 
taip elgtis, kad neparodytum savo 
netinkamų palinkimų, kad visur pasi
rodytum garbingas žmogus, kilni as
menybė, ne egoistas, bet altruistas.

J. Venckus, S. J.

RUSIJOS KRIKŠČIONYBĖ

Rusai m ėgsta vaizdingai pasakoti 
apie krikščionybės įvedimą į savo 
kraštą. Tai įvykę 988 m. vasarą, kai 
jų kunigaikštis Vladimiras, vadina
mas Raudonąja Saulute, po Kersone
so pergalės vietoje kariško grobio 
parsivežė krikčionę karalaitę su dau
geliu dvasiškių. Tuoj pradėjo kristi, 
dužti ir Dniepru plaukti senieji sta
bai. Tuoj buvo duotas įsakymas eiti 
į Dnieprą krikštytis. Kiek ten apsi
krikštijo, sunku pasakyti, gal kelios 
dešimtys tūkstančių. Daugum a pasi
liko pagonijoje. Reikėjo dar apie tre
jetos šimtmečių, kol apsikrikštijo 
tautos didžiuma.

Rusų m etraštininkai duoda dar ir 
kitokių įdomių žinių, kurias liaudis 
labai mėgsta. Komskų bulgarai, ku
rie neseniai buvo tapę mahometonais, 
atvykę pas Vladimirą, kalbėjo: “Tu 
išmintingasis ir protingasis kuni
gaikšti, nepažįsti tikrojo tikėjimo. 
Priim k mūsų tikėjimą ir nusilenk 
prieš M ahometą.” Vladimiras pa
klausęs, ko jų tikėjimas moko. “Ti
kime į vieną Dievą, o mūsų prana
šas M ahometas mums liepia neval
gyti kiaulienos ir negerti vyno; po 
m irties jis mums duos kiekvienam 
po septyniasdešimt gražiausių žmo
nų.” Vladimiras atsakęs: “ Rusijoje 
mes daug linksminamės, negerti — 
mums neįmanoma.”

Paskui atėję vokiečiai, popiežiaus 
šalininkai. Vladimiras jiems taręs:  
“ Grįžkite atgal, iš kur atėjote, kaip 
mano bočiai nenorėjo tapti katali
kais, taip nenoriu nė aš.” Po to atėję 
žydai, girdami Mozės tikėjimą. Vla
dimiras jų  paklausęs:
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— Kur yra jūsų tėvynė?
— Palestinoje, — atsakė žydai.
— Tai dėl ko jūs ten negyvenate?
— Dievas supyko ant mūsų tėvų 

ir išblaškė mūsų tau tą  po visą pa
saulį.

— Tai dėl ko jūs kitus mokote, jei 
patys esate Dievo atm esti? — atrė
žė Vladimiras.

Paskutinieji atėjo graikai. Jie pasa
kojo apie savo tikėjimą ir parodė 
paskutiniojo teismo paveikslą su tei
singaisiais ir prakeiktaisiais. Kuni
gaikščiui tai padarę didelį įspūdį. Jis 
sušaukęs bajorų pasitarim ą ir papa
sakojęs visiems apie girdėtus įvairius 
tikėjimus. Bajorai patarę išrinkti pa
siuntinybę iš dešimt protingų ir pa
tikimų asmenų ir pasiųsti juos į tuos 
kraštus, iš kur buvo atėję misijonie
riai.

Apkeliavę visus kraštus, pasiunti
niai sugrįžo ir papasakojo, ką matę. 
Mahometonai savo mečetėse jiems 
atrodę lyg pamišėliai. Nebuvo m atyti 
juose džiaugsmo, bet tik liūdesys. 
Tas tikėjimas negalįs būti geras. 
Katalikų bažnyčiose taip pat nematę 
grožio. Bet koks grožis buvęs Bizan
tijos bažnyčiose! Kiek ten smilkalų, 
ikonų, g iesm ių! Pam atę patrijarką 
didžiausiame kilnume. Paskui buvę 
priimti karaliaus rūmuose, kur gavę 
daug dovanų. Trum pai sakant, jie 
nežinoję, ar buvę žemėje ar danguje. 
Vladimiras nusprendė, kad Bizanti
jos bažnyčia Rusijai labiausiai tin 
kanti ir dar pridėjęs: “Jeigu graikų 
tikėjimas būtų blogas, tai mano bo
butė Olga, išmintingiausioji moteris, 
nebūtų jo priėmusi.”

Yra dar ir kitokių pasakojimų apie 
krikščionybės įvedimą Rusijoje. M et
raščiai mums nepasako, kodėl pago
nija taip lengvai pasidavė, kodėl Ru
sija priėmė tikėjimą iš Bizantijos, o 
ne iš kitur. Rusai iš kitų kraštų pirk

lių žinojo ir apie kitus tikėjimus. 
Dėl ko jie atm etė Vakarų krikščiony
bę? Nežinia, ar jiems buvo aišku, 
kas vyko tarp  Romos ir Bizantijos. 
Taip pat nežinome, kiek Rusija jau 
buvo sukrikščionėjusi nuo oficialaus 
naujo tikėjimo įvedimo (988 m.) iki 
antrosios ir galutinės Rytų Schizmos 
(1054 m.) ir ar drauge su Bizantija ir 
ji atskilo nuo Romos.

Rusijos svarba pasauliui

Rusijos plotai yra milžiniški. Ji 
užima 8.700.000 kvadratinių mylių 
arba šeštąją visos pasaulio sausumos 
dalį. Rusija yra didesnė už visą Šiau
rės Ameriką (Jungtines Amerikos 
Valstybes ir Kanadą). Rusijos vėlia
va plevėsuoja prie ilgiausių upių, ant 
aukščiausių kalnų, plačiausiuose slė
niuose, nepereinamose tundrose ir 
neišmatuojamose stepėse. Rusijoje 
rasi didžiausią floros ir faunos įvai
rumą, didžiausią kiekybę metalų, 
pasakiškus turtus. Etnografiškai Ru
sija sudėta iš 172 tautų su 125 kal
bomis. Joje priskaitoma apie 42 įvai
rios tikybos. Tai yra tikra Eurazijos 
tautų sąjunga.

Biologinė tautos galybė yra labai 
aukšta: tūkstančiui gyventojų tenka 
45 gimimai. Vakarų Europos tautose 
perpus mažiau — tik apie 20-30 gi
mimų. Biologai sako, kad 1975 m. 
trys ketvirtadaliai visos Vakarų Eu
ropos bus slavai. I r  šių dienų kny
gose nuostabiai daug yra rašoma 
apie šį kraštą. Rašo draugai, rašo 
priešai, rašo mokslininkai ir agitato
riai. Vieni ją gina, kiti jos nekenčia, 
kad ten nežmoniškai žudomi ir kan
kinami gyventojai. Kiek ten gyvybių 
nuskinta, kiek pralieta kraujo, tik 
vienas Dievas težino. Kad Rusijoje 
užviešpatautų žmoniška tvarka, jos 
reikšmė pasauliui būtų nepaprastai 
didelė.
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Trumpi istorijos bruožai
Pirmasis Rusijos organizuotas gy

venimas prasidėjo prie Riuriko 860 
metais. Riurikas buvo skandinaviš
kos kilmės. Po jo mirties (879 m.) 
valdė ne jo sūnus Igoras, bet gimi
naitis Olegas. Didžiausias jo žingsnis
— tai Kijevo užkariavimas (882 m.). 
Čia jau turime Rusijos imperijos pra
džią. Po Olegos valdė Igoras nuo 
912 iki 945 m. Kadangi Igoro sūnus 
Sviatoslavas buvo per jaunas, val
džią paėmė jo motina Olga, laikoma 
išmintingiausia moteris, kuri kada 
nors sėdėjo karaliaus soste. Po Svia
toslavo sostą užėmė Vladimiras, prie 
kurio buvo įvesta krikščionybė. Ne
užilgo įvyko Bizantijos schizma. K i
tas liūdnas visai tautai įvykis — tai 
totorių invazija, kuri tęsėsi nuo 1223 
iki 1480 metų. Iš Kijevo sostinė buvo 
perkelta į Maskvą. Tai įvyko prie 
jauniausio Aleksandro Nevskio sū
naus Danielio. Rusijos galybės didė
jimas jau visiškai aiškus. Ji pradeda 
kovoti su Lenkija ir Lietuva. Žymiau
sias tų  laikų valdovas buvo Jonas IV, 
vadinamas Žiauriuoju (1530-1584). 
Tuo metu Ispanijoje šv. Teresė ir 
šv. Jonas nuo Kryžiaus savo gyveni
mu ir veikalais puošė Katalikų Baž
nyčią. Šv. Ignacas Loyola įsteigė 
naują beveik karišką organizaciją 
ginti tikėjimui. Liuteris Vokietijoje 
paskelbė kovą Katalikų Bažnyčiai, o 
Henrikas V III  Anglijoje dėl moters 
atskyrė savo tautą nuo Kristaus Vie
tininko.

Jonas IV, vietoje Didžiojo Kuni
gaikščio, pasivadino Caru. Prie jo 
Rusija perėjo Uralo kalnus ir užėmė 
Sibirą. 1643 m. Rusija pasiekė Pacifi
ką. Tai buvo negirdėta ekspansija. 
Jonas IV  vieną savo sūnų nužudė, o 
kitas jo sūnus Feodoras buvo sosto 
įpėdinis, dėl savo būdo vadinamas 
caru-vienuoliu. Jis neturėjo vaikų.

Feodoro žmona buvo Irena, Boriso 
Godunovo sesuo. Su Feodoru dingo 
senoji Riuriko dinastija. Mykolas Ro
manovas pradėjo naują dinastiją. Jis 
buvo apvainikuotas Maskvoje 1613 
metais. Paskutinis šios dinastijos 
valdovas Nikalojus II buvo bolševi
kų nužudytas 1918 m. Ekaterinburge.

Rusų Bažnyčia
Kai kurie mano, kad Rusija dar ir 

po Bizantijos schizmos pasiliko vie
nybėje su Katalikų Bažnyčia. Rusų 
Bažnyčia išvystė savo hierarchiją, 
pasirinko savo patrijarką ir pasidarė 
nepriklausoma nuo Konstantinopolio. 
Kai Rusijos patrijarkas Adrijonas 
mirė (1700 m.), Petras Didysis visiš
kai nesiskubino, kad būtų paskirtas 
naujas. Kai daug kartų jam tai buvo 
priminta, galų gale, rodydamas pirštu 
į save, pasakė: “ Štai jūsų patrijar
kas.” 1721 m. buvo įsteigtas Šventas 
Sinodas, kurs turėjo administruoti 
visos Rusijos Bažnyčios reikalus. To 
sinodo pirmininkas buvo ne patrijar
kas ar vyskupas, bet paprastas pa
saulietis, net nebūtinai tikintis. Pet
ras Didysis jį vadino “ caro akimi”.

Nors Petro Didžiojo negalima va
dinti tikru ateistu, bet pagarbos sa
vo Bažnyčiai jis niekados nejautė ir 
dažnai labai nemandagiai pasityčio
davo iš bažnytinių apeigų. Jam  atro
dė, kad Bažnyčios ir Valstybės su
sijungimas yra idealus dalykas: abi
dvi valdo tas pats asmuo Imperato
rius — Popiežius. Bet to sujungimo 
pasekmės buvo blogos. Jei kam ne
patiko caras, tas neapkentė ir Bažny
čios. Rusija save vadino šventa. Bet 
ar tikrai ji tokia buvo? Jei taip, tai 
kaip galėjo kilti joje komunizmas?

Bielinskis savo laiške Gogoliui 
1847 m. tvirtino, kad rusų tau ta  nebu
vo ir nėra religinga. Religijos funda
m entas esąs pamaldumas, Dievo bai
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mė. Bet rusai jokios pagarbos Dievui 
nejaučia. Bekalbant apie ikonus arba 
šventųjų paveikslus, jis išsireiškė: 
“Jei kas tave mato, tai melskis į iko
ną, o jei nemato, tai gali pridengti juo 
puodą.” Rusijos inteligentai ieškojo 
dvasinio peno ne Bažnyčioje, bet kur 
kitur. Kai vienas Dostojevskio hero
jus didžioje desperacijoje ieško pa
galbos pas popą, tas jam pasako: 
“Melskis ir pasninkauk”. Tai yra tei
singi žodžiai, bet pasakyti be širdies 
ir be noro padėti, be abejo, nepataisė 
jo gyvenimo. Turgenevas (1818-1883) 
nukalė rusų intelektualams žodį “ ni
hilistas”. Rusų nihilizmas tai yra sa
vos rūšies davatkiškai bedieviška re
ligija. Masarykas pasakė, kad nihilis
tas yra netikįs, bet jis tiki į varlę, į 
elektros vielą, į geležinkelį. Nihilis
tas yra ateistas ir m aterialistas. Jis 
gali nemažiau fanatiškai tikėti, kaip 
ir kitas tikintis Dievą, tik jų  tikėji
mo objektai yra skirtingi.

Nihilizmas, materializmas ir socia
lizmas buvo labai paplitę rusų visuo
menėje. Materializmas istorijoje vi
sados buvo revoliucionieriškas. Šian
dien yra visų pripažinta, kad rusų 
revoliucija buvo labai gerai teoretiš
kai, ideologiškai ir psichologiškai pa
ruošta. Dr. Sternberg rašo: “ Kaip 
organiškai istoriškas faktas, proleta
riškas bolševizmas tikrai nėra be mo
tinos į pasaulį atėjęs, nei galima sa
kyti, kad jo tėvas mums būtų neži
nomas”. Mykolas Bakuninas sakyda
vo: “Aistra griauti yra kūrybinė jė
ga.” Jis visą savo gyvenimą pagal 
šį dėsnį elgėsi ir tikrai daug ką su
griovė. Jis sakydavo, kad Rusijos 
tikslas yra pasiekti pasaulinę revo
liuciją, kurioje rusai vaidins vado
vaujančią rolę. Jis sakydavo: “ Iš ug
nies ir iš kraujo garbingai pakils virš 
Maskvos revoliucijos žvaigždė, kuri 
išvaduos visą žmoniją.” Bielinskis

sakė “ Socializmas atneš laimę. Krau
jas turi tekėti, tūkstančiai galvų turi 
riedėti, kad užtikrintume laimę atei
nančioms kartom s.”

Jų pranašavimai apie kraują ir gal
vų riedėjimą tikrai išsipildė. Bet lai
mės tas niekam neatneš. Mes tikime, 
kad išsipildys Marijos pranašavimas, 
ir Rusija prisijungs prie tikrosios 
Bažnyčios. Gal ir mums, lietuviams, 
teks ten misijonieriauti. Ši galimybė 
tikrai yra reali. Kai rusams nusibos 
komunizmas, gal jie tada visai natū
raliai pradės ieškoti naujų kelių, nau
jų gyvenimo formų. Tikėkimės, kad 
visa tai jie ras Katalikų Bažnyčioje.

J. Venckus, S. J.

Kuriam tikslui yra parašytas Šv. 
Jono Apreiškimas, jeigu jis eiliniam 
žmogui visai nesuprantamas ir nepa
deda geriau pažinti Dievą?

Daugeliui žmonių Šv. Jono Apreiš
kimas tikrai yra nesuprantamas, bet 
tai dar nereiškia, kad jo visiškai ne
būtų galima suprasti. Apreiškimas 
nėra paprasta istorijos knyga, bet 
Dievo istorija ir Jo filosofija. Be me
tų ir be dienų ji kalba gyvais vaiz
dais. Pilnai viską suprasti ir išskaity
ti ne kiekvienas sugebės, kaip ne visi 
gali suprasti didingą meno kūrinį. 
Apreiškimas vaizduoja kovą, vykstan
čią tarp  Dievo ir šėtono. Svarbiausios 
šitos kovos fazės yra išreikštos ne 
datomis ir skaitlinėmis, bet regėjimais 
ir vaizdais, kuriuose slepiasi ateitis 
ir dabartis, žinomi ir nežinomi daly
kai.

Kristus, palikęs pasaulį, neužmiršo 
savųjų. Jis seka pasaulio įvykius. Tuo 
metu siautėjo kruvinas Nerono perse
kiojimas. Petras buvo nukryžiuotas, 
Povilui nukirsta galva, tik Jonas bu
vo išlikęs gyvas, ištremtas Patmos
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salon. T ai m aža ir nyki salelė E ge
jos jūroje. V ieną sekm adienį, kai žila
galvis apaštalas stovėjo an t kyban
čios virš tam sių vandenų uolos ir 
žvelgė į tolį, prisim indam as su K ris
tum i praleistas valandas, įvyko ste
buklas. Išnyko jū ra  ir  vanduo, o prieš 
jį stovėjo ta rp  septynių žibintų žm o
gaus Sūnus ir ta rė  savo galingu bal
su : “ K ą m atai, užrašyk  į knygą ir 
siųsk bažnyčiom s... T aigi, K ristus 
neapleido savo tikinčiųjų. Jis  y ra  arti 
ir budi. Galime įsivaizduoti, kaip 
klausėsi Jono žodžių tik in tieji tarp  
tam sių katakom bų sienų. Su džiaugs
mu ir baim e jie klausė m irtinoj tyloj, 
kad kiekvienas A preiškim o žodis pa
siektų jų  ausis.

Jei m es A preiškim o nesuprantam e 
ar jo visai neskaitom e, tai kaltas tik  
m ūsų apsileidim as. D abartin iais lai
kais netrūksta  nė gerų  paaiškinim ų. 
Senojo T estam ento  pranašų, ypač 
Danielio ir Ezekielio, p ranašystės pa
dėtų daugelį vaizdų lengvai suprasti, 
nes jie iš ten  ir  y ra  paim ti.

J. Elijošius, S. J.

sės ir įstatymo reikalą bažnytinės 
bendruomenės socijalinėje architek
tūroje. Bažnyčia turėtų iškilti —  jie 
sako —  virš teisės sferos ir pasilikti 
grynai dvasinėje erdvėje, kurioje ne
bėra teisės ir įstatymo praktinio ir 
pritaikom ojo bruožo.

Noras pripažinti Bažnyčią tik  kaip 
abstrakčią tikrovę, neturinčią socija- 
linio gyvenim o ir jokio ryšio, ap
jungiančio savo narius, yra istorinė 
klaida. Tvirtinimas, kad Evangeli
jose religinė idėja neturi konkrečios 
struktūros, kuri tikinčiuosius sujun
gia į tikrą bendruomenę su apčiuo
piam om is ir įpareigojančiomis for
momis, yra teologinė klaida.

Bažnyčia, kaip socijalinė instituci
ja  ir organizmas, turi atlikti savo 
misiją. Todėl jai reikia teisės, įsta
tym o ir sankcijos priem onių, tinkan
čių palaikyti bendrinę drausmę, ap
saugoti bendruomenės narių teises ir 
interesus ir užtikrin ti sakramentinių 
priem onių buvim ą ir jomis pasinau
dojim o laisvę.

K ur bendruomenė, ten teisė, —  
sako senas principas. Bendruomenės 
ir jos narių santykiai ir gyvenimo 
išorinės form os reikalauja normų, 
kurios palaikytų  ir reguliuotų ben
drinių ir asmeninių santykių kom
pleksą.

Bažnyčia yra tikra, gyva, veikli ir 
auganti bendruomenė. Tiesa, kad 
jos pagrindinis tikslas ir gyvybinis 
motyvas siekia toliau ir aukščiau 
negu laikinoji žemės buitis —  ji au
gina ir ruošia p iliečius amžinai 
Dangaus Karalystei. J i nepasiten
kina vien tik  įstatym ų kodeksu ir jo 
pramatomomis sankcijomis, bet mo
ko savo narius meilės, teisybės, au
kos ir visapusiško gerumo. Šitam 
dvilyp iu i tikslu i užtikrinti Bažnyčia 
reikalinga ne tik  Evangelijų minties
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*  Bažnyčia ir Teisė

Laikas nuo laiko Bažnyčia apkal
tinama legalizmu. Kaltintojų tarpe 
randame garsių žm onių: Victor H u
go, Tolstojus, Hobbes, Sohm, Saba
tier, Buonaiuti ir kt. Jų priekaištas: 
Bažnyčia per daug remiasi teisiniu  
elementu, per stipriai pabrėžia tei-



ir dvasios, bet ir teisės, įstatym o  ir 
sankcijos.

Bažnyčia nėra tik  abstrakti sąvoka 
arba skysto oro pilis, pastatyta de
besyse iš trapių vaizduotės plytų, 
kurią vėjas nešioja į keturias pa
saulio šalis, ir kurios buitis yra ne
reali, neapčiuopiama ir neapibrėžia
ma.

Bažnyčios teisės, įstatym o ir sank
cijos turinys turi būti įkvėptas ir pa
laikomas Evangelijos dvasios. K i
taip ji nebūtų Kristaus Bažnyčia, 
pastatyta ant Žvejo Uolos. Be teisės, 
įstatymo ir sankcijos ji  taptų palai
da žmonių masė, nežinanti savo tik 
rojo tikslo, dieviškosios misijos. Die
viškoji tiesa būtų padalinta, kaip ke
lių erelių plėšomas lavonas. Bendra
sis gėris nebetektų prasmės ir ap
saugos. Neklaidingasis tiesos turinys  
patektų į individualizm o trumparegį 
malūną. Kitais žodžiais, Bažnyčia  
atsisakiusi teisinio elemento ir rea
lios bendruomenės struktūros, nebe
turėtų priem onių išsaugoti jai pati
kėto dieviškosios tiesos ir sakram en
tų turto. Tokią valandą atgim tų se
noji protestantizmo reform acija ,  ku
ri pradėjo savo veiklų jį perijodą, 
atmesdama, teisinį elementą, ir pa
baigė jį, sužalodama dieviškąjį tikė
jimo veidą mirtingomis žaizdomis.

*  Kompozitorius iš Tortonos
Nespėjo nuaidėti ir nutilti naujos 

oratorijos maldingi ir mįslingi akor
dai ir meliodijos, ir laikraščiai ra
šė: “Mus aplankė antrasis Palestri
na. Lorenzo Perosi oratorijoje “K ris
taus Prisikėlim as” tikėjim as pasibu
čiavo su m enu.”

Tai buvo prieš 55  metus, kai jau
nas muzikas  —  Lorenzo Perosi  •— - 

atkreipė į  save daugelio dėmesį, 
kaip gabus, gilus, religingas ir daug  
žadantis kompozitorius, pasirodęs su

Monsinjoras Lorenzo Perosi specialioj audien
cijoj pas Šv. Tėvą savo 80 metų sukakties proga.

religiniais kūriniais oratorijos for
moje ir iš karto užkariavęs k lauyy- 
tojų entuzijastingą palankumą. “Sun
ku  suprasti ir paaiškinti šio jauno 
kompozitoriaus populiarumą Ita li
joje”, rašė Rom ain Rolland.

Perosi rašė oratorijos form oje, bet 
į senąją ir tradicinę oratorijos struk
tūrą jis įnešė pataisų ir naujovių, 
duodančių oratorijai lankstumo, švie
žium o ir form os laisvumo, ir užsi
traukė ilgametę kritikų  nemalonę. 
Oratorija “Lozoriaus Prikėlimas”, 
išpildyta Berlyne, Drezdene ir Frank
furte, susilaukė panašaus likimo. 
Arnold Schering pastebėjo: “Bandy
mas supažindinti Vokietiją su Loren
zo Perosi oratorijomis nepavyko. 
Oratorijos buvo išpildytos praban
giose ir blizgančiose koncertų salėse, 
užmirštant, kad oratorijos vieta yra
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bažnyčia. T ik maldos ir religinio 
susitelkimo atmosferoje oratorija 
suskamba visame savo grožyje ir m is
tinėje jėgoje.”

'‘Katalikiškasis pasaulis turėtų  
džiaugtis, sulaukęs nuosavos oratori
jos Perosi kūriniuose”, rašė Her
mann Kretzschmar.

Perosi kūryba yra nukreipta į idea
lo erdvę ir apvaisinta gyvo tikėjim o  
išgyvenimu, bandanti išsilaisvinti iš 
stingdančiu taisyklės ir teorijos rei
kalavimu ir pasiduoti turini valdan
čiai minčiai. “M uzikinė form a yra 
nepastovus elementas”, rašo Mat. 
Glinski. Taisyklės ir teorijos sensta, 
keičiasi ir užleidžia vietą naujoms. 
Tik genijalios mintys, išreiškiančios 
amžinus idealus, nesensta ir nem irš
ta. Taip reikia suprasti ir aiškinti 
didžiuosius Perosi kūrinius, kurie  
m uzikinėm is priem onėm is nusako ir 
išreiškia žmogaus švenčiausius idea
lus. Jo kūriniai pasiliks nuolat gyvi 
artistinio džiaugsmo šaltiniai, jei 
klausytojas ir kritikas prie jų  artin
sis atvira ir kilnia širdim i, nepasi
tenkindami vien form aliu  kūrinio  
vertinim u”, baigia Mat. Glinskis.

Gruodžio 20 dieną Monsinjoras 
Lorenzo Perosi minėjo 80 metų su
kaktį. Ilgoje jo kom pozicijų procesi
joje akį ir ausį labiausiai atkreipia  
oratorijos: Gimimas; Gyvenimas; 
Viešpaties Kančia, M irtis ir Prisikė
limas; Paskutinis Teismas; sim fo
ninė poema “M ozė” ir kantatos, gie
dančios Marijos sopulius ir garbę. 
Pagrindinis Perosi kūrybos motyvas 
ir šaltinis  —  Jėzaus Kristaus gyve
nimas.

Ilgametis Vatikano  “Cappella Sis
tina” dirigentas ir direktorius davė 
labai pasisekusių koncertų Veneci
joje, Milane, Romoje, Paryžiuje, 
Varšuvoje ir kt.. o jo originaliausias

kūrinys  —  “Poema Sacro” (Šven
toji Poem a)  —  buvo visur ir vien
balsiai pripažinta, kaip religinė 
kompozicija, artima, suprantama ir 
įkvepianti kiekvieną žmogų, nesvar
bu, kokiai religijai ar klasei jis pri
klausytų.

P ijus X II, M onsinjoro Lorenzo Pe
rosi 80 m etų sukakties proga, pasa
kė, kad “Mons. Lorenzo Perosi savo 
m eistriškom is kom pozicijom is ir pa
sišventusiu m uzikin iu  darbu pagar
bino Dievą ir labai daug nusipelnė 
K atalikų  Bažnyčiai Ita lijo je ir visa
me pasaulyje.”

*  Bergson Testamentas

Po H enriko Bergson, garsaus pran
cūzų filosofo, m irties pasigirdo bal
sų, kad jis prieš m irti perėjęs į Ka
talikų Bažnyčią. Gandai buvo pa
neigti. Bergson testamentas, parašy
tas 1937 vasario 8, (jis m irė 1941 
sausio 3 ) sako:

“Mano m ąstym ai ir svarstymai 
mane vedė vis arčiau ir arčiau prie 
K atalikybės, kurioje aš matau visiš
ką Judaizm o papildym ą. A š  būčiau 
tapęs kataliku, jei prieš daugelį me
tų nebūčiau matęs besiformuojan
čios antisemitizmo srovės, kuri gra
so užlieti visą pasaulį (d idele dali
mi, dėl kai kurių  žydų  kaltės, kurie 
yra praradę bet kokią  dorovės sąvo

k ą).
“A š norėjau pasilikti tarp tų, ku

rie rytoj bus persekiojam i. Bet ti
kiuosi, kad katalikų kunigas, jei Pa
ryžiaus kardinolas sutiks, ateis pa
sim elsti prie  mano karsto. Jei tai ne
bus galima, tokiu atveju reikės 
kreiptis į rabiną, neslepiant nei ma
no moralinio priklausym o kataliky
bei nei mano pareikšto noro, kad ka
ta likų  kunigas ateitų pasim elsti prie 

m ano karsto.”
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Katalikų Bažnyčiai Lietuvoje Apaštalų Ugdymo Komisijos 
Lietuviams Kunigams Laisvame Pasaulyje

I N F O R M A C I J A

Visi numanome, kokie baisūs yra šiandien Lietuvoje Katalikų Bažny
čios išgyvenimai. Jos naikinimas vyksta visomis komunizmo žiaurumui 
būdingomis priemonėmis. Jeigu tai užtruks dar kelis metus, tai Lietuvoje 
nebeliks katalikų kunigų, bus labai sužalota jaunimo dvasia ir sąžinė.

Visi tikime, kad pavergti kraštai, tai ir Lietuva, netrukus atgaus lais
vę. Ten atsidarys labai plati, kad ir nelengva dirva darbui lietuviams, da
bar gyvenantiems laisvame pasaulyje. Politikai ir visuomenininkai jau da
bar rūpinasi pasauliniais tų kraštų ateities reikalais. Kunigams, vienuo
lėms ir visiems lietuviams katalikams turi rūpėti Lietuvių tautos dvasinis 
prisikėlimas. Šventasis Tėvas yra labai susirūpinęs, kad laisvame pasau
lyje esą dabar kankinamų tautų kilmės žmonės kaip galima greičiau ir ge
riau pasiruoštų apaštalavimui anuose kraštuose.

Tremtyje esą Lietuvos Vyskupai sudarė Komisiją rūpintis pažadinti 
pašaukimų ir išauklėti kunigų ateities darbui Lietuvoje. Šios Komisijos 
pirmininku yra J. E. Arkiv. Metropolitas J. J. SKVIRECKAS, vicepirmi
ninku — J. E. Vysk. V. PADOLSKIS, iždininku —  J. E. Vysk. V. BRIZ
GYS, generaliniu sekretoriumi —  kan. Prof. J. KONČIUS. Garbės pirmi
ninku sutiko būti J. E. Kardinolas F. SPELLMAN. Šios Komisijos vardu 
kreipiamės į Jus, Gerbiami Konfratrai, prašydami Jūsų bendradarbiavimo 
šiame šventame reikale.

Pirmiausia reikia pažadinti daug maldų, ypač vaikučių tarpe, į Piū
ties Viešpatį, kad jis pats parinktų daug darbininkų tai ateities piūčiai. 
Būtų labai girtina, kad nors kartą metuose prieš metų ketvirtį sekmadienis 
būtų paskirtas visos parapijos maldai išprašyti kuo daugiausia pašaukimų 
ateities darbui Lietuvoje. Dievo malonės veikimui talkon reikia eiti kuni
gams kartu su mokyklose besidarbuojančiom seselėm vienuolėm ir gerais 
katalikais pasauliečiais. Pašaukimui tinkamų jaunuolių atranką daryti 
laikas yra pradžios mokyklose. Juos reikia auklėti pamaldume, paaiškinti 
dvasinio pašaukimo turinį ir grožį, pratinti aktyviai dalyvauti pamaldose, 
pamaldžiai patarnaujant šv. mišioms ir kitais būdais. Tokius jaunuolius 
reikėtų paimti didesnėn dvasinėn globon už kitus, jiems paaiškinant Katali
kų Bažnyčios reikalus Lietuvoje ir kitur.

Sulaukusį tinkamo amžiaus ir tinkamai paruoštą jaunimą stenkimės 
pakreipti tokiu dvasinio pašaukimo keliu, kad iš jo ateityje Katalikų Baž
nyčia galėtų rasti sau apaštalų Lietuvoje, ar kad ir kituose aplinkiniuose 
kraštuose. Mergaites stenkimės pakreipti į lietuviškos kilmės seselių vie
nuolijas, ypatingai tas, kurios savo vienuolijose ugdo šią misijų dvasią da
bar persekiojamuose kraštuose. Berniukus, norinčius tapti pasauliniais 
kunigais, visus reikėtų nukreipti į Šv. Kazimiero Lietuvių Kolegiją Romoje. 
Mūsų Kolegija yra labiau rekomenduotina už bet kokią kitą seminariją dėl 
visos eilės aiškių motyvų. Romoje studijuodami, jauni levitai geriau negu 
kur kitur susipažįsta ir apsipranta su Bažnyčios santvarka ir dvasia, geros 
valios jaunuoliai čia gali surasti dvasinio įkvėpimo tiek, kiek jo nerastų



niekur kitur, čia jie bręsta, apsupti kelių tūkstančių metų žmogaus kultūros 
paminklų, bendrauja su viso pasaulio tokiais pat jaunuoliais, turi progos 
pramokti daugelio kalbų. Tuo pačiu laiku jie čia gyvena grynai lietuviškoje 
įstaigoje, nepamiršta savo tautos dvasios, savo kalbos, savo krašto papročių.

Visus Jus, Garbingieji Broliai, kviečiame į šią šventą talką. Tai parei
kalaus iš Jūsų, kaip ir iš mūsų, tam tikro dėmesio, veiklos, šiek tiek pasiau
kojimo. Tačiau atsiminkime, kad tai yra mūsų visų pareiga. Bedievybė 
rodo labai daug energijos ir sumanumo Lietuvoje ir Lietuvių tautoje sunai
kinti katalikybę. Ir mes parodykime nors tiek pat energijos, sumanumo, 
pasišventimo Lietuvių tautą iš tos nelaimės gelbėti, atėjus laikui ją dvasi
niai atgaivinti. Mūsų pagalbos šaukia klaidinamų mažų vaikelių ir jau
nuolių sielos, tūkstančių Dievui ir Tėvynei ištikimų kankinių kraujas, pats 
Kristus iš Lietuvoje išniekintų bažnyčių altorių. Jeigu tikėjimo laisvės lai
kams atėjus tektų į Lietuvą kviesti nelietuviškos kilmės apaštalus, tai lais
vame pasaulyje esantieji lietuviai nebūtume atlikę savo katalikiškos parei
gos. Taigi sukruskime, pasiryžkime.

Melskimės ir vieni už kitus, kad Viešpats laimintų mūsų bendras 
pastangas Jam išsaugoti ir atgaivinti brangią mūsų tautą.

Vysk. V. BRIZGYS,
Tremtyje esančių Lietuvos Vyskupų vardu.

Kan. Prof. J. B. KONČIUS,
Generalinis Sekretorius.

One Highland PL, Yonkers 5, N. Y.

“Lietuvių Dienos”, iliustruotas mėnesinis žurnalas, kiekviename numeryje 
duoda bent 40 įdomių ir aktualių nuotraukų iš viso pa
saulio lietuvių gyvenimo ir veiklos.

“Lietuvių..Dienų” kiekviename numeryje skaitytojai ras įdomių ir aktua
lių straipsnių, beletristikos ir informacinės medžiagos iš 
pasaulio lietuvių gyvenimo.

“Lietuvių Dienos” turi anglišką skyrių, parašai po nuotraukomis duodami 
abiem kalbom, todėl šis žurnalas prieinamas ir čia gimu
siems ir kitataučiams.

“Lietuvių Dienų” vienas numeris siunčiamas susipažinimui nemokamai, pri
siuntus savo adresą. Metinė prenum erata 4 dol. Adminis
tracijos adresas: “Lietuvių Dienos”, 9204 S. Broadway, 
Los Angeles 3, Calif.

“ Laiškų Lietuviams” Administracija dar kartą primena visiems neužsi
mokėjusiems už prenum eratą skaitytojams, kaip galima greičiau, atsiųsti 
prenumeratos mokestį, nes toliau negalėsime leisti šio žurnalo su tokiais 
nuostoliais, kaip iki šiol.


