


KĄ PASIRINKSIME?
Žmonijos gyvenimas — tai milijoninė 

procesija keleivių, klajūnų, kurie gyvena, 
dirba, vargsta, pasiilgę šviesos, išalkę poil
sio laimėje. Amžiams bėgant atsirasdavo 
šioje procesijoje žmonių, kurie jautriau iš
gyveno gaivalingus žmogaus siekimus ir 
todėl jautė savyje pareigą vadovauti tai ga
lingai žmonijos eisenai, vesdami ją į švie
sesnę ateitį. Skardžiu balsu suskambėdavo 
visiems žadantieji laimę jų komandos šū
kiai. Didžiųjų vardus jie sau užsipelnė is
torijos lapuose, bet tik todėl, kad pareika
lavo iš kitų didelių aukų, daug nekalto krau
jo išliejo, palikdami vargui milijonus naš
laičių ir verkiančių motinų. Žmonijos lai
mingos jie nepadarė, nes jos tikrai nemylė
jo!

Ir štai tarp tų visų didžių vardų iškyla 
vienas, šviesus, kaip rytmečio saulė, ku
riam yra duota valdžia danguje ir žemėje, 
kurio gyvenimo misija buvo ir yra rodyti 
žmogui meilę ir meilės jį mokyti. Jo socia
linės doktrinos turinys yra “pertransire 
bene faciendo” — eiti šiuo žemės keliu, vi
siems darant gera. Jo vardas yra Kristus. 
Visais laikais Kristus kreipiasi j tautas, į šei
mas, į atskirą žmogų, žadėdamas naują gy
venimą šviesoje, meilėje, laimėje. Kristaus 
žodžiai yra neklaidingi, nes Jis myli žmoni
ją, nes dangus ir žemė praeis, o Jojo žodžiai 
nepraeis, bus realizuoti, taps tikrove visų tų 
gyvenime, kurie jiems nuoširdžiai tikės.

Tebevaitoja žemė, tautos konvulsingai 
dreba, griūva valdovų sostai, kylančios nau
jos idėjinių audrų bangos gresia baisiuoju 
sunaikinimu ir neaiškiu rytojumi. Modernu
sis ginklas žada mus išvaduoti, tik greičiau
siai tyliam ir laisvam gyvenimui kapuose. 
Dabar, Šv. Kalėdų proga, Bažnyčia mums 
vėl primena Išganytojo gimimą Betliejuje.

Jis yra vienintelis Išgelbėtojas ir šių die
nų žmonijai, esančiai varge, kančioje, klai
džiojančiai nakties tamsumoje ir nerandan
čiai išeities. Ir dabar Jis prabyla į mus, pa
tiekdamas nuostabiai gražią programą, pa
remtą teisingumu ir taika. Jo programos 
pagrinde yra meilė, galinti duoti žmonijai 
naują gyvenimo kryptį, nešančią jai švie
sius horizontus ir tikrąją laimę.

Bet žmonija, jau tiek daug kartų skau
džiai apgauta, baimingai žvelgia ir į Kris
tų, norėdama vis naujai išgirsti, ar Kristus, 
josios Išganytojas, jos naujų laikų Kūrėjas, 
tikrai ją myli, ar Jis tikrai nori jai padėti 
jos sunkiame gyvenimo kelyje. Kristus 
savo dieviškai turiningu gyvenimu klau
siančiai žmonijai iškalbingai ir įtikinančiai 
atsako: “Taip, aš myliu jus ir noriu jums 
laimės”.

Ramus, susimąstęs eina Kristus Palesti
nos keliu, lydimas savo apaštalų. Toli ho
rizonte matyti Naimo miestelis. Besilei
džiančios saulės spinduliai nuostabiai gra
žiai dar žaidė miestelio bokštų viršūnėse. 
Kristus pamato būrelį žmonių, einančių iš 
miestelio — tai buvo laidotuvės. Nešė miru
sį jaunuolį. Senutė motina, našlė, ėjo pas
kui. Jos veidą gaubė didis skausmas, žino
mas tik motinai, netekusiai vienintelio sū
naus. Griuvo jos gyvenimo ramstis, užgeso 
jos džiaugsmas ir viltis. Praeinančio Kris
taus žvilgsnis giliai žvelgė į kenčiančios 
motinos sielos gelmes. Jis suprato ją. Kris
taus akyse sužvilgo užuojautos ašaros. Jis 
į ją žiūrėjo ir matė visų amžių motinų 
skausmą bei sielvartą. Dieviškai meilingas 
ryžtas kilo Kristaus sieloje. Paguosti šią 
liūdinčią motiną ir suteikti kiekvienai ken
čiančiai motinai galingos vilties Kristuje 
rasti paguodos ir jėgos. “Jaunuoli, sakau
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tau kelkis”, — prabyla Kristus! Ir Jis grą
žina motinai sūnų. Taip mylėti motiną, tė
vą, kuriems Jis pats yra davęs visų gražiau
sias ir garbingiausias pareigas šioje žemėje, 
tegali tik Kristus, nes Jis myli žmoniją.

Ir vėl Kristaus dėmesį atkreipia raudo
jantis būrelis žmonių. Tik ką mirė jauna 
mergaitė, kuri savo jaunatviškai kilnia lai
kysena teikė tėveliams tiek daug gražių vil
čių ir visiems kaimynams giedrios nuotai
kos. Kristus, prasiskverbęs pro minią, įeina 
į vidų. Jo žvilgsnis sustojo prie mirusios. 
“Mergyte, kelkis”, — prabilo Kristus į mi
rusiąją. Ji atsikėlė. Gyvenimas vėl pražydo 
jos veideliuose, jaunystės džiaugsmas vėl 
sušvito jos žvilgsnyje. Kristus atgaivina 
šalnos pakąstą pavasario gėlę ir leidžia jai 
vėl pražysti tyriausiu jaunystės grožiu... 
Taip Kristus myli jaunimą... Taip Jis myli 
žmoniją.

Paežeryje, ant jaukaus kalnelio, matome 
Kristų besiilsintį po sunkaus darbo, žmoni
jai gera darant. Bet visi nustemba, kad 
jiems dar nespėjus nė pasiekti šio kampelio, 
pradėjo aplink juos rinktis milžiniška mi
nia. Minutės slinko valandomis. Minia lau
kė. Kristus tai puikiai suprato. Tai buvo 
masė varguolių, darbo žmonių, kuriems 
duonos kąsnis buvo sunkaus darbo vaisius. 
Pažeminti, didžiūnų išnaudojami, niekeno

neglobojami. Kristus matė jų gilius, mal
daujančius žvilgsnius. Misereor super tur
bam — kaip gaila man minios, kenčiančios 
žmonijos. Jo žvilgsnis išskaitė minios siel
vartą, bet Jis aiškiai matė ir milijonus var
go žmonių ateityje. Jis matė ir mus! Die
viško įkvėpimo pagautas, Kristus prabyla į 
žmogų klajūną: palaiminti! Palaiminti, ku
rie liūdite, kenčiate, kuriuos persekioja dėl 
Dievo, dėl tiesos, dėl žmonijos ir žmogaus 
tikrosios laisvės, nes jūs būsite tikrieji lai
mėtojai, ir dangaus karalystė, žmogaus am
žinoji tėvynė, laukia jūsų...

Ir vėl mes matome milijoninę procesiją 
žengiančią, kenčiančią, vargstančią ir žūs
tančią dvidešimtojo amžiaus arenoje. Ir 
mes šiandien esame į ją įsijungę. Ir tie mi
lijonai kartu su mumis šaukiasi vado, gel
bėtojo iš to baisaus chaoso, kuriame esame. 
Gyvenimo didžioji tikrovė patiekia mums 
tik du: Kristų ar Barabą. Kristų, nešantį 
mums teisingumą, taiką, laisvę ir šviesą, o 
Barabą Kremliuje ar kur kitur, plėšiantį 
mus vergovėn, neišpasakyton kančion ir 
mirtin. Šiandien pasaulis ir mes stovime 
prieš šią baisios rimties alternatyvą: Kris
tus ar Barabas! Laisvi esame, ką pasirink
sime. Bet nuo mūsų pasirinkimo priklausys 
mūsų pačių, Tėvynės Lietuvos ir visos žmo
nijos ateitis!

Jonas Borevičius, S. J.

J. Augustaitytė - Vaičiūnienė

KALĖDOS
Kai akmenys nutils giedoję 
Po ratais autobusų ir tramvajų 
Ir subyrės vitražai tamsūs 
Ant mūsų akmeninio kelio,

Paskui suradęs užmirštoj šventovėj 
Tokią mažytę mielą kerčią...
Ir taip joje tylėčiau amžius —
Nė vieno žodžio neištarčiau.

Rankas iškelsi iš dienos griuvėsių 
Į vaikščiojančią tarp žvaigždynų ugnį, 
Laukimo valandas supylęs 
Į ryto indą mėlyndugnį.

Čia šalty pervysto vaikutį,
Ir krinta ašaros į ryto indą... 
Nebeišgirs pablūdęs miestas,
Iš kur tie dangiški akordai sklinda.

Ir bus gerai, kad čia Tavęs nebesuranda 
Medinės samanotos kaukės...
Matysi, kaip pro langus balti paukščiai skrenda, 
Kaip mūsų kelias švito, mainėsi ir niaukės.



DU LAIŠKU IR DAR ŠIS TAS
Esu daktaras. Nepripažįstu nei vaistų, 

nei operacijų, nei ligonių priežiūros, nei nu
sikaltimų medicinai, jei nepapiauju ir ne
pasmaugiu savo pacientų.

Vieną kitą kartą metuose pereinu per li
goninę, užsivilkęs baltą chalatą, nes man 
tai reikalinga, kad vėl pasijusčiau esąs gy
dytojas. Manau, kad pripažindamas ne tik 
medicinos mokslą bet ir ligoninę, kaip man 
naudingą kai kuriomis dienomis daktariš
kai nuotaikai sukelti, esu visiškai tvarkoje, 
kad esu geras daktaras.

II
“Esu katalikas. Nepripažįstu nei pas

ninkų nei nuodėmių, kuriomis nenusikalstu 
nei įstatymams nei asmenims. Per Vely
kas, Kalėdas ir Sekmines nueinu bažnyčion, 
kad galėčiau dvasiniai atsinaujinti ir sukel
ti šventadienišką nuotaiką. Manau, kad 
pripažindamas ne tik Dievą, bet ir Bažny
čią, kaip man reikalingą didžiose šventėse, 
esu visiškai tvarkoje, kad esu tikintis”.
... ir dar šis tas

Argi tikėsite, kad tuodu laišku būtų ra
šyti inteligento plunksnos? Pirmojo nesą
monė guli kaip ant delno. Jis čia spausdi
namas be kabučių, nes yra mano paties ra
šytas. Antrasis, jei pastebėjote, kabutėse, 
yra ištrauka iš vieno skaitytojo ilgesnio 
laiško. Jame sukurtoji nesąmonė yra nė 
kiek ne mažesnė už pirmojo, bet ne tokia 
ryški. Ji ima badyte badyti akis, sugreti
nus abu laišku.

Be abejo, pasninkai nėra katalikybės es
mė. Juk nei plaukai, nei nagai, nei rankos, 
nei kojos nėra žmogaus esmė. Tat nusišu
tink plaukus, nukirsk rankas ir kojas, juk 
vis tiek dar būsi tikras žmogus!

Kaip gaila, kad šitokią “išmintį” gali pa
berti nemažai metų mokyklos suoluose sė
dėjęs žmogus! Jei jis vienas toks tebūtų, 
pakaktų nusiųsti jam pačiam atsakymą. De
ja, panašios galvosenos katalikų yra gero
kas nuošimtis. Užtat reikia tą “išmintį” 
panagrinėti viešai.

Laiško rašytojas, kaip ir visi jo plauko 
draugai, atrodo įsitikinęs, kad religija yra 
nuotaikų, jausmų ar pažiūrų bei tradicijų

reikalas. Todėl kai jaučiasi linkęs, bažny
čion eina. Kai nori pagyventi šventadieniš
komis nuotaikomis, irgi užsuka religinės 
muzikos pasiklausyti. O kai nuotaikos ar 
ūpo nėra, kai gražus oras, žalieji miškai ir 
mėlynieji ežerai vilioja, ar kai nori ilgiau 
pamiegoti, tai tada nei Dievas, nei bažny
čia nereikalingi.

Toks tikėjimas nėra tikėjimas, o yra kaž
koks šiupinys jausmų, neaiškios susiraiz
giusios galvosenos ir asmeniškų išskaičia
vimų.

Sąmoningam, ypač inteligentui katalikui 
turėtų būti žinoma, jog religija yra nenu
traukiamas ir esminis ryšys žmogaus su sa
vo Kūrėju ir Kūrėjo su žmogum, savo kū
riniu, o ne saldžių jausmų išgyvenimai. Tas 
esminis kūrinio ryšys su Dievu yra pana
šus į ryšį tarp minties ir proto, veiksmo ir 
valios norėjimo (pasėkos ir priežasties, filo
sofiškai tariant).

Apsišvietusiam katalikui privalėtų būti 
aišku, jog mūsų ryšys su Kūrėju nėra vien
kartinis, sykį užmegztas ir Jo pamirštas, 
kaip ne vienas filosofuoja. Žmogus tai ne 
skulptoriaus iš marmuro nutašyta statula, 
galinti paskui šimtmečius stovėti be savo 
autoriaus paramos. Mes, kaip ir visi kūri
niai, esame reikalingi nuolatinio palaikymo. 
Mūsų būsena nuolat ir be mažiausios per
traukos plaukia iš Kūrėjo mylinčios valios, 
kaip mūsų mintys iš proto, kaip elektros 
šviesa ir šilima ir jėga laidais iš dinamo 
mašinos. Jei Viešpats pamirštų mus nors 
akimirkai, jei mūsų nebenorėtų, mes užges
tume, kaip ta lemputė, išjungus elektros 
srovę, dingtume, kaip dingsta vienos min
tys, protui ėmus galvoti kitas.

Šitas nuolatinis ir be galo realus mūsų, 
kaip kūrinių, ryšys su Dievu yra ir bus, ar 
mes jo norime ar ne. Jis nėra mūsų valioje, 
o Kūrėjo galioje. Mes galime su juo nesi
skaityti, išsižadėti, kaip Stalino rojuje kar
tais vaikai išsižada viešai savo tėvų. Bet 
mūsų nesiskaitymas ir išsižadėjimas to ry
šio vis tiek nepanaikins, kaip komjaunuolio 
pareiškimas nepanaikina to fakto, kad jį sy
kį pagimdę tėvai buvo, yra ir visada liks 
tėvais.
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Išmintingas žmogus skaitosi su nesu
griaunama ir kieta gyvenimo tikrove ir ją 
pripažįsta. Ta pati išmintis ir teisybė rei
kalauja iš mūsų pripažinti asmeninį būsenos 
ryšį su jos šaltiniu Dievu. Ir kai žmogus 
tai padaro mintimi ar žodžiu, jis tampa re
ligingas, sąmoningai religingas. Sykiu tas 
sąmoningas savo ryšių su Dievu pripažini
mo aktas yra pats pirmasis ir svarbiausias 
Viešpaties pagarbinimo aktas.

Bet jei tik sykį supratai esąs sujungtas 
savo būsenos gelmėse su Dievu nepertrau
kiamais ryšiais, jei sykį įsisąmoninai, kad 
esi Kūrėjo kas akimirką leidžiamas gyventi 
ir palaikomas, negali nesuprasti ir nepripa
žinti, kad Jis yra visiškas tavo Viešpats, 
kad Jis turi į tave visas teises. Jis yra lais
vas nustatyti kokiomis sąlygomis teikia 
mums būseną ir kam mes turime ją panau
doti. Jis, o ne mes, nustato, kokie bus mū
sų santykiai su mūsų gyvenimo Šaltiniu. 
Mūsų šventa pareiga yra mielai priimti jo 
parėdymus ir prie jų derintis, ar jie mums 
malonūs ar ne. Nesiskaityti su visas teises 
į mus turinčia Kūrėjo valia yra nusikalti
mas arba nuodėmė, ar tu jas pripažinsi ar 
nepripažinsi.

Šitoje šviesoje tikrai juokingai vaikiški 
atrodo sakiniai kaip: “aš nepripažįstu nei 
pasninkų nei nuodėmių, kuriomis nenusi
kalstu nei įstatymams nei asmenims”. Ko
kiems įstatymams? Tik valstybės? Ar ir 
Dievo ir Bažnyčios? Gali nenusikalsti nė 
vienam žmonių įsakymui ir būti tikras kri
minalistas Dievo akyse. Daug kur val
džios įsakymai leidžia abortus ir skyrybas 
su naujomis moterystėmis. Valdžiai nenu
sikalsi. Jei žmona su tuo taip pat sutiks, ir 
jos atžvilgiu kaltės nepadarysi, bet vis tiek 
sąžinė bus suteršta sunkių nusikaltimų ta
vo būsenos Davėjui.

Jūs tik “per Velykas, Kalėdas ir Sekmi
nes” einate bažnyčion. O Viešpaties ir Jū
sų tikėjimo įsakymas yra deramai švęsti 
kiekvieną sekmadienį. Jūs norite, kad Die
vas taikytųsi prie Jūsų pažiūrų, o ne Svei
kas prie Jo! Ar tai teisinga? Einate baž
nyčion, kad galėtumėte “dvasiniai atsinau
jinti ir sukelti šventadienišką nuotaiką”? 
Vadinas, grynai savo asmeniškais ir egois

tiniais sumetimais, o ne savo Kūrėjui dera
mą pagarbą ir klusnumą parodyti! Tai be 
reikalo ir tuos tris kartus per metus savo 
puspadžius zulinate į bažnyčios grindis. 
Žmogus privalo eiti bažnyčion ne pirmon 
eilėn sau ko nors gauti, o duoti! Palenkti 
Dievui savo valią arba pripažinti savo pri
klausomybę nuo Viešpaties. Tai yra mūsų 
pagrindinė pareiga ir nė kiek nepareinanti 
nuo mūsų nuotaikų, jausmų ir polinkių.

Užsimenate savo laiške “šventadienišką 
nuotaiką”. Kokia ji yra? Ką ji reiškia? 
Kokia jos vertė? Taip, minite reikalą “dva
siniai atsinaujinti”, bet ką Jūs turite min
tyje, taip rašydamas? Ar pripažįstate, kad ir 
dvasia gali nusidėvėti? Kokia prasme? 
Koks turi būti tas dvasinis atsinaujinimas? 
Ar pakanka jausmų sužadinimo?

Nepripažįstate pasninkų? Vadinas, ne
pripažįstate atgailos, nepripažįstate atlygi
nimo savo dvasios skolų! Nepripažįstate 
pasninkų? Vadinas, nepripažįstate jokios 
auklėjimo vertės bet kuriam savęs nugalė
jimui, leidžiate savo įgeidžiams kerotis ir 
klestėti, nepripažįstate dvasios kultūros! 
Pasninkai, atgailos yra lyg skaptukai ir kal
teliai ir peiliukai dvasiško skulptoriaus ran
kose kilnesniam žmogui sukurti. Jūs, to ne
pripažindamas, atimate dvasiai geriausias 
priemones apvaldyti medžiagą ir sugyvulė
jimo išvengti. Tokio nusistatymo žmogus 
neturėtų vaizduotis esąs nuoširdžiai tikįs 
žmogus ir tikras Kristaus mokinys. Jei jis 
dar ir turi kokią kibirkštėlę tikėjimo, tai ta 
yra kur nors širdies gelmėse dingusi tarp 
ten prisikrovusio šlamšto.

Neužsigauk, Gerbiamasis, beskaityda
mas čia gal kiek ironiškai nudažytas eilutes. 
Nenoriu Jūsų pašiepti, nenoriu užgauti Jū
sų jausmų. Bet aš norėjau parodyti Jūsų 
galvosenos ir nusistatymo paikumą. Mano 
supratimu, Jūsų sielos būklė yra gana pa
vojinga. Labai protingai pasielgtumėte už
sukdamas pas kokį draugišką kunigą ir su 
juo išsikalbėdams apie savo pažiūras ir nuo
taikas. Laiškais yra perdaug sunku susi
prasti ir viską išsiaiškinti.

Viešpaties palaimos linkįs,

Jonas Kidykas, S. J.
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Mielas Kunige Jonai!

Neseniai susituokėme. Norime sukurti 
tikrai laimingą šeimą. Patarkite, kaip iš
vengti nesantaikos, pasibaigus “medaus 
mėnesiui” ir prasidėjus kasdienei gyvenimo 
pilkybei.

Už praktiškus patarimus iš anksto 
dėkingi

Vytenis su Aldona

Laimingieji Bičiuliai!

Praktiškiausias patarimas būtų šis: pa
verskite visą moterystės gyvenimą niekada 
nesibaigiančiu medaus mėnesiu!

— Ar tai įmanoma?
— Neabejoju.
— Kaip?
— Tas klausimas nebeatsakomas vienu 

sakiniu! Pagalvokite patys, kas daro pir
mąsias povestuvinio gyvenimo savaites ir 
gal mėnesius tokius malonius ir laimingus? 
Tai sąmoningai ir rūpestingai palaikykite 
ir toliau ugdykite.

Žinoma, nauja, visa širdimi laukta besi
mylinčiųjų bendro gyvenimo šviežiena vis
ką nudažo skaisčiausiomis spalvomis ir ne
leidžia pasirodyti šiurkštesniajai gyvenimo 
tikrovei. Bet atidžiau panagrinėję, paste
bėsite dar vieną labai būdingą tam laikotar
piui savybę: tai nuoširdžios abiejų pastan
gos viens kitam patikti, stačiai pataikauti. 
Tuo metu nei vyras nei žmona nesidomi 
savimi. Visas jų dėmesys yra pavergtas 
“antrosios” pusės. Jei įstengtų dangų nu
lenktų “jam”, “jai” laimingesnei padaryti. 
Tas visiškas savo širdies, minčių ir valios, 
sielos ir kūno atidavimas “kitam” daro jau
navedžius laimingus. Todėl “pratęsti me
daus mėnesį visam gyvenimui” reiškia ne 
ką kitą, kaip, beaugant vedybinio gyveni
mo metų krūvai, lygiai ugdyti savyje visiš
ką pasivedimą viens kitam, pamirštant pa
tį save! Nei vienas nei antras neieškokite 
moterystėje savo paties laimės, o Vytenis

“iš kailio tesineria” padaryti laimingą savo 
Aldutę, o Aldona, savęs nesigailėdama, te
sistengia kuo daugiausiai laimės suteikti 
Vyteniui. Tada būsite abu laimingi.

— Nori laimės, neieškok jos! Keistokai 
skamba!

— Sutinku. Bet tuo keistoku sakiniu 
apvilkau seną ir didžią tiesą: “išsižadėk sa
vimylos”. “Kovok su savimyla”. Savimyla 
yra vienas iš aršiausių laimės priešų. O jos 
mes esame pilnitėlaičiai. Ji taip apdumia 
akis, kad mes nė nepastebime, kad ji, lyg 
tas nepagydomas vėžys, graužia šeimos ir 
visuomenės laimę, iki visiškai ją sunaikina.

Laiku pastebėtas vėžys kartais yra pagy
domas. Tikrai galima išgydyti ir savimylos 
vėžį, jei tik gana anksti atrasime jo ženklus 
savyje. O ženklų yra labai daug. Štai vie
nas kitas:

— Mūsų brangusis AŠ stengiasi užimti 
dievaičio vietą mūsų gyvenime, visas jo pri
vilegijas ir garbę. Jis godžiai gaudo gar
desniuosius kąsnius; kitiems pakaks kas nuo 
jo burnos atkris. Jis puošiasi pačiais gerai
siais ir brangiaisiais rūbais; pigesniais ir 
paprastesniais gali pasitenkinti kiti. Die
vaitis AŠ mėgsta kuo daugiausiai ilsėtis ir 
kuo mažiausiai darbuotis. O jei tenka imtis 
darbo, tai jis moka taip susiorganizuoti, 
kad kitiems tektų sunkieji ir nemalonieji 
darbai, jam — lengvesnieji ir didesnė gar
bė. AŠ rūpinasi iščiulpti iš gyvenimo kuo 
daugiausiai malonumų, nemalonumus ir 
kartybes palikti kitiems. Aišku, dievaitis 
AŠ turi visada gauti geriausią atlyginimą, 
didžiausią padėką už mažiausią piršto paju
dinimą.

Tik pasiklausyk jo kalbos! Kokius jis 
reikalavimus stato! Kas kelintas žodis 
bus: “Aš... Aš... Aš... Manęs... Man... Ma
nimi”. Tą žodelytį jis linksniuoja gėrių ge
riausiai.

Vargas tam, kas drįstų dievaičiui AŠ 
kelią pastoti! Jei negali jo tuojau sudoroti, 
tai visą gyvenimą nedovanos!
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Kad kiti dėl tokio AŠ elgesio kenčia, ka
muojasi, ašaras lieja, jis nemato. O jei ir 
mato, nė trupučiuko nesijaudina. Kas jam? 
AŠ yra tikras tironas diktatorius. Visi vi
sada ir visur turi jam tarnauti ir pataikauti.

Ar ne aišku, kad du tokie dievaičiai, su
ėję poron, negalės sugyventi? Arba vienas 
pavergs kitą, arba virs amžina kova už “sa
vo teises” (apie “savo pareigas” AŠ nekal
ba).

Tepakanka čia suminėtų simptomų. Dau
giau lengvai rasite patys, atidžiau bestebė
dami AŠ pėdsakus savo gyvenimo veiks
muose ir svajonėse.

Mirtinas savimylos priešas yra tikra 
krikščioniškoji artimo meilė. Vienas iš pa
čių ryškiausių krikščioniškos artimo meilės 
ženklų yra tas, kad ji “neieško savo nau
dos”, anot šv. Povilo. Todėl Jums, Bran
gieji Bičiuliai, tikriausia priemonė nesantai
kai išvengti yra mylėti viens kitą, kaip 
Kristus myli Jus ! Kiek tik galima, be ki
birkštėlės savimylos. Kiek tik galima, pa
miršti save, savo troškimus, savo reikalus, 
o begyventi “kitos pusės” troškimams, rei
kalams ir vėliau savo vaikams. Juo dažniau 
ir labiau sugebėsite išsižadėti savęs, savo 
pomėgių, polinkių ir gyventi kito labui, juo 
geriau sugyvensite ir laimingesni būsite. 
Jei vysies savo šešėlį, jis bėgs nuo tavęs. 
Pradėk bėgti nuo jo, jis vysis tave. Pana
šiai ir su laime! Juo tu labiau kamuosies ją 
sau paglemžti, juo mažiau jos tematysi. 
Juo labiau stengsies ją kitiems suteikti, juo 
mieliau ji apsistos pas tave!

Negaliu dabar leistis į smulkmenas, kaip 
toji kova turi atrodyti kasdieninėje gyveni
mo tikrovėje. Tepakanka tų bendrų bruo
žų. Aiškesnių ir praktiškesnių patarimų tu
rėtumėte klaustis savo nuodėmklausio, dva
sios vado, kurs geriau žino Jūsų karakte- 
rius, dorybes ir silpnybes bei gyvenimo ap
linką. Ar reikia dar paminėti, jog nuoširdi 
malda ir sakramentai yra būtinieji ginklai 
šitoje meilės kovoje su savimyla?

Prašydamas Viešpatį padėti Jums sukur
ti svajojamą laimingą šeimos židinį,

Jūsų Kunigas Jonas.

P. S. Gal dar ir per anksti būtų įspėti 
Jus, kad puikiausios sąlygos klestėti savi

mylai yra ar visai bevaikė, ar tik vieno, 
dviejų vaikų šeima.

Bevaikėje (tyčia bevaikėje) moterystėje 
vyras ir moteris gyvena tik savo malonu
mui. Ir tai jau yra aiškiausia savimyla.

Kur tik vienas ar du vaikai tėra šeimoje, 
ten jie yra stačiai beprotiškai “mylimi”. To
dėl lepinami! Jiems pataikaujama, viskas 
duodama, niekas nedraudžiama. Jie visko 
pertekę. Jiems visada ir viskas galima! 
“Prisivargs vaikeliai užaugę. Nors dabar 
tegu jiems nieko netrūksta”! Kokia apgau
lė ! Kokia nelaimė. Šitokio nusistatymo tė
vai išaugina didžiausius savimylas žmones, 
kraugerius, be širdies, be užuojautos, be 
gailesčio. Tuo tarpu normalioje gausioje 
šeimoje pačios aplinkybės verčia vaikus su
sivaldyti, atsižvelgti į kitus, viens kitam 
padėti, patarnauti, paklausyti ir taip pama
žėle aplaužyti savimylos ragus. Todėl jau 
vien pedagoginiais auklėjimo sumetimais 
gausi šeima yra tikra palaima. Ir kaip tik 
todėl, kad tėvai myli vaikus, turėtų iš pat 
mažens pratinti juos kovoti su savimyla ir 
ugdyti juose neribotą meilę artimui.

K. J.

DIDYSIS MOTERS PASKYRIMAS

III

Prarastas moteriškumo supratimas

Kai stebime modernųjį gyvenimą, esa
me verčiami šaukti su karalium Saliamonu: 
“Kas suras šaunią moterį?!” Mes pastebi
me moderniąją moterį vis labiau įvairiais 
būdais nusigręžiančią nuo tikrojo moters 
idealo. Kokiu būdu žmonės prarado mylin
čios ir besiaukojančios moters sąvoką, o vie
toj jos pastatė moterį profesionalę? Trys 
veiksniai prisidėjo prie moters idealo sudar
kymo : Liuterio reformacija, perversmas in
dustrijoj, feministinis sąjūdis.

1. Reformacija buvo ultra-vyriškas są
jūdis, mažai kreipiąs dėmesio į moters ypa
tybes ir jos paskirtį. Kai bendruomenė pra
randa katalikiškąją galvoseną, drauge ji 
praranda pilno pasiaukojimo idealą, sakra
mentalinio malonės gyvenimo supratimą, 
pagarbą moterystei, trumpai — visus prin
cipus, surištus su moters misija ir jos kilnu
mu.
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2. Prie moteriškųjų savybių principinio 
nuvertinimo dar prisidėjo ir perversmas 
pramonėje, atnešęs didelių ekonominių ir 
socialinių pakeitimų. Prieš gerą pusšimtį 
metų, kai namų pramonė turėjo labai daug 
reikšmės, moteris buvo ekonominio šeimos 
gyvenimo centras. Bet pamažu daugelis tų 
priemonių, kuriomis ji tarnavo savo šeimai 
ir ugdė pačią save ir dėl kurių ji buvo taip 
kitų vertinama, pradėjo slysti jai iš rankų. 
Kuo ne visa, ką pirma moteris gamino pati, 
dabar yra gaminama fabrikuose. Daugelis 
dalykų, per kuriuos ji galėjo pasišvęsti šei
mai, neteko savo vertės. Tuo pačiu laiku 
medžiaginiai reikalai išlaikyti šeimai daž
nai vertė ją išeiti prekyvietėn, fabrikan ar 
tarnybon, atitolino ją nuo šeimos ir nuo 
svarbiausių moteriškų pareigų.

3. Trečioji priežastis, prisidėjusi prie tik
rojo moteriškumo praradimo, buvo feminis
tinio sąjūdžio klaidos.

Feminizmas gimė iš natūralaus moters 
pasipriešinimo visokiam jos slopinimui, ku
rį ji pajuto vyriškos dvasios ir išsiplėtoju
sios pramonės kultūroj. Feministės triukš
mingai reikalauja lygybės. Deja, tos lygy
bės jos reikalauja vyriškuose dalykuose. 
Visos jų kovos nieko gero neatnešė, o tik 
prisidėjo prie naikinimo tų dvasinių ypaty
bių, kurios skiria moterį nuo vyro. Ji tapo 
beždžioniško vyro pamėgdžiojimo auka. 
Feminizmas yra siekimas vyro idealo, kaip 
vienintelio idealo. Feministės visiškai pra
rado pasitikėjimą savimi, kaip moterimis. 
Jų pastangos parodyti, kad “visa yra gera, 
kas vyriška”, išduoda jų netikrumą ir tylų 
prileidimą, kad moteris stovi žemiau negu 
vyras.

Moters pastangos kovoti už laisvę vedė 
ją vis giliau ir giliau į klampynę, kurioje 
yra piktai išnaudojama jos prigimtis ir pa
neigiama jos tikroji paskirtis. Chesterton’o 
sąmojus yra ne vien tik juokavimas: “Dvi
dešimt milijonų moterų atsistojusios ėmė 
šaukti: — mes nenorime, kad mums būtų 
diktuojama! — ir... nutarė tapti stenografė
mis...” Šiais trumpais žodžiais yra išreikšta 
moters padėtis šiandieniniame pasaulyje. 
Moteris pasipriešino namų gyvenimo suvar
žymams. Bet dabar ji tapo dar labiau su

varžyta mašinų mekanizmo ir įstaigose nus
tatytų taisyklių. Šie dalykai moteriai yra 
daug monotoniškesni, nes visa tai jai yra 
neįprasta ir svetima jos karakteriui.

Moteris yra sutverta moterystei ir moti
nystei. Modernioji moteris labai lenkvapė
diškai ieško skyrybų, labai lengvai pasisten
gia dirbtinu būdu tapti nevaisinga. Bet iš 
tikrųjų moteris laisviausiai jaučiasi namų 
bei šeimos aplinkoje. Viešame gyvenime 
laisvės ieškojimas veda ją prie siauro, spe
cializuoto išsilavinimo ir prie dar siaures
nės specializuotos karjeros. Moteris sutver
ta meilei. Joje ji moka pasiaukoti ir pasi
švęsti. Deja, moderniajame pasaulyje jos 
kelias yra vienatvė ir savarankiškas nepri
klausomumas.

Atgal prie idealo!

Moters problema — pagrindinė žmonijos 
problema. Gaila, jos išrišimas nėra lengvas. 
Žmonės, praradę dieviškojo prado, pasireiš
kiančio žmogaus prigimtyje, supratimą, 
prarado ir tikrojo moteriškumo supratimą. 
Nenormali moters padėtis modernioje san
tvarkoje yra pati svarbiausia kultūros kri
timo priežastis. Niekados moteris nebus 
savo tikroje vietoje, kol pasaulis iš pagrin
dų nebus atnaujintas krikščioniškoje dva
sioje. Kuo moteris gali prisidėti prie šio 
atnaujinimo? Ji turi grąžinti iš pasaulio 
išguitą moteriškumo supratimą. Štai kele
tas priemonių tai įvykdyti:

a) Gerai pažink save. Pirmoji moters 
pareiga sau pačiai — išsiugdyti savigarbą. 
Ji turi įsigilinti į moters prigimties kilnumą 
ir jos vaidmens svarbumą žmonijoje. Jai 
reikia visomis jėgomis siekti to spindinčio 
moters idealo, kuris yra toks ryškus Šv. 
Rašte, ypatingai kur yra kalbama apie Die
vo Motiną Mariją. Jei moteris turės drąsos 
būti moteria ir nesvyruodama vykdys savo 
kilniąją misiją, pasaulis vėl pripažins ir pa
gerbs neišmatuojamą moteriškumo kilnu
mą.

b) Atstatyk krikščioniškąją šeimą. Viso
mis priemonėmis ir visokiais būdais reikia 
atstatyti šeimą į tikrąjį krikščionišką aukš
tumą. Tik tokia šeima yra pilna gyvybinės 
galios ir šiuo gyvybingumu pasireiškia so
cialinėje santvarkoje, nes juk ji yra socia
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linio organizmo pagrindinė ląstelė. Ją rei
kia taip sutvarkyti, kad būtų pajėgi pasiek
ti jai paskirtus didžiuosius tikslus: religinį, 
pedagoginį, kultūrinį ir ekonominį. Moteris 
yra atsakinga už tikro krikščioniško gyve
nimo išugdymą šeimoje. Bendros šeimoje 
maldos, darbas ir poilsis turi stiprinti vie
nybės ryšius ir artinti visą šeimą prie Die
vo.

c) Pasišvęsk grynai moteriškiems dar
bams. Jei socialiniame gyvenime moters 
polinkiai užima tokią svarbią vietą, reikia, 
kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos mo
teriai, ypač ištekėjusiai, darbuotis moteriš
kose socialinio gyvenimo srityse, kad jos 
savybės, jos prigimties dovanos, neliktų ne
išnaudotos. Ji turi atrasti savo paskirtį — 
tikroje meilėje pasišvęsti žmonijos tarnybai.

d) Tapk pasiaukojimo pavyzdžiu. Pasi
aukojimas — svarbiausias moters uždavi
nys. Šito moters pasiaukojimo pavyzdžio 
žmonija savo istorijoj, gal būt, dar nieka

dos nebuvo taip reikalinga, kaip šiandien. 
Visos mūsų pairusio ir ligoto pasaulio ne
tvarkos šaknys glūdi žmogaus nenorėjime 
priklausyti Dievui. Norint grąžinti moder
niajam pasauliui dvasios ramybę ir džiaugs
mą, reikia jį išmokyti nuoširdžiai pasivesti 
Dievui, nuolankiai ir noriai pripažinti savo 
priklausomumą nuo Jo. Tik tada pasaulis 
vaikščios tikrosios išminties keliais ir mei
lės Dievas, o ne piktas ir paklydęs žmogus, 
jame viešpataus. Tai yra vienintelė prie
monė atnaujinti žmoniją. Šią priemonę turi 
parodyti pasauliui, pavartodama ją pirmiau
sia savo šeimoje, dvidešimtojo amžiaus mo
teris! Tai yra kilniausia misija, jos pagrin
dinis uždavinys.

PASTABA. Čia iškelti klausimai plačiau išgvildenti 
galima rasti knygose: Chesterton. What’s Wrong With 
the World. Sheed and Ward, New York, 1942. Gina 
Lombroso. The Soul of Woman. Dutton and Co, New 
York, 1923. Jacques Leclercq. Marriage and the 
Family. Pustet, New York, 1942.

V. Gutauskas, S. J.

Prie Nekaltosios Paveikslo
Kai lūpos tyliai kartoja angelo žodžius: 

“sveika, Marija, malonės pilnoji” ir širdis 
plaka ilgesiu, aš stengiuos prisiminti visa, 
ką gražiausio esu matęs Dievo darbuose. 
Tačiau nieko nerandu, su kuo galėčiau pa
lyginti grožį Tos, kurią sveikinu...

Niekuomet neišdils iš mano atminties 
rytmečiai, kai saulė, didelė, raudona, iš 
melsvo miško išnirus, maudydavos stikli
niuos Zarasų ežeruos. Kai ji didi, it kara
lienė, gegutės “kukū” lydima, kopdavo į 
aukštą dangų aušros nudažytu taku. Bet 
Tu, Marija, daug gražesnė... Auksiniai ryt
mečiai — tik keli Didžiojo Menininko tep
tuko brūkšniai, keli mažučiai Jo išminties 
spindulėliai. O Tavo sieloje — Jo malonės 
pilnybė: “sveika, malonės pilnoji!”

Kai tėviškėje giedrią žiemos naktį švies
davo pilnatis, išeidavau pasivaikščioti. Tų 
mėnesienų ir šiandien, po tiek jau metų, vis 
nebegaliu užmiršti. Ar galėtų būti kas nors 
gražiau, paslaptingiau ir poetiškiau, negu 
keliauti balta, baltutėle sniego antklode už
tiestais tyliais, tyliais laukais? Ar galėtum

rasti ką nors nuostabesnio, kaip tokią nak
tį fantastiški miško šešėliai, išraižyti snie
ge?

“Mano Dieve”, — nenoromis prabildavo 
širdis, — “gerasis Dieve, kurs mėgsti daryti 
gera ir slėptis už savo darbų, nuo miegan
čio žmogaus akių Tu paslėpei gražiausiąjį 
paveikslą, kurį žemei nutapei ir vidunakčiui 
liepei prabilti poezija, kuri prašoka žodžio 
galią. Bet Tu, Marija, dar gražesnė... Dei
mantiniai žiemos vidunakčiai — blankūs 
Didžiojo Menininko pėdsakai, tik mažučiai 
Jo grožio spindulėliai. O Tavo sieloje Jo 
malonės pilnybė: “sveika, malonės pilnoji!”

Gera pasilikti vienatvėje su Tavimi. Ma
rija, tik su Tavim viena, ir pasidžiaugti pa
veikslu, kurį jaunatvėje išsinešiau iš savo 
tėviškės bažnyčios: Mergelė baltu rūbu, 
žydria juosta apjuostu, su maldai sudėto
mis rankomis ir žvilgsniu pakeltu į dangų. 
Apie Jos galvą dideliu ratu dvylikos žvaigž
džių vainikas, po dešiniąja koja žalčio gal
va, o po kairiąja mėnulio delčia.
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Šventasis Tavo, Marija, paveikslas, įsi
spaudęs vaiko sieloje, tapo stiprybe jaunat
vės kovose ir džiaugsmu laimėjimuose. O 
šiandien, tamsiausiose mūsų gyvenimo die
nose, jis — man didelė viltis ir pasitikėji
mas. Neapvils jis manęs! Tu, Skaisčiau
sioji Mergelė, savo malonių pilnybėje radai 
galią nugalėti senąjį žaltį — blogio versmę, 
užnuodijusią žemę. Dievo pažadas: “Pa
darysiu nedraugystę tarp tavęs ir moteriš
kės”, išsipildė Tavyje. Tau pergalė užtik
rinta: “Ji sutrins tau galvą”.

Lemiamoji su juo kova jau įvyko Golgo
tos viršukalnėje, kur Tu po kryžium sto
vėdama, tvirta, kaip Tavo meilė, už mūsų 
gyvenimą savo Sūnų aukojai.

Pajusk, širdie, Motinos skausmą ir verk 
su pranašu Jeremiju, mačiusiu busimąją iš
ganymo dramą ir raudojusiu dėl Nekalto
sios ir su Ja: “Verkte verkė naktį, ašaroti 
Jos veidai... Nėra nei vieno iš artimųjų, 
kurs Ją ramintų: visi draugai Ją paniekino 
ir tapo priešai (1, 2). Kam prilyginsiu Ta
ve, su kuo sugretinsiu Tave, Jeruzalės Duk
ra? Kaip paguosiu ir kaip suraminsiu Tave, 
Siono Mergele?... Didelis, kaip jūra, Tavo 
liūdesys (2, 13). O jūs visi, keliaujantieji 
žemės vieškeliais, stebėkite ir pasakykite, 
ar yra skausmas didesnis už mano skaus
mą?...” (1, 12).

Tu laimėjai, Marija, o Tavyje laimėjom 
mes visi, kaip visi buvom žuvę Ievoje. Mū
sų laimėjimas — Jėzaus Kristaus Išganyto
jo pergalėje. Laimėjome, nes “nei dauge
lis vandenų nepajėgė užgesyti Tavo meilės 
ugnies” (G. Giesmė, 8, 7). Senasis žaltys
— revoliucionierius prieš tiesą ir žmogaus 
prigimties klastingas priešas buvo sutriuš
kintas ir jo išdidžioji galva padėta po Tavo, 
Nuolankiosios Mergelės, kojomis. Nuo da
bar jis neturės daugiau galios ant mūsų, jei 
mes patys laisvai ir noriai per nuodėmę jam 
nenusilenksim.

Tu seniai mirei, kaip ir visi mirtingieji. 
Seniai su siela ir kūnu, nepajutus nuodėmės 
prakeikimo — “dulkė esi ir į dulkę pavirsi”
— džiaugiesi amžinojo savo Sūnaus kara
lystėje. Nors Tu, o Motin, mūsų žemę se
niai palikai, bet žemėje, kur mes gyvenam, 
niekuomet netrūko Tavo meilės. Nors toli,

triumfuojančios Bažnyčios garbėje esi, bet 
Tavo akys lydi mus. Matai, galingo priešo 
esam puolami, galingo, kaip yra galinga ne
apykanta ir kerštas. Tu, gelbėjusi mums 
tiek kartų, pagelbėsi ir dabar.

Kodėl toks liūdnas ruduo, ko žmonės 
taip susirūpinę skuba Romos gatvėmis? 
Todėl, kad išpuikę, galingi ir žiaurūs, siau
bingi, lyg įsikūnijęs šėtonas, turkų sultonai 
jau bando plėšti Italijos pakraščius. Bal
kanų tautas ir Viduržemio jūros salų gy
ventojus išpiovė, o vyrus išsivežė vergais. 
Jų laivynas gausus, kaip miško medžiai, 
ruošiasi atplaukti tiesiai Romon. Tiesa, jo 
pasitikti neseniai išplaukė jungtinis Popie
žiaus, Venecijos ir Ispanijos laivynas, bet 
ką tai reiškia!... Todėl Popiežius drąsino ka
reivius, ragindamas prašyti Marijos pagal
bos: “Nuo amžių negirdėta, kad kas nors, 
šaukdamasis Tavo pagalbos, prašęs užtari
mo, būtų buvęs neišklausytas”. Jis visiems 
tikintiesiems išsiuntinėjo raginimus daryti 
atgailą ir kalbėti rožančių.

Štai minios, kaip upė, plūsta Romos gat
vėmis. Priešakyje minios barzdotas sene
lis, basas ir atgailos drabužį dėvįs. Tai Po
piežius Pijus V.

1571 m. spalių 7 d. prie Lepanto įvyksta 
lemiamas mūšis. Krikščionys kovoja prieš 
daug galingesnį priešą. Kautynėms pasi
baigus, Popiežiaus karvedys Antonio Colo
na susijaudinęs taria: “Mes stebuklu laimė
jome, o ne jėgų proporcija!”

Džiaugėsi visas krikščioniškasis pasaulis 
ir padėkos giesmes Marijai giedojo. Džiau
gėsi ir Šventasis Tėvas ir, liudydamas busi
mosioms kartoms apie Marijos pagalbą le
miamoje kovoje, padėjo pusmėnulį, turkų 
emblemą, šalia žalčio galvos po Nekaltosios 
kojomis...

Devynioliktojo amžiaus vidurys. Bažny
čios padangėje nepaprastai grasiną debe
sys. Prancūzų enciklopedistų sąjūdis su 
gabiais masonų vadais, Voltaire, Renan, 
Diderot, nihilizmą ir materializmą išsklei
džia po visą kultūringąjį pasaulį. Neretai 
ir kunigija tampa liberališkųjų idėjų auka. 
Prieš išprususią Paryžiaus publiką Voltaire 
trina iš džiaugsmo rankas: “Mielajam Die
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vuliui tuoj gražų paminklą pastatysime...”
Didžiai liūdi ir sielvartauja Popiežius Pi

jus IX, nes Bažnyčiai gręsia didžiausias pa
vojus būti sunaikintai iš vidaus. Nedaug 
kam daro įspūdį 1854 m. Nekaltojo Prasidė
jimo dogmos paskelbimas. Jau net žmonių 
masių nepasiekia Bažnyčios balsas.

Belaukiant, kada grasinančių debesų žai
bai kris į Bažnyčios pastatą, 1858 metais jie 
krinta tiesiai į masonerijos pastatytą bokš
tą: Liurde keturioliką kartų iš eilės pasiro
do Marija. “Aš esu Nekaltas Prasidėjimas”, 
— sako Ji. Ir pasklinda po visą pasaulį ne
paprastai galingas šauksmas pamesti neti
kėjimo ir klaidatikystės šunkelius ir grįžti 
prie Dievo per Jos Sūnaus įsteigtąją Baž
nyčią. Katalikiškuose kraštuose įvyksta 
persilaužimas, bet dėl žmogaus paikumo be
dievybei nesuduodamas mirtinas smūgis: 
daug bedievių liko užkietėjusių, o dar dau
giau krikščionių drungnų ir abejingų.

Kaip dėkingas esu Tau, Marija, kad ma
no Tėvynę Tu apsaugojai nuo erezijų ir per 
Tavo Šiluvoj išlietas ašaras Lietuva liko 
Kristaus Bažnyčios prieglobstyje ir šian
dien aš katalikas esu.

Schizmatiškoje ir eretiškoje krikščiony
bėje Bažnyčia negalėjo paskleisti Tavo at
neštųjų malonių, todėl senasis melo tėvas 
ir blogio kunigaikštis, mažai kliudomas, įsi
taisė tvirtas savo pilis, ir jos tapo bedievy
bės avangardu. Net ir ten, kur Tavo var
das nuoširdžiai buvo gerbiamas, bet panie
kintas Tavo Sūnaus įsakymas priklausyti 
vienai, šventai ir apaštališkai Bažnyčiai, at
seit Rusijoje, šėtonas pajėgė sukurti negir
dėto siaubo karalystę. Bet Tu nepaliksi 
savo vaikų liūdnam likimui, nes niekuomet 
nepalikai. Savo rūpestį ir šiame varge jau 
esi įrodžius.

Kai piktybės kunigaikščio generolai, Le
ninas, Trockis ir Stalinas, 1917 metais ry
tuose, prisidengę vargšų užtarėjų skraiste, 
paskelbia žūtbūtinę kovą Dievui, vakaruo
se, Fatimoj, vėl suspindi Tavo, Mergelės 
ženklas. Žmonės vėl vargų slėny regi Tave, 
dešimttūkstantinės minios mato Tavo ap
silankymo ženklus. Bedieviškai ir užsispy
rusiai žalčio veislei didelis, gal paskutinis 
perspėjimas!

O mums, Tavo vaikams, šis ženklas — 
didelis suraminimas ir pasitikėjimas: jei 
Dievo esame, žemės blogis — dangiškojo 
gėrio laidas. Tu apšvietei mus savo šviesa, 
išryškindama mūsų kovos taktiką: atgaila, 
ypač už netikinčius; malda, ypač rožančius; 
kryžiaus meilė, ypač pasižymint ištikimu
mu ir tvirtumu skaudžiuose bandymuose; 
taip, kaip Tu davei mums pavyzdį — tvirta 
stovėdama prie mirštančio Sūnaus.

Mergelės kova plečias į negirdėto didu
mo grumtynes. Bet Dievo žodis, kaip šven
tas, taip ir tikras: “Ji sutrins tau galvą!” 
Kūjis ir piautuvas ten pat, po Jos kojomis, 
prie pusmėnulio, bus padėti, kur nužemin
ta žalčio galva per amžius...

Aš giliai nuliūstu prie Tavo, Nekaltosios, 
paveikslo, sieloje išsinešto iš savo tėviškės. 
Mano širdį Tu norėtum matyti tyrą, kaip 
pirmasis sniegas, o ji dulkių temdoma. No
rėtum jos skaidrume džiaugtis savo skaid
rumo ir šventumo paveikslu, bet ją drums
čia Dievą paliekančio pasaulio vėjai.

Tu, kuri visas kovas laimi, Mergele, Mo
tina, padėk man save laimėti Tau. Kaip gar 
lėčiau pakęsti Tavo akivaizdoje niekšišku
mą: kitiems skelbti Tavo garbę, o savo el
gesiu žeminti Tave; kitus raginti vykdyti 
Tavo kovos planus, o savo gyvenimu prieš
tarauti jiems; tikėti, kad Tavo laimėjimuo
se glūdi mano Tėvynės laimėjimas ir Tavo 
kovoms nepasišvęsti visomis jėgomis, visa 
siela, visu protu, visa širdimi...

PASTABA. Visiems labai rekomenduoju 
perskaityti šias dvi knygas:

1. Vysk. P. Būčys. Švenč. Panelės Apsi
reiškimai Liurde. Galima gauti “Darbinin
ke”.

2. Marija kalba pasauliui. Kun. Vemb
rės vertimas.

K. Vabalkšnis

ATSIUSTOS PAMINĖTI KNYGOS:

1. Balys Gaidžiūnas. Vieneri Metai ir Viena Savaitė. 
Išleido “Dirva”, 6820 Superior Avė., Cleveland 3, Ohio. 
2. K. Čukovskis. Daktaras Aiskauda ir Jo Žvėrys. Gau
nama “Eglutės” Administracijoje, P. O. Box 22, Brock
ton 68, Mass.



AR KRISTUS MIRĖ IR PRISIKĖLĖ?

Kai kurie sako, kad Jėzus nenumirė, bet 
mokiniai Jį dar gyvą nuėmė nuo kryžiaus. 
Prašyčiau argumentų prieš tokius tvirtini
mus. S. J.

Iš klausimo atrodo, kad Jūsų ausį palie
tė iš kažkur atklydęs dar 18 amžiaus racio
nalistų ir 19 amžiaus liberalų šauksmų ai
das. Sakau “aidas”, nes šiandien šauksmų 
jau negirdėti: nedrąsu šaukti prieš istori
niais dokumentais ir net gydytojų tyrinėji
mais paremtus faktus.

Kas tik nebuvo jų išgalvota, kas tik ne
buvo jų prikalbėta prieš Jėzaus dievišku
mą: evangelijos neistoriškos — ten tik pa
sakų ir mitų rinkinys; stebuklai negalimi, 
nes negali būti antgamtinių dalykų. Vieni 
sakė, kad Kristus buvo apgavikas, kiti — 
kad nesveiko proto, treti “atrado”, kad Jo 
visai negyventa, kad Kristus yra ne istori
nis, bet tik legendarinis asmuo, žmonių fan
tazijos padaras. Vieni kitus barė, vieni ki
tus koliojo, kad renkasi netinkamus argu
mentus, bet kiekvienas stengėsi kitus įti
kinti, kad Kristus ne Dievas. Juk tik tokiu 
atveju galima pateisinti savo netikėjimą...
Kas, kada ir kaip kalbėjo, kad Jėzus nemirė?

Pirmasis šią “tiešą” paskelbė Heidelber
go universiteto profesorius G. Paulus pa
baigoje 18 šimtmečio, po to, kai Hamburge 
nesėkmingai, pasibaigė prof. Reimarus’o 
bandymai įrodyti, kad evangelijos nėra isto
rinis dokumentas. Tada Paulus ėmė skelbti, 
kad visai nesą reikalo tai įrodyti. Evangeli
jos istoriškos, bet jose pasakojami stebuklai 
reikia teisingai suprasti: pats faktas bent es
mėje yra teisingas, bet jį pasakojusio evan
gelisto sprendimas — klaidingas. Štai, pa
vyzdžiui, duonos padauginimo stebuklas. 
Jėzus ir Jo mokiniai, kurie tyruose buvo iš 
anksto apsirūpinę maistu, dalinosi su kai ku
riais pamokslų klausytojais, neturėjusiais 
maisto. Savo pavyzdžiu paskatinę visą mi

nią panašiai elgtis. Šio įvykio atvaizdavimas 
apaštalų buvo išpūstas... Aklųjų pagydy
mas taip pat nebuvęs stebuklas: Jėzus ži
nojęs specialius vaistus, kuriais išgydyda
vęs akluosius. Lozoriaus ir paties Jėzaus at
sikėlimas iš mirties buvę ne kas kita, kaip 
atsibudimas iš letargo...

Taigi, Jėzaus “stebuklai” nėra tikri ste
buklai, o tik karitatyviniai veiksmai, medi
ciniška pagalba arba atsitiktiniai supuoli
mai. Kalbėti apie stebuklus yra nesąmonė, 
nes antgamtinis pasaulis neegzistuoja.

Liberalai, nors racionalistus daugeliu 
atvejų kritikuoja, tačiau tyliai naudojasi tais 
pačiais principais ir daro tas pačias išvadas. 
Pavyzdžiui, Renan 1863 m. išleistame savo 
garsiame “Jėzaus gyvenime” apie evangeli
jų stebuklus taip rašo: “Šimto antgamtinių 
įvykių 80% — gryna liaudies fantazija; li
kusius 20% galima eliminuoti prileidus, kad 
Jėzus buvo geras vaistininkas”... Bendrai, į 
tą Jėzų, kuris “buvo nužudytas už miesto 
vartų, paskiau manyta, kad jis prisikėlė iš 
mirties”, nesą verta kreipti dėmesio: “kai 
kurie iš jo norėtų padaryti išminčių, kiti fi
losofą, patriotą, geraširdį vyrą, moralistą, 
šventąjį. Nė vienas iš šių jis nebuvo. Jis bu
vo burtininkas (žavėtojas)”...
Kuo tikėti?

Jeigu dėl šių žmonių ir jų sekėjų tvirti
nimų Tamsta abejoji Kristaus mirties tikru
mu, norėčiau, kad atkreiptumei dėmesį į ne
paprastai abejotiną, be jokių įrodymų, jų 
tvirtinimą. Kaip galėjo jie tai sužinoti tik... 
po 17-kos amžių? Per visą 17 šimtmečių 
niekas nebuvo suabejojęs Jėzaus tikra mir
timi. Taip buvo dėl to, kad Jėzaus laikų liu
dininkai, ne tik draugai, bet ir priešai, tuo 
neabejojo — faktas buvo perdaug aiškus. 
Net žydų vadai, kurie Jo labiausiai nekentė, 
taip pat tik paskelbė: sargybiniams mie
gant, atėjo Jo mokiniai, Jį pavogė ir paslė
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pė (pal. Mt. 28, 13-15). O Jėzaus draugai, 
patys įvykius pergyvenę, vienbalsiai liudi
ja: Jėzus tikrai kėlėsi. Vadinas, tikrai buvo 
miręs.

Kalbėdamas apie svarbiausią apaštalų 
liudijimą, noriu įterpti dvi pastabėles. Pir
miausia prašyčiau atkreipti dėmesį, kad 
apaštalai nebuvo lengvatikiai. Nė vienas jų 
netiki moterų tvirtinimams apie Jėzaus at
sikėlimą. O apaštalas Tomas net netiki 
visų apaštalų tvirtinimams. Jis įsitikina, tik 
pats palietęs ranką ir šono žaizdas.

Saulius, uoliausias tautinių tradicijų gy
nėjas iš visų fariziejų, staiga virtęs apaštalu 
Povilu, be abejo, turėjo turėti tikrus tiek 
Jėzaus mirties, tiek Jo atsikėlimo įrodymus. 
Apsisprendimas už Jėzų nebuvo juokai! 
Tai reiškė apsisprendimą baisiai kovai, be 
žmogiškos vilties ją laimėti; reiškė savo re
ligijos ir savo tautos atsisakymą; reiškė sa
vęs pasmerkimą tai pačiai mirčiai, kuria mi
rė ir Mokytojas. Tai buvo galima ryžtis tik 
Jėzaus — Dievo vardan, kai dėl Jo dieviš
kumo jau neliko nė šešėlio abejonės. Ir tai 
nebūtų buvę įmanoma, jei apaštalai nebūtų 
buvę tikri Jo mirtimi ir Jo prisikėlimu. Jė
zaus mirtis ant kryžiaus buvo visiškai su
naikinus visų apaštalų tikėjimą Jo dievišku
mu. To tikėjimo atgaivinti niekas kitas ne
galėjo, kaip tik Kristaus prisikėlimas.

Antras dalykas dar svarbesnis: reikia ne
užmiršti, kad evangelijos (tas pat sakytina 
ir apie visą Naująjį Testamentą) yra tikri 
istorijos šaltiniai. Jie yra tikresni, negu bet 
kurio kito pasaulinės istorijos įvykio. Šios 
tiesos įrodymu čia neturiu vietos užsiimti. 
Primenu tik, ką laiško pradžioje esu sakęs: 
racionalistai, kurie buvo ėmęsi įrodyti evan
gelijų neistoriškumą, net draugų buvo už
pulti dėl patiektų įrodymų silpnumo ir neį
tikėtinumo. Taigi, turime Jėzaus mirties ir 
atsikėlimo dvejopus liudytojus: vieni yra iš 
tų, kurie, kaip evangelistas Jonas rašo, liu
dija, ką patys girdėjo, ką matė, ką savo ran
komis lietė (pal. Jono pirmojo laiško pra
džią), kuriems tas liudijimas reiškė ištrėmi
mą iš tėvynės, atskyrimą nuo tautos, panie
kinimą ir persekiojimą, kuriems tas liudiji
mas reiškė savęs gėdingai mirčiai pasmer
kimą. Kiti yra tie, kurie “matė” ir “lietė” 
tą tiesą, būdami nuo jos atskirti septynioli
kos šimtmečių, kurie, tai tvirtindami, patai

kavo sau patiems, savo puikybei, kurie iš 
anksto buvo fanatiškai nusistatę prieš ste
buklo galimumą, nors kartais pats stebuklo 
faktas badė akis, kaip pavyzdžiui, liberaliz
mo žydėjimo metu Liurdo įvykiai. Tad ku
riems liudininkams tikėti?

Jėzaus mirties įrodymai
To, kas jau pasakyta, beveik užtektų. 

Bet bus naudinga patiems liudytojų argu
mentus apsvarstyti. Prileiskime, kad Jėzus 
nemirė. Apalpęs Jis buvo paguldytas į gra
bą. Na, ir Tamsta gali tikėti, kad tame ka
pe pusiau miręs žmogus galėjo atsigauti? 
Man atrodo, kad jame net ir sveikiausias 
žmogus būtų miręs. Ir štai dėl ko: Jėzus 
buvo suvystytas į riebalinę medžiagą (aloe 
ir myra) išteptą drobulę, per kurią oras var
gu teprasiskverbė. Be to, Jo galva, kaip bu
vo žydų paprotys, buvo apvyniota dar kita 
skarele (pal. Jono 20,  7) .  Taigi, Jis negalė
jo kvėpuoti. O ši negalimybė, kaip žinome, 
ne apalpusius gaivina, bet sveikuosius ma
rina. Jeigu Jis būtų ir atsigavęs, tai kaip 
toks silpnas galėjo išeiti iš užantspauduoto 
kapo? Juk ant angos buvo užristas “labai 
didelis akmuo” (Mork. 16, 4).

Apie bet kokį apaštalų Jėzaus iš kapo iš
vogimą negali būti nė kalbos: jie negalėjo 
statytis į mirties pavojų dėl Jėzaus kūno, 
nes nebuvo jokio išskaičiavimo. Mirti už tą, 
kurį mirtis sunaikino?!...

Bet Jėzus ant kryžiaus tikrai mirė. Ne 
tik apaštalas Jonas, kurs visą laiką stovėjo 
prie kryžiaus, tai liudija, bet ir merdinčiųjų 
pribaigti atėję budeliai. Jie, sulaužydami 
nukryžiuotiesiems blauzdas, Jėzaus visai 
neliečia: Jo mirtis jiems nekelia jokių abe
jonių. O kai budįs karininkas ietimi perdu
ria Jo šoną, iš žaizdos išteka kraujo ir van
dens (Jono 19, 34). Tais laikais, kada žmo
nės mažai ką tenusimanė apie mediciną, šis 
reiškinys nedaug tepasakė: Jonas nepra
matė, kad mūsų kartoms tais dviem žodžiais 
“kraujas ir vanduo” paliudys neabejotiną 
Jėzaus mirtį.

Neturėdamas vietos paliesti visus šio liu
dijimo įdomius mediciniškus tyrinėjimus, 
patarčiau pasiskaityti Dr. Hyneck-Prag 
knygą “Golgotha” (ji yra išversta beveik į 
visas kalbas), kur skyriuje “Šono žaizda”
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jis paduoda Paryžiaus chirurgo Dr. Barbet 
tyrinėjimų davinius. Jais nustatyta, kad 
žmogaus, kurs miršta didelėje agonijoje, 
širdies maišelyje (pericardium) susirenka 
tam tikras kiekis serumo (vandens išvaiz
dos medžiaga), kurs, perdūrus širdį, išteka 
kartu su krauju. “Tai yra atradimas ir evan
gelijos patvirtinimas”, — rašo Dr. Hyneck,
— “prieš kurį mes liekame be žado”...

Taigi, ne tik yra, bet nežinau, kaip galė
tų būti stipresni Jėzaus tikros mirties įro
dymai. Apaštalas Jonas, aprašydamas Jė
zaus mirtį, sako apie save: “Kuris tai matė, 
liudija apie tai, ir jo liudijimas tikras. Jis ži
no, kad jis sako tiesą, kad ir jūs tikėtumė
te” (19, 35). Taip, kad mes tikėtume fak
tais, o ne kai kurių asmenų kliedėjimais!
Ar Jėzus prisikėlė?

Jeigu Jūs būtumėte manęs klausęs priva
čiai apie Jėzaus mirtį, laišką jau baigčiau. 
Jūs neabejojate Jo prisikėlimu. Bet šį atsa
kymą skaitys daugelis ir kitų žmonių. To
dėl nenoriu pasilikti prie mirusio Kristaus 
grabo. Jokios naudos iš žinojimo, kad Jis 
tikrai mirė, jeigu nežinome, kad Jis tikrai 
prisikėlė. Jei Jis neprisikėlė, “mūsų tikėji
mas yra tuščias”. Tada “mes esame labiau 
apgailėtini už visus žmones” (pal. I Kor. 
15, 17-19).

Tik prisikėlusiame iš mirties Jėzuje pil
nai pasireiškia Jo dievybė. Tik prisikėlimo 
šviesoje pasitvirtina Jo dieviškoji pasiunti
nybė žemėje. Jo darbai ir žodžiai įgauna ab
soliutiškos įpareigojančios galios, o mūsų 
tikėjimas suprasminamas. Tik Jo, atsikėlu
sio ir gyvenančio akivaizdoje, galime sta
tyti savo tikėjimą su visomis savo viltimis 
ant nesugriaunamos uolos.

Negaliu Jums čia, laiško pabaigoje, iš
vardinti visus neabejotinus Jo atsikėlimo 
įrodymus. Vietoj įrodymų verčiau patiek
siu daug ką pasakantį pavyzdį.

Žymus anglų mokslininkas Frank Mori
son, netikintis agnostikas, užsidarė savo 
darbo kambary, pasiryžęs iš pagrindų išstu
dijuoti Kristaus prisikėlimo klausimą ir su
rasti natūralias šio fakto priežastis. Kadan
gi jis buvo padorus žmogus, brangino tiesą, 
tai darbą pradėjo be jokių iš anksto padary
tų nusistatymų, vengdamas prieštarauti 
sveikai proto logikai. Na, ir koki rezulatai?

Po ilgų ir kruopščių studijų jis buvo pri
verstas pripažinti faktą: Kristus prisikėlė 
iš mirties.

Kiek vėliau jis išleido net knygą “Who 
Moved the Stone?” Toje knygoje jis rašo: 
“Truput grubus žvejys Petras ir jo brolis 
Andriejus, charakteringas savo abejojimais 
Tomas, pastovus ir rūpestingas mokesčių 
rinkėjas Matas, ištikimas, bet kietos galvos 
Pilypas negalėjo patekti į tokią padėtį, ku
rioje pergyventų kolektyvines haliucinaci
jas, atstojančias tikrovę. O jei psichologiš
kai tai nebuvo įmanoma, tai neverta apie 
jas nei kalbėti”.

Toliau jis rašo: “Šie vyrai veidas vei
dan turėjo sutikti baisų terorą ir persekio
jimus, todėl nebūtų galėję ištverti, jei Kris
taus atsikėlimu nebūtų pilnai įsitikinę. Jų 
tikėjimas turėjo būti tvirtas, kaip plienas, 
didesnis už sutiktas milžiniškas sunkeny
bes. Jei jiems tikėjimą reikėjo skleisti, pir
ma turėjo būti paruoštas jam kelias į jų pa
čių širdis neabejotinais įrodymais”. O tie 
įrodymai negalėjo būti kiti, kaip tikras 
Kristaus prisikėlimas iš mirties.

V. Gutauskas, S. J.

P R A N E Š I M A S

Gerbiamieji Skaitytojai,

Ateinančiais metais “Laiškai Lietuviams” žada pa
didėti, pagražinti išorinę formą ir paįvairinti turinį. 
Stengsimės, kad jie būtų įdomūs visokio amžiaus ir vi
sokio išsilavinimo žmonėms. Bus ir toliau šeimos ir 
jaunimo skyriai, kuriuose nagrinėsime auklėjimo ir 
auklėjimosi problemas. Visuomet atsakysime į skaity
tojų klausimus ir abejojimus.

Labai prašome visus skaitytojus, keliantis į kitą 
vietą, tuoj pranešti savo naują adresą. Kiekvieno nu
merio grįžta gana daug egzempliorių su pašto pastaba, 
kad skaitytojas išsikėlė į kitą vietą. Mums tai yra be
reikalingos ir nemažos išlaidos. Taip pat dabar, bai
giantis metams, laukiame, kad visi atsilygintų už pre
numeratą.

Amerikos ir Kanados skaitytojas prašome pasinau
doti šiame numeryje siunčiamais vokeliais prenumera
tai atnaujinti (jei baigėsi) ir užsakyti arba padėti už
sisakyti “L.L.” savo pažįstamiems. Be to prašome pra
nešti mums adresus asmenų, kuriems galėtume pasiųs
ti kelis numerius susipažinti. Ačiū!

Redakcija ir Administracija
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