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MINISTRI VERBI DIVINI

PROf. DR. KUN.
KONSTANTAS KURNATAUSKAS
Šveicarijoje, toli nuo tėvynės, toli nuo
savo šeimos ir draugų paliko šį pasaulį
82 metų amžiaus kun. Povilas Jakubėnas
— Lietuvos Ev. Reformatų Bažnyčios Ge
neralinis Superintendentas, Bažnyčios Is
torijos Profesorius, Evangelikų Teologijos
Fakulteto Dekanas bei Teologijos Dakta
ras honoris causa ir tapo Wessene, St.
Gallen Kantone palaidotas.
Kiekvieną kart? kada paslaptinga mir
ties galybė įžem , Į mūsų tarpą, darosi
tylu aplink mus ir mumyse, tada prade
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dame jausti protu ir galvoti širdimi, tada
mūsų valia norėtų atidengti uždangą, ski
riančią laiką nuo amžinybės ir sužinoti
ką nors apie didelę mįslę: ’’žmogus“. To
kioje nuotaikoje ir mirties didenybėje, su
darytoje tyloje trokštame dar kartą paž
velgti atgal, pažvelgti su pagarba ir dė
kingumu į mūsų mirusio brolio ir draugo
a. a. Povilo Jakubėno gyvenimo eigą, kad
kartu su juo pergyventi ilgą bendrą pra
eitį ir kvėpuoti prarastos tėvynės oru,
Povilas Jakubėnas gimė 1871 m. balan-

džio 11 d. Jo tėvai buvo ūkininkai ir di
desnio ūkio savininkai netoli Salamiesčio.
-Gimtame kaime baigęs pradžios mokyklą,,
jis, pagal tėvų norą, Įstojo kaipo raštinės
mokinys į Biržų paštą. Tačiau buvo kaž
kas tokio, kas verste vertė jį prasimušti
aukštyn iš pilkos materialinės kasdieny
bės Į aukštesnį gryno žinojimo ir šviesos
pasaulį. Tokiu būdu jis atsirado Mintau
joje, kur įstojo į gimnaziją ir savo didelio
darbštumo ir gabumo dėka, su aukso me
daliu ją užbaigė. Tradicingos Lietuvos re
formatų pamaldumo atmosferos didelės
meilės savo bažnyčiai ir tikėjimo broliams,
kuriems jis norėjo dvasiniai ir kultūriniai
tarnauti, dėka, jis pasirinko teologijos
mokslą ir tapo 1897 m.
imatrikuliuotas
Dorpato Universiteto Teologijos Fakulte
te. čia jo akademiškas gyvenimas susidė
jo vien tik iš pareigos ir darbo. Daug lai
ko ir pastangų pašventė jis rimtam stu
dento gyvenimui. Lietuvių Studentų Drau
gijoje jis stropiai kėlė tautiškas vertybes,
būdamas visuomet
susirūpinęs lietuvių
savijautos ir sąmoningumo sustiprinimu.
Teologijos Studentų Draugijoje jis matė
savo tikslą kelti istoriškas ir teologiškai
religines žinias iš Lietuvos istorijos šalti
nių. P. Jakubėnas labai retai dalyvauda
vo linksmame Dorpato studentų gyveni
me. Reikėdavo jį dažnai tiesiog jėga
įtraukti į studentų ’’komersus“, bet tada
jis mokėdavo būti linksmas ir pasidalinti
juokais su savo draugais prie alaus stik
lo. Bet tokie momentai buvo labai trumpi
ir jo Įgimtas sąžiningumas vėl traukė
jį prie jo darbo ir knygų. — Visiems
mums jis buvo pareigos ir darbo pa
vyzdys. 1899 metais jis baigė savo studijas
su laipsniu ’’Teologijos Kandidatas“ ir pa
rašė disertaciją: ’’Husitismas Lenkijoje ir
Lietuvoje“. Bestudijuodamas toliau vieną
semestrą Erlangeno Universitete (Bavari
joje >, aplankęs Vakarų Vokietijos viduri
nės misijos Įrengimus ir praleidęs savo
diakonavimo laiką ten pat, jis tapo 1909
m. Vilniaus Sinodo metu ordinuotas ku
nigu ir paskirtas antruoju kunigu Biržų
parapijoje, čia jis kartu su Superinten
dentu Meškausku veikė ilgus metus kaip
antras kunigas. Meškauskui mirus, jis ta
po pirmu kunigu ir Superintendentu. Jo
veikimo centras buvo Biržai: parapija,
bažnyčios ir mokyklos, kurioms jis pašvęsdavo visą savo laiką. Jo kunigo darbas
buvo pertrauktas pirmo pasaulinio karo
metu, tada jis turėjo palikti Lietuvą, nes

Prof. Dr. Povilas Jakubėnas.

ne tik visi kunigai, bet ir pati Kolegija
buvo į Rusiją, evakuota. Tik vienas kuni
gas pasiliko tais laikais Vilniuje, kad ga
lėtų reformatų interesus atstovauti prieš
okupacijos valdžią.
Nuo 1915 m. iki 1918 m. P. Jakubėnas
buvo Rusijoje, kur jis, kiek galimybės
leisdavo, aptarnavo išsisklaidžiusius lietu
vius reformatus rinkdamas, organizuoda
mas ir dvasiniai stiprindamas. Be to, jis
dirbo kaip mokytojas lietuvių mokyklose.
Karui pasibaigus prasidėjo naujas laiko
tarpis. Kilo laisva ir nepriklausoma Lie
tuva ir Lietuvos Ref. Bažnyčia turėjo, nors
ir ant seno tradicijos ir tvarkos pamato,
būti iš naujo organizuota. 1918 m. rudenį
įvyko pirmas po karo Synodas Vilniuje,
kuris, deja, galėjo tik paruošti kai kuriuos
sumanymus, nes politinės gyvenimo sąly
gos buvo dar visai neaiškios ir iš rytų
grėsė bolševikų pavojus. Tiktai 1919 m.
švobiškio Synodo metu Lietuvos Ref. au
tonominė Bažnyčia tapo sutvarkyta. Lie
tuvos (pirmiau iki 1918 m. Vilniaus) Evan
gelikų Ref. Kolegija buvo sudaryta su
prezidentu dr. J. Mikelėnu priešakyje ir
kun. P. Jakubėnas tapo išrinktas pirmuo
ju Nepriklausomos Lietuvos Respublikos
Generaliniu Superintendentu.
Su dide
liu pasišventimu P. Jakubėnas atsidavė

savo naujiems^ ir dideliems uždaviniams.
Jis žinojo savo didelę’ atsakomybę bažny
čios ir parapijos atžvilgiu ir padvigubino
.savo darbą. Jis taip pat gyvai dalyvavo
naujos Biržų gimnazijos gyvenime. Per il
gus metus jis buvo ne tik religijos moky
tojas, bet dėstė vokiečių ir lotynų kalbas.
Norėdamas duoti parapijoms dvasinį mai
stą, jas pakelti ir pastiprinti tėvų tikėji
me, jis savo lėšomis išleido mėnesinį laik
raštį ’’Sėjėją“, redaguodamas ir užpildydamas pats vienas jo skiltis iki 1940 m.
šitas religinis parapijoms skirtas laikraš
tis 18 metų jo buvimo, buvo mielai skai
tomas.
1925 m. įsteigtas Kauno Universitete
Evangelikų Teologijos Fakultetas. Jo tiks
las buvo užpildyti didelę Ev. Bažnyčios
spragą, būtent kunigų trūkumą visose Lie
tuvos, Ev. parapijose, kaip reformatų taip
ir lluteronių, kuris susidarė dėl karo ir
kitų aplinkybių. P. Jakubėnas buvo pak
viestas užimti religijos ir bažnyčios isto
rijos katedrą, buvo išrinktas Fakulteto
Dekanu ir kaipo toks atstovavo Fakultdtą
Universiteto Senate .Be daugeho mažesnių
jų straipsnių ir publikacijų, išleistų Uni
versiteto leidiniuose, buvo jo svarbiausias
veikalas, tikras ’’standard work“, jo 3 to
mai ’’Bažnyčios Istorijos“: senųjų laikų,
viduramžio ir naujųjų laikų.
Turtingas darbais ir pasisekimu buvo
a. a. P. Jakubėno gyvenimas kaipo kuni
go, mokytojo, Generalinio Superintenden
to ir profesoriaus. Jis rado atitinkamą
įvertinimą iš valdžios' pusės ir buvo apdo
vanotas Valstybės Prezidento visa eile
aukštų ordenų ir Gedimino ordeno II kla
sės. Jo moksliškas veikimas rado pripaži
nimą taip pat ir užsienyje, kur 1930 m.
Prahos Universitete Huso Teologijos Fa
kultetas suteikė jam Teologijos Daktaro
honaris causa laipsnį.
Daugely
je ekumeniškų, prezbiterionų ir mokslo
kongresų užsienyje, kaip antai: Cardife,
Halle, Stokholme ir kt. P. Jakubėnas kar
tu su kitais reprezentuodavo Lietuvos Ref.
Bažnyčią.
Kada. 1940 m. Lietuva buvo užgrobta
bolševikų ir jos nepriklausomybė (kaip
mes visi tikime, tik laikinai) pertraukta,
ir daugelis lietuvių, ypač inteligentai buvo
persekioti ir išnaikinti, tuomet ir P. Ja
kubėnas su kitais tautiečiais paliko 1941
m. tėvynę ir rado prieglobstį Vokietijoje.
Būdamas Vokietijoje, jis ir ten buvo nuo
lat susirūpinęs ateitimi savo tikėjimo bro
lių, kuriems jis stengėsi tarnauti patari
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mais. Ačiū jo ir dr. J. Mikelėno pastan
goms, evakuota Lietuvos Ev. Ref. Kolegija
galėjo savo teisiniai - bažnytinę egzisten
ciją tremtyje toliau tęsti. 1949 m. įvyko
antras Lietuvos Ev. Ref. Bažnyčios Synodas tremtyje, Horneburge (netoli Ham
burgo), kuris buvo atidarytas ir užbaigtas
kun. P. Jakubėno. Čia jis paskutinį kar
tą laikė pamaldas ir išdalino šv. Komuniją
Synodo nariams.
Povilas Jakubėnas buvo vedęs Haliną
Lipinskaitę, ji buvo jam ištikima gyveni
mo draugė, kol 195Q m. mirtis atskyrė ją
nuo vyro. Iš tos porystės liko du vaikai:
Kompozitorius Profesorius Vladas Jakubė
nas ir Halina Jakubėnaitė - Dilienė, abu
dabartiniu metu gyvena Jungtinėse Val
stybėse.
Gausiai buvo palaimintas jo gyvenimo
kelias. Senas amžius ir gyvenimo nuvar
gintas, Povilas ’ Jakubėnas rado paskutinį
prieglobstį Šveicarijoje, kur jis 1951 m.
pasitraukė į prieglaudą seneliams — sa
natoriją ’’Pelikan“ Wesene. čia jis užbai
gė savo ilgą, turtingą ir palaimintą gyve
nimą. Dar prieš mirtį jis nuolat rūpinda
vosi Lietuvos Bažnyčios ateitimi ir su su
sidomėjimu sekė veikimą tremties lietu
vių parapijų U.S.A., Kolegijos ir Synodo
Čikagoje. Rūpinosi jis ir Mūsų Sparnų
žurnalu, ragino visus remti spaudą, kas
met jai paaukojant bent vienos dienos
uždarbį. Ne tik kitus ragino, bet ir pats
buvo uolus M. Sparnų žurnalo bendradar
bis.
Dabar, lemiančiame pasaulio istorijos
momente, jis mus paliko. Jo paveikslas
aiškiai stovi dabar prieš mūsų akis. Sąži
ningas, sau labai griežtas ir save kritikuo
jąs, jis mokėjo ir kitų žmonių atžvilgiu
būti griežtas ir dažnai atrodė, kad Jaku
bėnas yra per daug aštrus. Tačiau kam
jis buvo gerai pažįstamas ir artimas, tas
turėjo žinoti, kad pagrindas visų jo mo
tyvų buvo meilė, ištikimybė, sąžiningumas
ir draugiškumas.
Mes visi dėkojame Tau, mielas ištiki
mas Brolau ir Drauge, dėkojame už vis
ką, ką mums buvai per daugiau kaip pusę
iamžiaus daręs gerais ir blogais laikais.
Tavo atminimas bus visuomet gyvas mūsų
tarpe ir sujungtas su Lietuvos Tėvynės ir
Lietuvos Ev. Ref. Bažnyčios istorija.
Tu buvai mums pavyzdžiu, vadu ir drau
gu. Tu buvai tikru žmogumi — ’’nil hu
man! a Te alienum erat“. —• Tu buvai iš
tikimas krikščionis. Ilsėkis Ramybėje. Te
gul Viešpaties šlovė šviečia Tau,

PAREIGOS IR DARBO

ŽMOGUS

Dr. JOKŪBAS MIKELĖNAS

Povilas Jakubėnas giniė Vaitkūnų kai
me, arti Biržų, skaitlingoje (3 broliai ir 5
seserys) ūkininko Krisiaus Jakubėno ir
Marės Macytės, vestos iš Iškonių kaimo,
šeimoje.
Būdamas 22 metų jaunuolis baigia Min
taujos gimnaziją ir nusistato studijuoti
teologiją ir tapti kunigu, dirbti savame
krašte, savųjų tarpe.

P. Jakubėnas — gimnazistas.

Taip tampa provincijos kunigu ir pro
vincijos visuomenės veikėju anuo sunkios
caro rusų okupacijos, lietuviškos spaudos
uždraudimo ir knygnešių laiku, kada kraš
tas buvo pilnas visokių guzikuotų ir ant
pečiuotų valdininkų, su kuriais žmonės
nei pasitarti, nei susikalbėti negalėjo.
žmonės daugumoje beraščiai, vietoj
parašo kryželius statė, arba, jei kurie ir
iškraigaliojo svetimomis raidėmis savo pa
vardę, tai kaip vieni, taip antri negalėjo
iš retai pasitaikančios knygos pasisemti
savo gyvenimui reikalingų patarimų.
Tai buvo didžiausia Dievo dovana visai
apylinkei susilaukti savo mokyto brolio,
kunigo, patarėjo.
Ir traukė žmonės pas jauną idealistą
patarėją kunigą iš plačios apylinkės, net
iš anos pusės jo parapijos ribų, net iš ka
talikų parapijų.
Be duodamų žmonėms patarimų, kuni
gas turėjo begales savo, kaip kunigo, pa
reigų ir darbų: pamokslų rašymas, pamal
dų laikymas, vaikų pamaldėlių vedimas,
krikštai, jungtuvės, konfirmandų moky
mas. O kiek važinpjimų, kurie dažnai ir

dienas, ir naktis prarydavo: ligonių lan
kymas jų namuose, laidojimai, seneliams
pamaldos kaimuose, ar vasaros metu ka
pinėse.
Rygos ir Mintaujos parapijų lankymas,
ilgos kalendos blogais rudens metų išmir
kusiais keliais.
Bet tai ne viskas; Provincija uždeda
sunkias visuomenės darbo pareigas.

Jakubėnas — studentas.

Čia sunku būtų išvardinti, kiek kunigo
P. Jakubėno buvo nuveikta šioje srityje.
Paminėsiu čia keletą man žinomų jo pla
čių darbų.
Caro priespaudos laiku jam pasiseka1
drauge su dr. M. Kuprevičium ir apylin
kes susipratusiais ūkininkais bei dvarinin
kais įsteigti ’’Biržų ūkio Ratelį.“ Ratelis
rengė kas mėnesį susirinkimus, svarstė
ūkiškus reikalus, klausė referatų, net iš
rūpindavo pagerintų sėklų, dirbtinų trą
šų, pagerintos veislės naminių gyvulių.
Jis veikia ir Biržų ugniagesių organiza
cijoje, ir kooperatyve ’’Aitvaras“. Jo rū
pesčiu įsteigiama Biržų spaustuvės pasi
tikėjimo bendrovė ir spaustuvė, kur jis
dešimčiai metų tampa tos taip naudin
gos įstaigos neapmokamu vedėju.
Leidžia Biržų Kalendorius ’’Kaimynas“.
Kalendoriui leisti buvo keletas rėmėjų, bet
patį darbą atliko kun. P. Jakubėnas.
Tačiau gal didžiausias ano laiko jo at
liktas visuomeninis darbas, tai išrūpinimas Vidurinės Mokyklos Biržuose. Ši mo
kykla davė daug inteligentinių jėgų, ku
rios įsijungė į Lietuvos Nepriklausomybės
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steigimą, šioje mokykloje kun. P. Jakubė
nas mokytojavo. Jo rūpesčiu buvo gautas
leidimas dėstyti lietuvių kalbą, ir jis ją
dėstė, negaudamas už tai jokio atlygi
nimo.
Pirmojo pasaulinio karo frontui priar
tėjus prie Biržų, rusų valdžiai verčiant,
kun. P. Jakubėnas su šeima pasitraukia į
Rusijos gilumą. Ir čia jis nenustoja dirbti
visuomeninio darbo. Dirba Centraliniame
Komitete nukentėjusiems nuo karo šelpti
Petrapilyje ir vėliau Voroneže. Mokytojau
ja Voronežo lietuvių gimnazijoje ir išlei
džia antrąjį Dagilio giesmyną, kurio, deja,
jam nepasisekė pargabenti Į Lietuvą.
Po karo grįžta į Biržus ir laikinai ap
tarnauja bent kelias parapijas, nes karo
metu kunigų skaičius sumažėjo: mirė Pa
pilio parapijos kunigas A. Neimanas, mir
ties patale gulėjo kun. Gener. Superinten
dentas Meškauskas, o kun. J. šepetys bent
kurį laiką buvo užtrukęs Vilniuje.
Prie jau anksčiau išvardintų kun. P.
Jakubėno darbų, Nepriklausoma Lietuva
dar uždėjo ant jo pečiij daug naujų rū
pesčių ir vargų. Visa energija jis imasi
dirbti gimnazijoje. Gimnazijai kasmet di
dėjant (pradėtas darbas buvo tik su že
mesnėmis klasėmis), reikėjo kasmet mo
kytojų skaičius didinti. Kunigas Jakubė
nas, pats daug dirbdamas joje, rūpinasi
mokytojų verbavimu. Buvo tokių metų,
kada visi mokytojai buvo vien Ev. Ref.
tikybos, išskyrus katalikų kapelioną — ti
kybos dėstytoją. Reikėjo organizuoti Ne
priklausomos Lietuvos Synodas, nes Vil
nius buvo lenkų okupuotas ir ten pasiliko
Synodas su centrinėmis įstaigomis. Rei
kėjo numatyti ir Lietuvos įstaigose už
tvirtinti etatus, sudaryti sąmatas ir 1.1.
Čia jau daug padėjo kun. Jakubėnui savo
darbu kuratoriai: Jonas ir Martynas Yčai,
kun. K. Kurnatauskas, A. šernas ir dau
gelis kitų. Dalyvavo naujai besikuriančios
draugijos steigime kaip ’’žemės ūkio Drau
gija“, Prekybos Pramonės Banko dr. J.
šliupo vadovaujamame diskonto komite
te. Leido savo lėšomis evangelikų dva
sios reikalams skiriamą dvisavaitinį laik
raštėlį ’’Sėjėjas“, kurį beveik išimtinai pats
užpildydavo pamokslais ir dvasinio turinio
raštais. Čia turėjo keletą bendradarbių,
bet artimiausia šioje srityje jo bendra
darbė buvo jo paaugėjusi duktė Halina.
Didelio rūpesčio kun. Jakubėnui sudarė
Nepriklausomoje Lietuvoje dygstančios —
kaip grybai po lietaus, mokyklos. Jų visų
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apvažiuoti ii dėstyti mokiniams tikybą jau
ir jis, nežiūrint savo didelio darbštumo,,
nebepajėgė, šaukėsi pagalbos. Pradžioje
jis kvietė pas save pamaldžius ir pasišven
tusius ūkininkus ir pavedė jiems, pagal
nurodytą planą, dėstyti tikybą artimoje
jiems mokykloje. Vėliau švietimo Minis
terija pareikalavo iš visų tikybą dėstančių
mokytojų bent 4 klasių cenzę. Kun. Ja
kubėnui vėl pavyko surasti ir tokių jau
nuolių, kurie baigę 4 klases buvo nutrau
kę mokslą ir gyveno kaimuose. Toliau jau
Ev. Ref. tikybos mokytojai prisidėjo prie
šio darbo.
Kunigo darbui palengvinti, kuratorius
Devenis padovanojo jam Forduką, bet jis
juo mažai pasinaudojo, nes to laiko Lie
tuvos kaimo arkliai nebuvo' pratę matyti
tokį konkurentą ir dėl to įvykdavo daug
nemalonumų.
Pradėdamas darbą kun. Jakubėnas ra
do dar nuo ne taip senai panaikintos bau
džiavos laikų didelį karčiamų ir karčiamėlių tinklą. Beveik, galima sakyti, per
du kilometrus kelio vis vieną karčiamėlę
galėjai surasti, žmogus pakeleivis galėjo
ten sušilti ir sau burną pavilginti. Visi
Žmonių pasitarimai, pasilinksminimai, poiai vyko vartojant ’’arielkėlę“. Galima

Biržuose savo darbo kambaryje

Mūsų Sparnų žurnalo religinio skyriaus
vedėja Halina Jakubėnaitė Dilienė.

"šakyti, visas žmonių gyvenimas buvo pra
merkęs arielka - degtine. Kun. Jakubenas
žmonėms pasirodė pergriežtas ir gal ne
visai mandagus, nes atvykęs į kokį po
kylį, rasdamas ant gausingai Dievo do
vanomis apkrauto stalo arielkos butelį,
tuojau jį guldydavo ant šono, ar tai buvo
du kart valytos ’’ociščenos“ su "balta gal
vele butelis, ar tai rūpestingai moterėlių
virtos su kmynais ar su medumi saldžios
ir raldonos, visiems buteliams tas pats li
kimas — ant šono. Vietoj paragavimo,
’’lockos priėmimo“, ar padėkos, dar išbar
davo vietoje, o dažnai ir per pamokslus
bažnyčioje paminėdavo. Daugelis smar
kiai prieštaravo ir murmėjo prieš jaunąjį
kunigą.
Kun. Jakubėnas visuomet ragino leisti
į mokslus vaikus. Sutikęs tėvus vis pri
mindavo šį opų reikalą. Nerangesniems
tėvams jau irgi ne taip prie širdies buvo,
kam jaunas kunigas taip kišasi į jų šei
mos reikalus ir net atsikirtimų būdavo.
Vienas stambus ir turtingas ūkininkas
atsikirto sakydamas: ’’Kunige, mano vai
kai sotūs, klauso, dirba, jiems duonos už
teks ir be jokio mokslo. Jie neis pas kuni
gą duonos prašyti, bet gali atsitikti, kad
kunigo vaikai gali ateiti pas mane duo
nos prašyti“.
Daugelis jaunų darbininkų, daugiausiai
tamsuolių, bemokslių, kuriems nebuvo ga

limybės išvykti į Ameriką, išeidavo į Ry
gą laimės ieškoti. Ten kai kurie patek
davo įvairių sektantų įtakon ir jau parvykę aplankyti savųjų ar grįžę iš Rygos,
stengdavosi platinti naujas ’’vieras“. Toks
reiškinys giliai jaudino idealisto kunigo,
kurs pasišventęs dirbo savo parapijai, šir
dį. Tai buvo skaldymas jėgų. Silpninimas
parapijos pajėgumo.
Nepaprastai jaudino kun. Jakubėną,
įžeidinėjo jo jautriąją sielą ir pasimoki
nusių, kai kurių vadinamų inteligentų, at
šalimas nuo bažnyčios ir tolinimasis nuo
bažnytinio darbo. Daugeliui kunigas bu
vo padėjęs siekti mokslus, suteikiant Synodo stipendijas, arba jau mokslus bai
gus gauti šiokią ar tokią tarnybą. O šie,
lyg atsidėkodami savo geradariui, nelankė
pąipaldų, nesirodė pąrąpijos tarybos su
sirinkimuose, neprisidėjo prie parapijos
darbo, jos kultūros kėlimo.
Biržams kun P. Jakubėnas paaukojo
savo amžiaus geriausius metus, visą savo
jaunuolišką energiją, idealizmą, neturėjo
poilsio, neįsigijo materialio turto. Jei vi
sai arti buvo patogūs poilsiui gražūs Ry
gos pajūrio kurortai, arba lietuviškoji Pa
langa, bet tai nebuvo jam, visuomet su
sirūpinusiam bendrais reikalais, visad sku
bančiam dirbti, dirbti, dirbti. Jo poilsis
buvo savo draugų tarpe, pasivaikščioti
gražiose Biržų apylinkėse,^ pasimaudyti
prie jo klebonijos esančiame šir venos
ežere.
Nepriklausomais laikais, kada visi Bir
žų tarnautojai ir amatininkai statėsi na
mus, ir jis pasistatė gal kukliausią, ma
žiausią namuką.
1927 metais kun. P. Jakubėnas buvo
pakviestas į Kauną organizuoti Evangeli
kų Teologijos Fakultetą prie Vytauto Di
džiojo Universiteto. Su didele širdgėla ir
susikrimtimu paliko savo numylėtus Bir
žus, kuriems jis tiek daug paaukojo, o ge
riau pasakius pasiaukojo ir jau nebegrįžo.
Po Ev. Teologijos Fakulteto uždarymo dar
4 metus dirba Kaune, kaip vietinės para
pijos kunigas, laiko per radiją transliuo
jamas pamaldas, rengia spaudai, drauge
su liuteronų atstovais, kunigo A. šerno iš
taisytą giesmyną, prižiūri Kauno bažnyčios
statymą.
Tai tik keli bruožai apie kun. P. Jaku
bėną.
Nebuvo rožėmis klotas jo žemiškos ke
lionės takas. Darbas, darbas, darbas, rū
pesčiai ir vargai. Bet jis tvirtai ėjo savo
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pasirinktu keliu. Mokė mylyėti artimą
kaip pats save, būti tobuliems, kaip visų,
mūsų Tėvas yra tobulas danguje. Sėmė
savo jėgas iš šventojo Rašto. Ne didelę
vertę teikdamas žmogui, kurs lavindamas
savo protą kyla, tvirtėja, darosi galiūnu,
nugalinčiu visus savo priešus — žvėris,
bet neturėdamas širdies pasidaro pats ga
lingiausiu žvėrimi. Drauge su tūkstan
čiais dvasiškių šiame pasaulyje dirbo jis
pasiaukavęs, kad žmonių širdis suminkš
tinus, įgyvendinus meilę žmonių tarpe. Jis
mokė ir savo gyvenimu davė pavyzdį. Ki
lęs iš giliai tikinčios ir religingos aplin
kumos, pasilieka giliai tikinčiu visą savo
amžių ir ištikimu Dievo tarnu.
Gyvendamas Dragėje, Vokietijoje, toli
nuo savo brangios Biržų bažnyčios — ka

tedros, toli nuo savo pamaldžiųjų parapijonų, kurie kas šventadienį šimtais pri
pildydavo bačnyčios patalpas ir klausy
davo jo pamokinimų ir maldų, jis trem
tyje kiekvieną šventadienį, pasiėmęs laz
delę ir maldaknygę, nežiūrint koks būtų
oras, sniegas ar lietus, savo arti 80 metų
senelio žingsneliu žygiuodavo iš Dragės
bent 6 klm. į Fridrichstato bažnyčią. Po
pamaldų vėl tuo pačiu žingsneliu grįžda
vo į Dragę.
'Wesene, Šveicarijoje, per trumpą savo
gyvenimo ten laiką nusipelno ’’tiro krikš
čionies“ ir ’’taikos skelbėjo“ vardą.
Netekome aukštos doros, kieto būdo.giliai tikinčio inteligento žmogaus, kurio
gyvenimo obalsis buvo •— Vienam Dievui
Garbė.

Biržų Evangelikų Re formatų Bažnyčios vidus. Fotografuota nuo vargonų.
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DIDYSIS BIRŽIETIS
Rašo prof. VLADAS STANKA
Vienas iš Amerikos savotiškumų ■— žiū
rint mūsų, lietuvių - atėjūnų akimis —
jos bažnyčių nepaprastas kuklumas: ma
žos, žemos, jos lyg yra pasislėpusios už
aukštų namų ir neįeina į miesto architek
tūrinį ansamblį. Artinantis prie miesto, iš
tolo matai aukštus pastatus, dujų tankus
ir fabrikų dumtraukius, bet niekur nepa
stebi bažnyčios bokšto. Net iš arti, net iš
aukštumos, bažnyčių nematyti. New Yor
ke, net iš Imperial State Building aukš
tumos, iš kur visas milžinas - miestas ma
tyti kaip ant delno, bažnyčių kaip ir nėra.
Kitaip Lietuvoje. Privažiuojant mies
telį, kai dar nieko nematyti, jokių namų,
jokių medžių, už kokio desėtko kilometrų,
iš tolo jau šviečiasi bažnyčios vienas ar
du bokštai, ir kuo arčiau, tuo daugiau jos
dominuoja, visą aplinkumą, sudarydamos
miestelio vaizdą ir jo savotiškumą. Tačiau
ir Lietuvoje, išskyrus didelius miestus, pa
prastai mes matėme kiekviename mieste
lyje tik vienos bažnyčios bokštus. Savotiš
ka išimtis buvo Biržai.
Kiekvienas biržietis, kuriam dar teko
turėti malonumą važiuoti ne geležinkeliu
ir ne automobiliu, o paprastais arkliais,
gerai prisimena, kaip artinantis prie Bir
žų, iš tolo, už kokių 15 kilometrų, pirmiau
visų pasirodydavo katalikų bažnyčios bal
tieji bokštai, — pasirodydavo, pranykda
vo už krūmų ir kalnelių ir vėl pasirody
davo. Greit po to' akis pastebėdavo dar
trečią bokštą: tariisią, smailią, liekną ada
tą — reformatų bažnyčios bokštą. Dar
arčiau, — ir keleivis jau mato ketvirtą,
žemesnį ir storesnį bokštą — liuteronų
bažnyčią. O privažiavęs visai arti — greta'
su Biržų pilies romantiškais griuvėsiais,
matyti pravoslavų bažnyčios baltieji mū
rai ir žalios galvos, — o jau vėliau pasiro
dydavo didesnių ir mažesnių namų ir pa
statų stogai ir sienoš.
Prie Biržų vaizdo priklauso, žinoma, ir
Biržiį žmonės, gyvenantieji bažnyčių bokš
tų šešėlyje. Kaip pastatai, taip ir gyve
nantieji ne visi vienodi. Bet jeigu kas sau
pastatytų klausimą, kas prieš didįjį karą
ir pirmais Lietuvos nepriklausomybės me
tais buvo labiausiai būdingas ir priduodavo miesteliui daugiausia kolorito ir savo
tiškumo, tai kiekvienas, biržietis turėtų

Radvilų pilies griuvėsiai Biržuose

nesvyruoaamas atsakyti: kunigas Povilas
Jakubėnas. Teisybė, kun. Jakubėnas užim
davo tam tikrą savotišką vietą. Grakšti
reformatų bažnyčia, gal būt viena iš gra
žiausių bažnyčių visoje Lietuvoje, buvo ne
tik Biržų reformatų parapijos centras. Ji
buvo faktinas centras visų reformatų, ne
tik Lietuvoje, bet visoje didžiulėje Rusi
jos imperijoje, ir jos klebonas, kaipo re
formatų superintendentas, buvo visos tos
bažnyčios galva, jos arkivyskupas, žino
ma, kiekvienam biržiečiui buvo malonu,
kad šiuo atveju Biržai buvo plačios kara
lystės centras ir sostinė, ir todėl jau šitas
momentas suteikdavo tam tikrą aureolę
kun. Jakubenui, kuris ilgus metus garbin
gai ir iškilmingai eidavo šias aukšto ran
go pareigas.
Tačiau šis formalus pranašumas mažai
varžė ir mažai kliudė kun. Jakubėnui būti
paprastu, mielu, pagalbą’ teikiančiu, visu
kuo besirūpinančiu, didelio dinamiškumo
Biržų piliečiu, žinoma, kaipo rūpestingas
klebonas, jis visapusiškai aptarnaudavo
savo parapijiečių dvasinius ir gyvenimo
reikalus. Tačiau lygiai su tokia pat ener
gija jis rūpinosi ir kitų piliečių dalykais,
šiuo atveju, kun. Jakubėno asmenyje bu
vo įkūnytas ne tik pilniausias tolerantiš
kumas, bet, galima sakyti, universalumas
ir kosmopolitizmas, ir visuose Biržuose,
tarp visų tikybų lietuvių, latvių, lenkų, ru
sų bei žydų vargu ar galima buvo rasti
žmogų, kuriam tiesioginiai ar netiesiogi
niai, asmeniškai ar visuomeniškai, medžia
giniai ar dvasiniai kun. Jakubėnas nebū
tų kada nors padėjęs, pataręs ar ką nors
išrūpinęs.
Todėl nenuostabu, kad kun. Jakubėnas
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visuomet buvo pilnas rūpesčių, — ne dėl
savęs, žinoma, ir ne dėl savo mielos šei
mos, bet del kitų, ir jis visuomet turėjo
daug skubių, neatidėtimi raikalų. Apie jį
būtų neteisinga pasakyti, kad jis buvo vi
siems prieinamas, nes jis nelaukdavo, kad
tas, kam jis reikalingas, prieitų prie jo,
bet visuomet pats pirmas ateidavo. Todėl
visuose Biržuose nebuvo žmogaus, kurį
dažniau galima buvo sutikti gatvėse, negu,
kun. Jakubeną: skubėdamas, kiek pasilen
kęs pirmyn, jis ne ’’žengdavo“, kaip pri
tiktų jo aukštam rangui, ir net ne eida
vo, kaip tiktų jo visai padėčiai visuome
nėje, bet bėgte bėgo, skubėdamas į gim
naziją, į kokį nors visuomeninį pasitari
mą ar susirinkimą, ar į kokios nors val
dybos ar tarybos posėdį, arba šiaip ką ap
lankyti, pasitarti ar duoti patarimą ar
suteikti paramą. Ir galima buvo būti tik
ru, kad nesvarbu, kokia šituose pasitari
muose ir posėdžiuose buvo formali kun
Jakubėno vieta, — visur jis buvo mato
mas, girdimas ir volens - nolens užimda
vo pirmą, vadovaujančią vietą.
Kun Jakubėnas visuomet kuo nors rū
pinosi. Bet, keistu būdu, nežiūrint to,, jis
visuomet buvo optimistiškai nusiteikęs ir
linksmas, tvirtai ir giliai įsitikinęs, kad
viskas susitvarkys. Paskendęs visuomeni
niuose reikaluose — bažnyčios, parapijos,
švietimo, bendruomenės ar valstybės —
jis mėgo pobūvius, subuvimus, iškilmes,
šventes, visur rasdamas tinkamą, linksmą
ir linksminantį žodį, pratarimą, ’’speech’ą“
ar net prakalbą. Ir visa tai — ščyrai,
paprastai, be jokio dirbtinumo, be jokios
vidujinės prievartos, o iš jautrios, šviesios,
spinduliuojančios sielos gilumos.
Kun. Jakubėnas buv.o, be abejo, pirmas
didysis Biržietis. Galų gale jis peraugo
Biržus, ir greit mes jį pamatėme Kaune,
Universitete, kur jo iniciatyva buvo su
kurtas evangelikų Teologijos fakultetas,
su kun. P. Jakubėnu, kaipo profesorium
ir dekanu, priešakyje. Tačiau ir ten, pla
tesnėje ir tinkamesnėje veiklos dirvoje,
kaip ir vėliau tremtyje gyvendamas šiau
rės Vokietijos kaime, nežiūrint visų kai
taliojimų ir neramaus likimo įvykių ir
smūgių, prof. Jakubėnas pasiliko toks pat,
kaip Biržuose: veiklus, rūpestingas, pa
dėti trokštantis žmogus. O tiems, ■ kurie
laiko save biržiečiais, jis visuomet pasi
liks įkūnijimu to, kas šiame mielame mie
ste buvo savotiška, brangu ir didinga.
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ĮSPŪDŽIŲ FRAGMENTAI IŠ PROF. DR.
POVILO JAKUBĖNO GYVENIMO.
Rašo doc. J. PAUPERAS.

Yra keista, bet teisinga, kad miręs mums
žinomas žmogus kaž kaip į mus kalba vi
su savo gyvenimu, jog atminties ekrane
dvasios akimis pagauname iš pasaulio pa
sitraukusio žmogaus kai kuriuos bruožus
ryškiau, negu pastebėjome jam esant mū
sų tarpe.
Profesorių P. Jakubėną pažinojome kaip
darbo ir pareigos vyrą, kaip sąmoningą
reformatą, dirbusį Dievo garbei. Visuome
nininkas išryškėja savo įtaka pačioje vi
suomenėje, kiek jis ją formuoja pagal sa
vo idealus. P. Jakubėno asmenyje jungėsi
idealistas svajotojas ir tvirtų principų re
alistas veikėjas. Jis gerai žinojo, kad ryš
kesnį vaidmenį lietuvių visuomenėje re
formatai vaidins tik patys gerai išsimok
slinę. Tad visą savo visuomenės veiklos
laiką nenuilstamai ragino jaunuolius siek
ti aukštesnio mokslo.
Jis vaizdavosi sau tokį idealą: gerai pa
ruošti kunigai gerai tvarkomose parapi
jose Dievo žodį skelbia reformatorių uo
lumu, o. pačios protestantų parapijos, lyg
žibintai, skleidžia • šviesą per Lietuvos že
mę.
Gerai numanydamas, kad dvasinė ap
linka ir gyvenimo rėmai dažniausia žmo
nes stipriau veikia, negu žodžiai, jis ge
rai suprato gyvenimo simbolių reikšmę.
Jis troško, kad Biržų vardas būtų patrauk
lus ir svarus. Kai minėdavo Biržus, sušvitėdavo jo akys ir pats asmuo lyg ūgiu
pasitempdavo. Tai tik galima aiškinti gi
lios-meilės jautimu savo mylimam Biržų
kraštui. Jis nebuvo, tolimų siekių teoreti
kas, bet nuoširdus Biržų klebonas, užgrū
dintas . kietos Kalvino dvasios. Kiek savo
istorijos studijose jis domėjosi humanistu
Cvingliu, tiek savo praktinei veiklai sau
ryžto sėmėsi iš kieta valia pasižymėjusio
Kalvino. Mokslo skelbimas ir į visuome
nę įtakos darantis veikimas jo asmenyje
jungėsi nuostabiu suderinimu. Jis savo
žmonėms neskelbė Šveicarijoje ar Angli
joje daug įtakos turėjusias reformų idė
jas, bet ką skelbė iš didžiųjų reformatorių
idėjų, tai buvo pasakyta lietuvio jausmu
ir lietuvio lūpomis. Savo plačia visuome
nine veikla jis buvo pats ryškiausias re
formatas, kokį buvo galima sutikti Lie
tuvos nepriklausomo gyvenimo metais

DRAGES KIEMAS
STASYS PALŠIS
Atsiminimų visi trys tomai, ir kun. Ad.
šerno parengtas ir 1943 m. atspausdintas
Giesmynas, ir. kaipo tremtyje — nemažas
■skaičius lietuvių dailiosios literatūros kny
gų. Net ir dabar malonu prisiminti, kada,
•būdamas Dragėnų kieme, pasijusdavai lyg
mažutėje lietuvių tvirtovėje, užmiršdamas,
kad esi tremtinys, kad esi .niekas.
Ką tik pasibaigus karui, Dragės kiemas
• pasidąrė savotiška pereinamoji stovykla.
'Asmenims, ištrūkus iš vokiečių priespau
dos, reikėdavo gauti ant greitųjų kur nors
apsistoti, ir čia surasdavo pirmąją prie
glaudą. Retai kada ten' nebūdavo prieg
laudos ieškančio pakeleivio. (Ir šio žurna
lo redaktorius su savo tėvu, kaip ir dau
gelis kitų, yra dėkingi už pirmąją pasto
gę. Red.). Dragės • kiemas tos apylinkės
lietuvių tremtinių buvo nuolat lankomas.
-Buvę žymesni Nepriklausomos Lietuvos
vyrai tremtiniai Profesorių lankė ir iš to
limesnių
Vokietijos vietų.'Jį lankė ir BALE
Povilas Jakubėnas — 80 metų senukas
atstovė
iš
USA ponia Alena Devenienė.
Šveicarijoje.
Kada jau buvo galima, bet dar per grieže
tai uždraustą sieną, iš' USA okupuotos zo
nos buvo atvykę į Dragės kiemą kunigai
Schleswig - Holsteino vakarų žemumo
S. Neįmanąs ir F. Barnelis pasitarti mūsų
je, prie Eiderio upės, Dragės kaime, karo
bažnyčios sunkiais pergyvenimais. Profe
audros nublokštas, buvo apsigyvenęs a. a.
sorius ir savo pusės prisirišo^ prie tremti
prof. dr. Povilas Jakubėnas su šeima. Jiems
nių. Matėsi, kad gyvenant kaime tarp
čia pasisekt išnuomoti vieną sodybą, ku
vokiečių, vienuma slėgė jo dvasiį. Iš Dra
rioje prie gyvenamo namo buvo ir daržas,
gės kaimo ligi artimiausios lietuvių trem
kuris tada sudarė labai didelę vertę. Gy
tinių stovyklos Fridrichstadt‘0 miestelyje
venamas namas gana tolokai nuo gatvės,
■buvo virš 6 kilometrų. Profesorius, tada
kaip vasarotojų vila. Darželyje graži ža
jau turėdamas apie 75 metus amžiaus, be
lia žolė, keletą didelių medžių, eilės va
veik kiekvierią . sekmadienį pėsčias atei
sarą gražiai žydinčių krūmų ir gėlių. Vi
davo 4 Fridrichstadt'o bažnyčią, o po pa
sur švaru ir tvarkinga. Darže ežios eželės,
maldų, pabuvoti tarp lietuvių. Jis skaitė
pasėta ir prisodinta įvairiausių daržovių,,
jiems keletą paskaitų ir aktyviai dalyva
.už kurių — bulvių vagos. Visatai sudarė
vo Vasario šešioliktosios dienos minėjime.
didelį sustiprinimą tada buvusios labai
Kviečiamas,
maloniai sutikdavo skaityti
menkos maisto normos. Būdavo vasara,
kultūrinių paskaitų ir kituose miestuose
kada tik nueisi į D-ragės kiemą, visada at
gyvenantiems lietuviams, pav. Husume
rasi Profesorių besidarbuojantį darželyje
■ir t. t.
i
ar darže. Profesoriaus gera nuotaika ma
loniai nuteikdavo atsilankiusį, šeiminin
Vasarą Dragės kiemą buvo malonu ir
kams prašant, patenki į svečių kambarį.
iš oro pamatyti- ir viduje pabuvoti. Bet
•atėjus žiemai, to krašto šaltis ir didelė
Dia tuojau pamatai kabančią ant sienos
drėgmė sukelia visai kitokį vaizdą. Ypač
didėlę tautinių raštų plačią juostą, kurioj
išaustas visas mūsų tautos himno teks
1945—46 metų žiemą nebuvo kuro. Pro-fesoriui nuo šalčio ii’ drėgmės sulinko ir
tas. Be įvairių Profesoriaus knygų sveti
apstingo rankų pirštai, bet ir šios kliūtys
momis kalbomis, knygų spintoje ir Lietu'viška Enciklopedija, ir dr. Martyno Yčo
-nesustabdė jo rašymo, vis tiek jis būdavo
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Vienos iš pačių paskutiniųjų kun. P.
Jakubėno laikytų pamaldų.
visuomet pakilios nuotaikos.
Vasarą keletas tremtinių atėjo Profe
soriui į talką durpių kasti. Pats senukas
Profesorius taip pat važiuodavo į durpy
ną, į Nordestapel. Toki talka sudarydavo
nemažą Įdomumą talkininkams, nes Pro
fesorius papasakodavo daug Įdomių daly
kų iš savo pergyvenimų. Vieną žiemos
šaltą sekmadienio rytą Profesorius važia
vęs per Biržų girią. Medžiai nuo sniego
ir šerkšno stovėjo baltutėliai. Buvo taip
tylu ir ramu, lyg bažnyčioj. Jis sustabdęs
arkli valandėlei, kad galėtų giliau Įsijau
sti į tą šventišką ir didingą gamtos gro
žį, kurįs jį neužmirštamai palietė ligi sie
los gelmių.
1'946 m. vasaros pradžioj lietuviai trem
tiniai iš Fridrichstadt’o buvo iškelti. Nuo
tada nutrūko tamprūs ryšiai su Dragės
kiemu. Anglų okupuotoje zonoje ev. re
formatų tremtinių didesniam centrui su
sibūrė Spakenberg’o tremtinių stovykloje.
Anglų okupuotoje zonoje didesniam re
formatų skaičiui susirinkus Spakenbergo
tremtinių stovykloje, čia pamaldoms bu
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vo paskirtas mūsų mylimas senukas kuni
gas P. Jakūbėnas.
Profesorius kvietimą maloniai priėmė,
ir, surinkęs savo sveikatos visus likučius,
1949 metų Atvelykio šeštadienį atvyko.,
čia Profesorius visų reformatų buvo gra
žiai sutiktas ir priimtas kaip nepaprastas
svečias. Atvelykio sekmadienį stovyklos
koplyčioje Įvyko iškilmingos pamaldos, ku
rias laikė pats Profesorius ir jam asista
vo kunigas Povilas Dilys. Pamaldų daly
viai buvo giliai sujaudinti. Ne mažesnį
susijaudinimą. ' pergyveno ir Profesorius,
laikydamas pamaldas ir sakydamas pa
mokslą, apie ką jis pats vėliau'papasako
jo. Ypač neišdildomą įspūdį paliko, kai
dalindamas komunijos duoną, Profesorius
vartojo nė iš anksto paruoštus šmotelius,
bet laikė rankose paėmęs kiek didesnį pa
laimintos duonos kiekį, laužė nuo jo ir
davė šventos vakarienės dalyviams, kar
todamas apaštalo Povilo žodžius: ’’Vieš
pats mūsų Jėzus Kristus toj nakty, kurioj
buvo įduotas, ėmė .duoną, padėkojęs lau
žė ją ir davė savo mokytiniams....“. Tuo
jis dvasioje perkėlė šventos vakarienės
dalyvius į apaštalų laikų krikščionių būrį.
Vakare Profesoriui pagerbti buvo sureng
ta bendra vakarienė, į kurią buvo pakvie
stas ir joje dalyvavo Lietuvos Evangelikų
Liuteronų Konsistorijos Prezidentas dr. K.
Gudaitis su žmona. Buvo pasakyta kalbų.
Iš Spakenberg’o Profesorių išlydėjome
į Dragę su viltimi, kad netrukus vėl pa
simatysime Horncburg’e per S y n o d ą,
kurio suvažiavimui jau tada buvo ruošia
masi. Viltis išsipildė. Synodas Horneburg’e
įvyko. Profesorius jame dalyvavo. Tai įvy
ko paskutinį kartą Europoje, ir tai buvo
paskutinis pasimatymas su a. a. Lietuvos
Evangelikų Reformatų Bažnyčios Vyriau^
siu Kunigu — Generaliniu Superintenden
tu Prof. Dr. Povilu Jakubėnu.

Vokietijoje, Dragės Kaimas — kur kun.
P. Jakūbėnas gyveno su šeima.

Į PASKUTINĘ POILSIO VIETĄ PALYDINT
Kun. F. BARNELIS.
čios ir kapinių link. Kapines yra prie pat
bažnyčios. Šveicarijos papročiu, eisena su
stoja prie bažnyčios, lydinti parapija žen
gia į bažnyčią pamaldoms, kai tuo tarpu
duobkasiai neša karstą į kapines ir už
kasa.
Pamaldas laiko vienas kunigas iš Zu
richo. šis kunigas yra kilimo iš Pietų Ru
sijos. Pamokslo pamatan jis ima žodį iš
Psalmo 73,26. ’’Nors mano kūnas ir siela
apalptų, tačiau Tu, Dieve, visada esi ma
no širdies paguoda ir dalis“. Perskaitęs
mirusio biografiją, kunigas pabrėžia, kad
prof. Povilas Jakubėnas buvo didelis krikš
čionis ir taikos žmogus. Jis turėjo gabu
mus taikinti susiginčijusius ir raminti nu
liūdusius. Nors kūnas ir siela kentėjo, ti
kėjimas davė jam jėgų kantriai ištverti..
Po pamaldų susirenkame prie mirusio
kapo. Kapas gražiai papuoštas gėlėmis. Iš
kapinių matomas nepaprastai gražus Al
pių kalnų reginys. Prie kapo atsisveikini
mo žodį taria šveic. Lietuvių Bendruome
nės Tarybos pirmininkas dr. A. Gerutis.
Gėlėmis ir vainikais apkrautas p. jaBet
tik pradėjus jam kalbėti, užeina ne
kubėno kapas.
paprastai didelė audra ir. pasidaro visai
4* 4*4? *4* 4* 4* 4* 4* 4* *4**4* *4* 4? 4 d? v 4* 4? 4**4* 4* 4* 4* 4? 4?d?
tamsu. Esame priversti skubiai grįžti į
Mažame miestelyje Weesen, tarp didin
bažnyčią, čia dr. Gerutis tęsia savo kal
gų Šveicarijos kalnų, birželio 2 d. susirin
bą. Jis kalba VLIKo ir Vykd. Tarybos,
ko būrelis žmonių, palydėti mūsų Gene
šveic. Liet. Bendruomenės, Raudonojo
ralinį Superintendentą į paskutinę poil
Kryžiaus ir Mažosios Lietuvos Tarybos
sio vietą.
vardu. Savo kalboje jis mini dr. Jakubėno
Kuratorė Klara šepetienė, superinten
nuopelnus visuomeniniame darbe ir padė
dento Jono šepečio našlė, kuri kartu su
koja šveicarų tautai už mūsų tautiečiui
velioniu po šiurpulingų karo audrų rado
suteiktą prieglaudą. Baigdamas dr. Geru
Šveicarijoje prieglaudą, sutiko mus iš to
tis lietuviškai taria padėkos ir atsisveiki
liau atvykusius: šveicarų Lietuvių Bend
nimo žodį linkėdamas, kad gerbiamam
ruomenės Tarybos pirmininką dr. A. Ge
velioniui Šveicarijos žemė būtų lengva.
rutį iš Berno, studentą lietuvį Čepą iš
Kunigo Barnelio atsisveikinimo žodis,
Zuricho ir kunigą Barnelį iš Frankfurto.
\ paremtas švento Rašto žodžiais iš laiško
9 vai. 33 iš Glaruso ligoninės karstas
Efeziečiams 2,19: ’’Dabar Jūs nebesate
buvo atgabentas ir pastatytas prieglau
svečiai ir ateiviai, bet piliečiai ir kartu su
dos ’’Pelikan“ kieme. Daugybė gėlių ir vai
šventaisiais Dievo įnamiai“. Visus susi
nikų mirusiam turėjo išreikšti pagarbą ir
rinkusius kunigas Barnelis pavadino drau
padėką. Lietuviškų organizacijų ir prieg
gais, nes susirinkome atlikti paskutinę
draugiškumo ir meilės pareigą numylėtam
laudos vadovybės vainikai buvo papuošti
ir aukštai gerbiamam draugbroliui. Rami
lietuvių tautos spalvomis. Per mažą į kar
na mus mintis, kad mūsų mielas draugas,
stą įtaisytą langelį galėjome pažvelgti į
gerbiamas mokytojas ir Dievo žodžio skel
mūsų numylėtą, kunigiškais rūbais ap
bėjas, nors ir mirė toli nuo savo žemiškos
rengtą, didelį Lietuvos veikėją, Dievo žo
„ tėvynės, dabar sugrįžo į tikrąją tėvynę, į
džio skelbėją ir mylimą draugą.
mūsų Viešpaties Dievo namus.
10 vai. liūdna eisena pajudėjo bažny
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Aš žinau, sako kunigas Barnelis, kaip
sunku jam buvo palikti savo tėvynę Lie
tuvą, kaip jis ją mylėjo ir jos ilgėjosi. Aš
kalbu kaip vienas, kuris kartu su juo Bir
žuose laikė pamaldas ir dirbo bažnytinį
darbą. Jis ouvo mano mokytojas, jis mane
cidinavo ir palaimino mano žmoną ir
mane, kai mes buvome sujungti bendram
gyvenimui. Už visa tai aš mūsų šeimos
draugui tariu nuoširdžiausią padėką.
Padėkoti taip pat noriu mūsų Lietuvos
Ev. Ref. Sinodo vardu. Mūsų gerbiamo Ge
neralinio Superintendento draugai ir ben
dradarbiai iš praeities laikų išsklaidyti po
visą pasaulį. Kaikurių iš jų jau nebėra gy
vųjų tarpe, šią valandą prisimenu tą die
ną, kai stovėjome prie mūsii superinten
dento Jono Šepečio kapo, kurio našlė ir
šiandieną yra mūsų tarpe. Nežiūrint to,
kur mūsų mylimieji ilsisi, ar tėvynės lau
kuose ar svetur, mes krikščionys žinome,
kad turime bendrą tėvynę — danguje.
Apie tuos draugus, kurie paliko Lietuvoje,
mes žinių neturime. Bet jo draugai ir
bendradarbiai Čikagoje tęsia Sinodo dar
bą tremtyje. Aš žinau, kad visų Sinodo
narių širdys plaka dėkingumu, ir skaičius
tų, kurie mintimis dalyvauja laidotuvėse,
yra labai didelis.
Jaučiu taip pat pareigą šiandieną čia
susirinkusiems mirusiojo vaikų vardu pa
dėkoti, kad jūs atėjote pagerbti jų tėvą ir

senelį. Padėkoti už jūsų draugiškumą ir
meiLę, padėkoti prieglaudos vadovybei ir
įnamiams, padėkoti šveicarų tautai už
priglaudimą mylimo tėvelio senatvėje-.
Leiskite ir man dar keletą žodžių tarti
mirusiojo tėvų kalboje. ’’Taip kalba Vieš
pats Kristus: Ištiesų, ištiesų sakau Jums,
ateis valanda ir numirusioj i išgirs Dievo
Sūnaus balsą; ir tie, kurie išgirs, bus gyvi.
Mes tikime, kad ir tave, mielas brolau,
Kristus prikels iš numirusiųjų amžinam
gyvenimui“-.
Po to pasimeldėm už mirusiojo vaikus,
anūkus Amerikoje, už visus draugus, iš
sklaidytus plačiame -pasaulyje, už prieg
laudos gyventojus ir už visus mylimus
žmones.’’Daryk, kaip nori, su manim,
o Dieve, šioj kelionėj;
Tikiuos aš vienu tik Tavim,
laikyk mane malonėj:
Ar teks gyvent, ar jau reiks’mirt,
duok nuo Tavęs neatsiskirt, —
Tavo valia geriausia“.
Kai lietus nustojo ir audra nutilo, kar
tu su kuratore šepetiene nuėjome prie
kapo trumpai susikaupti. Kapas gražiame
Viešpaties Dievo pasaulio kampelyje.
Gražioji prieglauda ir joje viešpatau
janti dvasia užtikrino mums, kad mūsų
brangus ir mylimas Generalinis Superin
tendentas ir draugas gyvenimo vakare pa
tyrė pagarbos ir meilės.

.... .................
šioje
bažnyčioje savon gyvenimo „akavę
vaKaiC P- Jakubėhas meldėsi ir šalia jos esam
eiosę kapinėse palaidotas.
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ŽENGIANT Į NAUJUOSIUS METUS
Kun. STASYS NEĮMANĄS.

’’Stiprėkite Viešpatyje ir Jo stiprumo
jėga“. Epez. 6,10.
Kas metai ir kas dieną,
Su valanda kiekviena —
Trumpės mūs laikas vis;

Mūs amžius čia vis nyksta,
Senatvė greit parvyksta,
Kas laiko bėgį sulaikys?

Tai giesmės žodžiai, kuriuos giedame
susikaupimo valandoje, atsisveikindami su
senaisiais ir sutikdami Naujuosius Metus.
Daugumoje esame ’’naujakuriai“, pali
kę po sunkių pergyvenimų tėvynę Lietu
vą, išblaškyti po vis ąpasaulį, norėtume iš
naujo pažeistą gyvenimą į normales vėžes
įvesti. — Jaunesnei kartai tas gal ne
taip aktualu, kaip senesnei, kuri savo am
žiaus ir sveikatos likučiais dar nori su
kurti sau jaukų, aprūpintą saulėlydį.
Išsilaikę audringame laike, siekiame sa
vo gyvenimą aprūpinti, užtikrinti senatvę,
arba kad susitaupę, laisvės valandai išau
šus, galėtumėm grįžti į tėvynę ir savo
materialiniu ir dvasiniu pajėgumu atsta
tyti visai nualintą gimtinę. Visi siekiame
materialinių gėrybių, bent jų pageidauja
me, kad jų pagelba gyvenimą palenkti sau
išsvajota linkme. Tos srovės pagautas
žmogus kai kada atitolsta nuo savo pa
reigų ir pašaukimų. Vydamiesi paskui da
lykus, kurie niekuomet pilnai nepatenki
na, dalinai išsisiemiame ir atsiskirtame nuo
to gyvenimo džiaugsmo, kuris tur< pasiliekančios vertės.
Gyvenimą, nežiūrint visų didesnių su
krėtimų, supa grožis ir džiaugsmas. Jei
mes nesugebame jų pažinti, jie mums lyg
neegzistuoja. Gyvenimo prasmė, grožis ir
džiaugsmas nukenčia, jei perdaug reikš

mės teikiama apčiuopiamoms gėrybėms,
todėl žmonijos mokytojas ir sako: ’’Ieško
kite visų pirma Dievo Karalystės“, tuomet
ir Jo pažadas išsipildys, būtent: kad būsi
te aprūpinti, aprengti ir pavalgydinti.
Amžinasis žmogų sutvėręs savo pana
šumui, laukia iš jo geriausios duoklės, o ne
tiktai kas ’’atliekama“, skubant gyventi-apsirūpinti. Dvasiniai dalykai turi žmogui
daugiau rūpėti, negu materialiai. Gyveni
mas, tai žengimas pirmyn, kur dvasia turi
būti kūnui vadovu.
Turtas siektinas ir girtinas, bet svarbu
kaip juo naudojamės ir jo įtakai pasi
duodame. Pastebėta, kad ir eilinis varg
dienis gali tapti mamono vergu, savo su
taupyto skatiko belaisviu, kuomet pasitu
rintis laisvai juo naudojasi kitų gerovei.
Sulaukę Naujų Metų sveikiname vieni
kitus ir linkime visokeriopo pasisekimo.
Savaime prisimename tuomet praeitį ir
norime į ateitį pažiūrėti. Bet žmogus gy
vena esamu dabartiniu laiku. Nieks negy
vena rytdiena, o praeitis nebegrįžta. Nors
ir skaudu, nuo jos skiriamės kasdieną.
Mums reikšmingas ir lemiamas esamas
laikas, nes jis mums duoda galimybės pa
pildyti tai, ko netekome, arba praeity dar
neįvykdėme. Dėl ateities neturime perdaug
sielotis, jei mes šio laiko kasdieninius už
davinius ir pareigas teisingai supratę pil
dysime. Plausime, ką pasėsime. Tuo mums
duotas paskatinimas teisingai, blaiviai gal
voti ir gyventi.
Dievas, kuris mūs iki šiol dar nepaliko,
mus apsaugojo ir aprūpino ko buvome rei
kalingi, ir ateityje nepaliks. Todėl sieki
me drąsiai kilniausių, gražiausių laimėji
mų savo bažnyčiai, tautai, tėvynei ir vi-sai žmonijai, nesibijodami ateities.
Turime aukoti ir aukotis, jei norime
daugiau laimėti.
Stiprinkime savo dvasią Viešpatyje,
tuomet nebūsime veltui veikę ir Dievas
feus su mumis. O jei Jis su mumis, kas
gali būti prieš mus? Tad su malda, drąsa
ir giedriu krikščionišku pasitikėjimu žen
kime į Naujuosius 1954 metus.
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įvairūs dievybės suvokimai
RAŠO: Dr. K. G.

žmonija visuomet jautė ir jaučia aukš
tesnę esybę pasauliuose. Laikui bėgant
ryškėjančio j e žmonijos sąmonėje išskaidrėja Dievybės nujautimas. Ta nuojauta
žmogaus vaizduotėje sukėlė įvairių Die
vybės supratimų. O žmogaus Dievybės nu
jautimas buvo stipriai įtakojamas jo pa
ties pojūčių. Ir kilo žmogui mįslė sužinoti,
kaip reiškiasi Dievybė jam, prieinamuose
pasauliuose. Ir taip ilgainiui išryškėjo trys
žmonijos istorijoje labiausiai vyraują Die
vybės nuvokimai, kurie ir apibūdina skir
tingų tikėjimų į Dievą išraišką. Toje žmo
nijos psichikos raidoje net pasireiškė žmo
gaus noras būti dievu. Pagaliau gyvojo
Dievo pažinimas parodė žmogui, kaip iš
silaisvinti, iš medžiaginių varžtų. Iš tų mi
nėtų sąvokų, labiausiai išryškėjo trys: 1)
Deistinis Dievo supratimas, 2) Panteisti
nė Dievo idėja ir 3) Krikščioniškasis teis
tinis tikėjias į Dievą.,
Čia dabar pagvildenkime suminėtas
Dievo sąvokas ir kokios praktiškos iš tų
sąvokų tikėjimo išraiškos išplytėjo.

1. Deistinis Dievo supratikas: tai yra
tikėjimas, kad kada tai vienkartiniai pa
sireiškė, egzistavo Dievas, kuris, kartą, su
kūręs pasaulį, daugiau į jo reikalus nebe
sikiša ir juo nesirūpina, čia mokinama,
kad Dievas nors sutvėrė visatą (kosmos),
tačiau jos tolimesnį buvimą ir raidą pa
vedė Jis vidujiniams gamtos dėsniams,
taip kaip mechanikas -ar laikrodininkas
sukuria masiną ar laikrodį ir padarytai
bei užvestai mašinai ar užsuktam laikro
džiui leidžia toliau veikti savarankiškai,
ši pažiūra remiama protui prieinamais
įrodymais gamtos reiškiniuose, šio tikėji
mo pagrinde glūdi materialistinė idėja,
tai reiškia, kad viskas darosi pačioje ma
terijoje, pačioje medžiagoje, o medžiaga
su savo dėsningais vyksmais yra esminis
dalykas šioje pažiūroje, čia žmogus me
chanikas, savo sudėtingos mašinos tobu
lo veikimo pagautas, nebesuvokia, kad
aukščiau to viso dar yra aukštesnė Esybė,
Arba gamtos analitikas, tyrinėtojas, suža
vėtas nervų, raumenų ir kitų audinių tik
slingu savaveiksmiškumų, gėlės žiedo har
moningu spalvų žaidimu, vaisiaus tikslin16

gu vystymusi; arba cheminių reakcijų tik
slingumu, mėgina tai visa išaiškinti bio
loginių jėgų ir medžiagos jautrumo san
tykine sąveika. O logikas visus dalykus
skirsto, rūšiuoja ir vertina vien savo pro
to išgale, save laikydamas centru ir tei
sėju. šiame tikėjime ir paties žmogaus
pradžia bei pabaiga yra medžiaginių są
veikų išdava.
2. Panteistinė Dievo idėja: Čia tikima,
kad Dievas yra visame kame, visuose daik
tuose. čia neigiama esminis skirtumas
tarp Dievo ir pasaulio, ir tvirtinama, kad
Dievas esąs vienas visuose daiktuose (Das
All-Eine, The Universe). Einant šiuo mok
slu Dievas ir visata sutampa,, ir regima
sis pasaulis tėra tik išorinė Dievo pasi
reiškimo forma.
Iš panteizmo išaugo dar atskiros filozofinės pasaulėžiūros: 1) Panteizmas —
tvirtinimas, jog visi pasaulio reiškiniai
jungiasi Dievuje; 2) Akosmizmas — nei
gimas, kad asmenybė (subjektas) turi ne
priklausomą pasaulio buvimą; 3) Emana
cija — aiškina pasaulio atsiradimą kūry
binės energijos tekėjimu iš tobulybės (die
vybės) pradmenų; 4) Evoliucija — dės
ninga organinio ir neorganinio pasaulio
raida; 5) Panpsichizmas — visa ko, kas
pasaulyje yra, sudvasinimas.
Einant panteistiniu galvojimu tikima,
kad Dievas yra galutinė gamtos būtinybė,
veikiančioji gamtos jėga, kuriai tačiau
trūksta sąmoningumo, laisvės ir savaran
kiško (autonominio) būtybės asmenišku
mo. Tai jėgai, kurioje glūdi pasaulio me
džiaginiai (fiziniai) dėsningumai su sa
vo visomis silpnybėmis ir blogybėmis, blai
viai galvojantis žmogus negali melstis.
Prieš ją, tą jėgą, negalima turėti jokios
moralinės atsakomybės, nes ji neatsistoja
prieš žmogų, kaip savarankė esybė. Todėl
suprantama, kad jau krikščioniška baž
nyčia (pvz. 4-as Laterano susirinkimas:
Doctrina non tam haeretica, quam insana
censenda — šis mokslas jau nebe herezija (kitoks tikėjimas, o beprotybė) pante
izmą atmetė, pavadindamas jį beprotišku.
Panteizmas vis tik padarė gana didelės
įtakos žmonijos gyvenimui, formuodamas

jo išraišką ir nuotaiką. Net ir šiandie^
dar panteistinė pasaulėžiūra protarpiais
žavina žmones. Kodėl tai įvyksta? Tiesa,
panteistines fiziškai lengvai apčiuopiamas
idėjas dažnai populiarino žymūs poetai,
menininkai ir galvotojai (filozofai)'. Bet
panteizmo pasisekimo neįmanoma išaiš
kinti vien tiktai menine jo populiarizacija ir jo idealizavimu. Svarbiausi jo pliti
mo ir pasisekimo priežastis greičiausiai
buvo ir yra tame, kad jo ideologija, pasau
lėžiūra pataikavo žmogaus išdidumui ir
įgalino žmogų save patį dievinti. Mat, jei
Dievo sąvoka sutampa su pasaulio sąvoka,
tai yra, jei Dievas skaitomas tuo pat, kas
yra matomasis gamtiškasis pasaulis, tai
toje gamtoje žmogus turi būti aukščiau
sias Dievo apsireiškimas, į sąmoningumą
iškilęs gamtos dievas. Dar svarbesnis reiš
kinys panteizmo raidoje yra išsivystymas
politinės teologijos, kurios esmė yra val
stybės sudievinimas, nes panteizmo teo
logija žiūri į valstybės valdovą, kaip į
aukščiausią gamtos dievybės apsireiškimą,
kaip į matomą Dievą ant žemės, ši pan
teizmo valstybės ir valdovo dievinimo idė
ja, būdama gana patraukli, suvaidino žmo
nijos istorijoje savotiškai žymų vaidmenį.
•O pats tikėjimas į panteistinį Dievą tap.o
politinė problema žmonijos istorijoje.
Pažiūrėkime dabar trumpai, kaip isto
rijoje valdovai pasidarydavo dievais. Grai

kų kultūros pasaulyje valdovų dievinimo
kultas išsivystė iš didvyrių (herojų) die
vinimo: mirusieji karo vadai ir žymesnieji
politikos veikėjai būdąvo pakeliami į die
vus, ir jiems tada būdavo pašvęstas tam
tikras apeigų kultas. Vėliau atsitiko, kad
šitas dieviškas garbinimas buvo teikiamas
ir gyvam didvyriui arba valdovui. Egiptą
valstybėje jau senai faraonas ir jo sesuo
(žmona) buvp skaitomi dieviškomis esy
bėmis. Vėlesnieji graikų valdovai taip pat
panorėjo būti dievais, kaip ir Egipto fa
raonai. Pvz. 324 m. prieš Kristų garsusis
karvedys Aleksandras Makedonietis pa
reikalavo iš graikų, kad jis būtų įskaity
tas į graikų dievų skaičių. 323 m. pava
sarį, reiškia apie vienus metus vėliau, grai
kai jau pasiuntė tam pačiam karaliui
Aleksandrui Makedoniečiui pasiuntinius,
papuoštus vainikais ir tokiais iškilmingais
rūbais, kokius jie, graikai, siųsdavo į Delfį dievui Apolonui. Reiškia, Aleksandrui
Makedoniečiui, dar gyvam tebesant, buvo
suteiktas dieviškas garbinimas. Taip pat
randame istorijoje, kad Ptolomėjus H,
pasirėmęs sena Egipto tradicija, 227 m.
prieš Kristų, vedė savo seserį Arsinoe ir
paskelbė (deklaravo) save ir savo žmoną
’’broliškomis dievybėmis“. Graikų miestai
savo didvyrius paskelbdavo dievais už di
delius nuopelnus miestui. Taip pvz. Mile
to miesto gyventojai paskelbė AntiochąlI

1245 m. lapkričio 9 ir lOd.'d. Lebenstedte buvo sušauktas pirmas Steigiama
sis Lietuvių EVANGELIKŲ SYNODAS. Synodas išrinko Lietuvių Evangelikų Vy
riausią Bažnyčios Tarybą, kuri yra matoma čia nuotraukoje: iš kairės — Tarybos
Pirmininkas dr. O. Stanaitis ir nariai ,A. Klemas, kun. F. Barnelis, žurn. J Grigolaitis, kun. S. Nfeimanas. ši Taryba veikė iki 1948 m. gruodžio 8 d., kol reformatai
ir liuteronys pilnai susiorgapizavo' savo savistoviam veikimui.
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dievu už tai, kad jis išgelbėjo jų miestą
nuo žiauraus tirono. Dievinami kariai ar
ba valdovai vadindavosi dieviškais var
dais, pvz. ’’Soter“ — gelbėtojas, ’’Epifanes“ — pagelbon ateinąs dievas, "Filant
ropas — žmones mylįs, ’’Kyrios“ — vieš
pats. Dievinamųjų valdovų arba didvyrių
garbei buvo statomos šventovės, atlieka
mos skaitlingos dvasininkijos apeigos su
turtingomis aukomis. Valstybės vado ar
ba karaliaus dievinimo kultas graikams
buvo puiki politinė priemonė užtikrinti
piliečių atsidavimą ir ištikimybę (lojalu
mą) valstybei.
Kai romėnai užkariavo graikų valsty
bę ir kitas Rytų šalis, jie gavo pažinti ir
valdovo dievinimo kultą bei jo reikšmę
valstybei. Romos senatas greitai suprato,
kad panteistinė teologija yra gera prie
monė valstybės vieningumui išlaikyti ir
stiprinti. Dėl to Romos senatas sutiko,
kad Romos imperatoriai statydintus! šven
toves ir įsisteigtų savęs dievinimo kultą
su gausia dvasininkija ir iškilmingomis
aukavimo apeigomis. Pvz. Cezaris save
vadino ’’nenugalėtas dievas“, o imperato
rius Augustas buvo pripažintas ’’dievišką
ja esybe“. Imperatorius Domicijonas save
vadino ’’dominus ac deus“ — viešpats ir
dievas. O jau imperatorius Dioklecijonas,
kurio laikais imperatoriaus dievinimo kul
tas pasiekė aukščiausį laipsnį Romoje,
stačiai buvo vadinamas ’’lovius arba Ju
piteris“ — matomasis dievas arba absoliu
tus pasaulio ir gyvybės viešpats. Užtat
Romos imperatoriai ’ ir nešiojo dievų rū
bus: aukso apsiaustą, briliantais papuoš
tus batus ir spindulių vainiką ant galvos.
Keista buvo, kad šitie ’’dieviškieji“ impej&tęriai labai išsigąsdavo ir bijodavo, kai
įie išgirsdavo apie kitą garsią asmenybę
savę žemėse. Bijodami susilą. kįi varžo
vo (konkurento) į jų užimąjį sostą, jie
stengdavosi tokį asmenį pašalinti. Iš ta
yra suprantamas. Romos valdovų išgąsv.s,
išgirdus apie Kristaus gimimą, apie kurį
plito garsas po pasaulį, kad jis yra pasau
liui pažadėtasis Gelbėtojas, ir jų siekimas
vaikelį Jėzų nužudyti. Pagaliau,, šios pan
teistinės teologijos ’’dievinamųjų“ valdo
vų baimė prarasti savo žemiškąją garbę
buvo formali priežastis, kad Kristus buvo
pakaltintas ir nuteistas mirti dėl įtaria
mo grąsinimo Romos imperatoriaus galy
bei.
Kaip senovės gadynėje, taip ir naujės
taisiais laikais vis tik netrūko galvotojų,
kurie panteistines idėjas piešė ir piešia
18

viliojančiomis spalvomis ir daro jas patrauklias žmogui. Užtenka prisiminti fi
losofo Nitzsche’s siūlomą antžmogį, kuris
turėtų viešpatauti ant kitų. O šita ant
žmogio idėja yra labai patraukli net mū
sų laikais ’’cezariams“ atsirasti, kurie no
riai veržiasi atsistoti valstybės priešakyje:
su antžmpgid pretenzijomis. Kitas galvo
to j as, filosofas Schelling tiesiai teigia, kad
valstybė esanti etinių idėjų realybė, pro
tinė esybė, absoliutinis ir nekeičiamas tik
slas. Jo teigimu, valstybė esanti atskiram
asmeniui ne priemonė saugiai gyventi
jšlame pasaulyje, bet pats žmogaus gyve
nimo tikslas. Be šio tikslo, reiškia valsty
bės, žmogus tiesiog neturįs jokios vertės.
O filosofas Hegel, tą idėją lyg praplėsdamas, skelbia, kad valstybė esanti absoliu
tinis savaimingas tikslingumas,
kuriam
atskiri asmenys turi pasiduoti. Protas,
kuris nesąmoningai veikiąs gamtoje, per
valstybę pasireiškiąs kaip dvasia mene,
filosofijoje, net religijoje. Jo teigimu, val
stybė atstovaujanti objektyvią moralę, ku
ri neturinti remtis nei religija, nei bažny
čia, nei asmenine žmogaus dorybe. Jam
valstybė yra absoliuti, yra dievybė savo
totalio išsivystymo laipsnyje.
šitoks skelbiamos panteistinės idėjos
įsigalėjimas veda žmones prie valdžią pa
sisavinimo asmens, ar asmenų grupės, po
litinio apoteozavimo, garbinimo bei pa
taikavimo, ir despotizmo, reiškia — sava
vališką prievartos valdymo formos išsivys
tymą. Tokioje valstybėje gyvojo Dievo
pripažinimo ir žmogaus laisvo tikėjimo į
Dievą, bent viešai, nebegali būti. Bet koks
laisvas dvasinis asmens pasireiškimas ne
beįmanomas, nes atskiras asmuo fiziškai
ir dvasiškai pavergiamas ir priverčiamas
dievinti despotą. O tokia padėtis — tai jau
yra tamsi vispusiška vergija.
Kad tokių despotinių valstybių net šiais
laikais yra, tos žmonijos tragedijos arba
dvasinės bei fizinės vergijos pavyzdžiu
gali būti ta Rytų Europoje ir Azijoje iš
siplėtusi valstybė, kurioje despotiška val
džia pasisavino visą galią ant visų daiktų,
bei kurioje žmogus ir jo dvasinės yra ne
ribotai pavergtos ir naikinamos. Tos val
stybės despoto atvaizdas dedamas ten, kur
anksčiau buvo Dievo ir šventųjų atvaiz
dai, yra vadinas dangaus saule ir išmin
čių išminčiumi, ir turi neaprėžtą galią ta
me krašte, kuriame jo paliepimu naikina
mi milionai žmonių. Anai despoto valdžios
valstybei priešingas pavyzdys gali būti
šiaurės Amerikos valstybė, kurios tikslas

yra šiame pasaulyje sukurti žmogui kiek
patogesnį ir lengvesnį gyvenimą, čia val
džia siekia vispusiškai toleruqti fizinę ir
dvasinę žmogaus laisvę.
3. Krikščioniškasis teistinis tikėjimas
j Dievą: Tai yra tikėjimas, kad Dievas
yra pasaulio Viešpats ir veikia jame, bei,
Dievas begalo viršyja pasaulį nesupran
tama savo dieviškos galybės paslaptimi.
Krikščioniškasis mokslas mokina, kad žmo- .
gus yra gavęs proto ir išminties iš Dievo,
ir tuo žmogus skiriasi nuo kitų gamtos
tvarinių. Nors žmogaus būtis šioje gam
toje, šiame pasaulyje tėra laikina, bet
dieviškosios Apvaizdos jam yra paskirta
ir toliau egzistuoti pomirtiniame gyveni
me. Dieviškoji Apvaizda norėjo, kad žmo
gus dvasiškai būtų laisvas. Dėlto tikro
krikščioniškojo tikėjimo žmogus dvasioje
laisvai santykiauja su Dievu. Krikščionis
tiki į nesiliaujantį gyvenimą po šio lai
kino gamtos gyvenimo. Dėlto tikras krikš
čioniškasis tikėjimas neturi tikslo kurti
ir-įsigyti valdžios ir galios bet-kokia for
ma šiame pasaulyje. Tikras krikščioniš
kumas yra individualus tikėjimas i Die
vą. Dėlto tikram krikščioniui nei tauta,
nei valstybė, nei asmenybė, nei kiti gam-.
tos reiškiniai negali atstoti tikėjimo įdvą-sinį Dievą. Krikščioniškame tikėjime žmo
gus dvasiškai atrado gyvąjį dvasios Die
vą. Tuo Krikščioniškasis tikėjimas skiria
si nuo deistinio Dievo supratimo, kuris
tik esąs mechaniškasis pasaulio kūrėjas,,
ir nuo panteistinio dievo idėjos, kurios
dievas yra lygus gamtos reiškiniams, o
žmogus ten jaučiasi tos gamtos dievu.
Prieš krikščionybės gadynę (erą) se
novės. religiniai kultai daugiausiai rėmėsi
panteistinės idėjos valstybės ir valdovo
dievinimu. Retai tepasitaikė tautų, ku
rios neturėjo valdovo dievinamo kulto. Tq.
pavyzdys galėtų būti Izraelio tauta. Ji,'
kaip žinome, savo istorijoje neturėjo val
stybės vado dievinimo kulto. Jos tikėji
mas pasižymėjo tuo, kad Izraelio tauta
jau senovėje tikėjo vienam dvasiniam gy
vam Dievui. Kriščionybė tuo atžvilgiu yrą.
tąsa ano Izraelio tikėjimo į' gyvąjį Dievą;
tyįfc krikščioniškasis tikėjimas pasidarė pil
nesnis, prasmingesnis per Dievo susideri
nimą, suartėjimą su žmogumi per Kristaus
atėjimą į šį pasaulį ir pasiaukojimą už
žmoniją.
Nors krikščionybė stipriai stabdė ir
silpnino anuos deistinius ir panteistinius
kultus, tačiau jie visai neišnyko iš žmo

gaus vaizduotės, ir laikas nuo laiko atski
rais židiniais ryškiau pasikartoja žmoni
jos istorijoje, ką patvirtina ankščiau nu
rodytas čjlespotizmo valstybės pavyzdys.
Net pačios krikščionystės istorinėje raido
je pasireiškė palinkimai' patį krikščionumą
atmiešti panteistinėmis idėjomis, nes ne
lengva buvo tam tikro palinkimo žmogui
atsisakyti nuo ano panteistinio asmens
dievinimo šiame pasaulyje.
Linkimas
krikščionumą atmiešti panteistine idėja
pasireiškė tame, kad žmogus, prisidengęs
krikščionybe, pasivadino
’’šventenybe“,
’’neklaidingu“ ir Kristaus, reiškia Dievo
’’vietininku“, ir po ta uždanga stengėsi
pasisavinti politinę, valstybinę ir fizinę
galią, kad, kaip Kristaus ’’vietininkas“
galėtų valdyti pasaulį. Tas mišinys vėl
labai aptemdė tikro krikščionumo dvasinį
atspindį ir maišytomis krikščioniškai pan
teistinėmis varsomis, lyg migla, apgaubė
ir atitolino dvasinį Dievą nuo žmogaus.
Pats ’’vietininkas“ su visa eile jo parink
tų tarpininkų pasistojo tarp Dievo ir žmo
gaus. Tačiau krikščioniškoji dvasinė švie
sa negalėjo ilgainiui būti aptemdinta. Ji
vėl pasireiškė ir šiandien dar pasireiškia
per dvasinį ieškojimą tiesioginiai santy
kiauti su gyvuoju Dievu, šitas krikščio
niško žmogaus dvasinis veržimos į Dievą
atsispindėjo ir atsispindi reformaciniais
atsinaujinimais. Reformacijos esminė min
tis ir yra žmogaus dvasinis išsilaisvinimas
iš to krikščioniškai panteistinio migloto
stovio, ir dvasioje tiesioginis kreiptinos į
Dievą, kaip tai Kristus savo būtimi šiame
pasaulyje yra parodęs.

Santrauka: 1) Deistinis Dievo su
pratimas baigiasi medžiaginiame pasau
lyje, kur aukštesnių dvasinių tikslų ir ver
tybių nebėra, čia ir žmogus yra laikinas
medžiaginis reiškinys.
\
2) Panteistinė gamtos Dievo idėja lei
džia 'despotiškam žmogui save vadinti die
vu ir savavališkomis žiauriausiomis prie
monėmis valdyti ir pavergti savo artimą.
3) Laisvas krikščioniškas tikėjimas į
gyvąjį dvasinį Dievą, apsireiškusį per Kri
stų, atnešė žmogui nepragaištančią dva
sinę vertybę, kuri nenustoja buvusi ir po
gamtiškos žmogaus mirties. šis laisvas
tikėjimas į x gyvąjį Dievą, be jokių tarpi
ninkų, be politinės bei fizinės valdžios die
vinimo, kaip tik ir leidžia žmogui be kil
mės, rasės ir tautybės skirtumo laisvai
reikštis šiame gyvenime, siekiant nepragaištančių dvasinių vertybių.
1S>

naujasis
(STRAIPSNIO ANTROJI DALIS)
Rašo: kun. Vytautas Kurnatauskas, Vokietija

AP. PAULIAUS ASMUO IR LAIŠKAI.

Visas žinias apie didžiausio krikščiony
bės apaštalo — Pauliaus — gyvenimą ir
darbą, mes turime iš Apaštalų Darbų ir iš
jo paties laiškų. Paulius (žydiškai Sau
lius) gimė graikų žydo šeimoje Tarsau.s
miestelyje, Mažojoje Azijoje. Jau vaikys
tėje jis atsirado Jeruzalėje, kur prie gar
saus mokslininko Gamalielio kojų galėjo
semti savo .pirmąsias mokslo žinias. Ly
giagrečiai su tuo jis mokėsi tėvo amato —
palapinių išdirbimo. Su religiniai prigim
tu rimtumu, jis stengėsi įsigilinti į žydų
tikybos paslaptis, tapuamas uoliausiu Die
vo garbintoju, kovojančiu už tėvų tikėji
mą. Dėl to jis nesitenkino vien tik Jėzaus
mokinių persekiojimu Jeruzalėje, bet no
rėjo nuvykti į Damaską ir iš ten atga
benti į Jeruzalę suimtus bei supančiotus
krikščionis nubaudimui.
Bet ’’Dievo keliai — ne mūsų keliai“ ir
todėl jam esant pakeliui į Damaską ir be
siartinant prie miesto, jį apšvietė didelė
šviesa iš dangaus ir suklupęs ant žemes
jis išgirdo balsą, tariantį jam: ’’Sauliau,
Sauliau,- kam mane persekioji?“ O Saulius
paklausė: ’kas esi, Viešpatie?“ Ir tarė
jam balsas iš dangaus: ”Aš esu Jėzus Na
zarietis, kurį tu persekioji!“ Į antrą Sau
liaus klausimą: ’’Viešpatie, ką turiu dary
ti?“ Viešpats tarė jam: ’’Atsikelk ir nu
eik į Damaską, o ten sužinosi, kas tau yra
nuspręsta, kad padarytum!“ (Ap. D. 9vi-9).
Dvasia, kuri jam pasirodė pakeliui j
naujus persekiojimus ir balsas iš dangaus
— iš pagrindo pakeitė Saulių. Jis pasidarė
Jėzaus Kristaus žodžio kovotoju ir karžy
giu be baimės. Jis pats apie save kalba
laiške galatiečiam (1,15—16): ’’Dievui pa
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tiko pašaukti mane per savo malonę ir
apreikšti manyje savo Sūnų, kad galėčiau
apsakyti apie Jį pagonių tarpe.“
Pradžioje Paulius nukeliavo į Arabiją,
o vėliau į Damaską, iš kur jam teko pa
bėgti. Tiktai trims metams praslinkus jis
pasirodė Jeruzalėje, kad po kelių dienų
nukeliautų į Siriją ir Kilikiją, kur jis kar
tu su Barnabu 14 metų veikė Antiokijoje.
Tuo metu taip pat prasidėjo jo misijos
darbas. Jis padarė kelionę į Kipro salą ir
kai kuriuos miestus Mažojoje Azijoje (Ap.
Darbai 13—14). 50 metais Paulius su Bar
nabu dalyvavo apaštalų susirinkime Je
ruzalėje, kuriame kilo ginčas, ar žmonės,
kurie pagal Mozės įsakymą nėra apipjau
styti, gali būti - išganyti. Į Ap. Petro žo
džius, kad Dievas nedaro jokio skirtumo
tarp žmonių — visas susirinkimas tylėjo
ir klausėsi Barnabo ir Pauliaus žodžių, ku
rie papasakojo, kokius didelius ženklus ir
stebuklus Dievas padarė per juos pas pa
gonis. Jie vienbalsiai nutarė išrinktus sa
vo tarpe vyrus, Judą ir Šilą, nusiųsti kar
tu su Pauliumi ir Barnabu į Antijokiją ir
per juos pasiųsti tokį pasveikinimą: ’’Ka
dangi mes girdėjome, kad kai kurie išėju
sieji iš mūsų tarpo, kuriems mes nebuvo
me pavedę, drumsčia ramybę tarp jūsų
ir kelia sumišimą jūsų sielose, todėl mes,
susirinkę krūvon,, nutarėme išrinkti vy
rus ir siųsti pas jus su mūsų mylimiau
siais Barnabu ir Paulium; žmonėmis, ku
rie guldė savo gyvybes dėl mūsų Viešpa
ties Jėzaus Kristaus vardo. Taigi, mes iš
siuntėme Judą ir Šilą, kuriuodu ir patys
tai jums pasakys žodžiais. Nes šventajai
Dvasiai ir mums atrodė gera nedėti ant
jūsų jokios daugiau naštos, kaip tik šituos
reikiamus dalykus, kad susilaikytumėt nuo
aukų stabams, nuo kraujo, nuo pasmaug
to ir nuo paleistuvystės. Sergėdamies tų
dalykų, jūsr gerai darysite. Būkite sveiki.“
(Ap. Darb. 15.25—29).
Po šio pamatinio paaiškinimo Ap. Pau
lius galėjo išplėsti savo misijos darbą. Iš
Antiokijos Ap? Paulius nukeliavo į Mažą
ją Aziją, kur Troade regėjimas jam pa
sirodė — vienas vyras makedonietis, kuris
maldavo jį sakydamas: ’’Ateik į Makedo-

niją ir gelbėk mus!“ Pilypuose, Tesalonike ir Perėjoj ė Paulius galėjo įkurti naujas
parapijas. Tačiau per tam tikrą laiką jis
buvo priverstas vengti pagonių, o ypač
žydų, kurie jį persekiojo. Atėnuose Ap.
Paulius labai realiai susidūrė su graikų fi
losofija ir. tikyba. Prakalbą, kurią jis lai
kė areopage, buvo pirmas mėginimas su
prantama kalba aiškinti Jėzaus Kristaus
mokslą pagonims. Jis tarė: ’’Radau auku
rą su įrašu: nežinomam Dievui. Taigi, ką
lūs nežinodami garbinate tai aš jums skel
biu. Dievas, kurs įkūrė pasaulį ir visą,
kas jame yra, būdamas dangaus ir žemės
Viešpats, negyvena rankų darbo šventyk
lose, nei žmonių rankomis aptarnaujamas,
lyg kad ko nors Jam reikėtų, nes Jis pats
duoda visiems gyvybes, kvapą ir visą. Jis
padarė iš vieno visą žmonių giminę, kaci
apgyventų visą žemės .paviršių; Jis pažy-

mėjo paskirtus laikus ir jūsų gyvenimo
ribas, kad jie ieškotų Dievo, ar neapčiuops
Jo arba ar neras, nors Jis yra netoli nuo
kiekvieno mūsų, nes Jame mes gyvename,
judame ir esame, kaip ir kai kurie jūsų
poetų yra pasakę: Nes mes esame Jo gi
minės. Taigi, būdami Dievo giminės, ne
turime manyti, būs Dievybė panaši esanti
į auksą, ar sidabrą, ar akmenį, ar dailės
ir žmogaus minties padarą. Dievas, nebeatsižvelgdamas į tuos nežinojimo laikus,
dabar skelbia žmonėms, kad visi visur da
rytų atgailą. Nes Jis nustatė dieną, kurią
teis žemės skritulį teisingai per Vyrą, kurį
paskyrė. Jį Jis padarė patikimą visiems,
prikeldamas Jį iš numirusiųjų“. (Ap. Darb.
17,23—31).
Išgirdę apie mirusiųjų prisikėlimą vie
ni ėmė tyčiotis, o kiti sakė: Pasiklausysi
me tavęs apie tai kitą kartą. Paulius tu
rėjo. Atėnuose nedidelį pasisekimą.
AP. PAULIUS KORINTE.

girių Liet. Evangeiikų Reformatų Bažnyčia.

Buvusios Graikijos sostinėje — Korin
te — Ap. Paulius pasiliko iy2 metų, šia
me mieste jis įkūrė parapiją, kuri mums
yra gerai žinoma iš dviejų jo laiškų, ra
šytų korintiečiams. Korinte Ap. Paulius
parašė taip pat laišką tesaloniečiams, ku
ris yra skaitomas jo pirmuoju laišku pa
rapijoms bendrai, šitame laiške jaučiamas
tikras Ap. Pauliaus džiaugsmas dėl para
pijos žydėjimo Tesalonikuose, kuriai ta
čiau Jėzaus Kristaus grįžimo klausimas
neduodavo ramybės. Kad parapiją nura
minus, Ap. Paulius aiškina jai savo laiške,kad:
1) krikščionies pareiga °yra gyventi
šventume ir tyliame darbe;
2) ir mirusieji dalyvauja Kristaus Ka
ralystėje;3) Viešpaties diena gali ateiti kiekvie
nu metu ir dėlto reikia būti jai vi
suomet pasiruošusiam.
Antras laiškas tesalonikiečiams yra pa
kartojimas pirmo laiško.
Ap. Pauliaus laiškas galatams taip pat"
greičiausiai buvo parašytas Korinte, šia
me laiške Ap. Paulius kovoja už ištikimy
bę savo parapijos Galatijoje pamatiniems
Evangelijos dėsniams, nes šita parapija*buvo pavojuje atpulti nuo gyvo bažnyčios
kūno dėl nedraugingos propogandos, ke
liamos griežtų žydų-krikščionių tarpe, ku
rie nenorėjo sutikti su Jeruzalės susirinki
mo (50 m. po Jėzaus gim.) sprendimais.
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AP. PAULIUS

EFEZE.

Iš korinio Ap. Paulius nukeliavo į Je
ruzalę, o iš ten-per Antijokiją ir Galatiją
vėl atgal į Efezą, kur jis pasiliko 1% metų,
sulaukdamas didelio pasisekimo.
Tačiau
ir ten jo gyvybė buvo dideliame pavojuje
dėl maišto, kurį prieš jį sukėlė auksakales
Demetrijus.
Iš Efezo Ap. Paulius parašė pirmą laiš
ką korintiečiams, kuriame jis smerkia par
tijas, atsiradusias parapijoje: ”Aš maldau
ju jus, broliai, mūsų Viešpaties Jėzaus
Kristaus vardu, kad jūs visi vienaip kal
bėtumėte ir kad nebūtų jumyse pasidali
nimų, kad verčiau būtumėte tobuli tais
pačiais jausmais ir ta pačia nuomone. Nes
apie jus man pranešta, kad tarp jūsų esą
ginčų. Aš kalbu apie tai, kad kiekvienas
jūsų sako: Aš esu Pauliaus, aš Apolio, aš
Kefo, aš Kristaus. Argi Kristus yra pada
lintas? Ar Paulius buvo už jus prikaltas
ant kryžiaus? Arba ar Pauliaus vardu
esate pakrikštyti?“ (I. Kor. 1,10—13).
Toliau Ap. Paulius smerkia puikybę,
kaip nesutikimo šaltinį. Krikščionys turi
vengti bylinėtis pasaulietiškuose teismuo
se, vengti visokių nuodėmių, ypač kūniš
kų, nes ’’jūsų sąnariai yra šventovė jumy
se esančios Šventosios Dvasios, kurią turi
te iš Dievo, ir nebeesate savo pačių“.
Paulius yra nuomonės, kad geriausia
būtų nevedusiam; tačiau jis nemato nuo
dėmės ir porystėje. Krikščionys neturi
vartoti savo laisvės nuodėmingiems veik
smams, o bendrystė su Kristumi šventoje
Vakarienėje turėtų juos sulaikyti nuo
stabmeldiškų veiksmų. Paskui Ap. Pau
lius nurodo (prsk. 11), kaip vyrai ir mo
terys turi elgtis susirinkime maldos metu
ir kaip švęsti šv. Vakarienę (persk. 11,.
23—29).
13 prsk. skirtas meilei, be kurios visos
malonės dovanos yra niekas, 15. prsk. kal
ba apie Jėzaus kristaus prisikėlimą, kuris
yra tikrovė ir ženklu, kad visi mirusieji
prisikels. ’’Jeigu nėra mirusiųjų prisikėli
mo, tai nė Kristus neprisikėlė. O jei Kris
tus neprisikėlė, tai mūsų skelbimas yra tuš
čias, tuščias ir jūsų tikėjimas. Jei tik šia
me gyvenime turime vilties Kristuje, mes
esame labiau apgailėtini už visus žmones.
Bet iš tikrųjų Kristus yra prisikėlęs iš
mirusiųjų,
kaip
užmigusiųjų pirmonė
(prsk. 1, 13—20)“. Mirtis praryta perga
les. Mirtie, kur yra tavo pergalė? Mirtie,
kur yra tavo akstinas? Mirties akstinas
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yra nuodėmė, o nuodėmės stiprybė yra
įstatymas. Bet dėkui Dievui, kurs mums
davė pergalę per mūsų Viešpatį Jėzų Kri
stų.“ (Prsk. 15, 54—57).
Laiškas baigiamas raginimu rinkti au
kas krikščionims ir sveikinimais.
AP. PAULIUS MAKEDONIJOJE.
Iš Efezo Ap. Paulius trumpam laikui
nuvyko į Korintą, kur sužinojo, kad prieš"
jį kilo aštri opozicija. Kas nors iš para
pijos skaudžiai įžeidė Apaštalą, dėl ko jis
paliko Korintą ir parašė korintiečiams
smarkų laišką, kuris tačiau dingo. Vėliau
jis išsiuntė savo mokinį Titą į Korintą
tikslu sužinoti, kokių pasekmių sulaukė
šitas laiškas Korinte, pats nuvykdamas Į
Makedoniją, kad jį ten sutiktų. Iš ten jis
parašė savo antrąjį laišką korintiečiams
šis laiškas yra asmeniško pobūdžio ir pa
rašytas su visu jo prigimtu karštumu. Korintiečiai, apgailestaudami savo elgesį,
nubaudė tą, kurs nusidėjo prieš Apaštalą.
Paulius dovanojo t jo kaltę, ir didelis
džiaugsmas kalba jo žodžiuose. Galinguo
se išsireiškimuose jis apibūdina savo pa
siuntinystės turinį ir krikščionybės esmę:
’’Nes Dievas,- kurs įsakė šviesai prašvisti
iš tamsybių, pats apšvietė mūsų širdis, kad
mes apšviestumėm pažinti Dievo garbės
Kristaus Jėzaus veide“ (prsk. 4. 6).
Evangelijos garbė pasirodo busimojo
gyvenimo viltyje, ir Apaštalas ragina Korintiečius gyventi dievobaimingai. Jis juos
užtikrina apie savo meilę ir džiaugiasi dėl
pirmo laiško vaisių. Toliau Apaštalas ra
gina rinkti aukas, gina savo urėdystę prieš
priešų piktžodžiavimus ir baigia savo laiš
ką įspėjimais ir linkėjimais.
Ap. Paulius nuvyko per Makedoniją pa
skutinį kartą į Korintą. Dabar jis pasie
kė savo veikimo viršūnę, nes aplink ryti
nius Viduržebių jūros krantus pradėjo
augti ir žydėti naujos krikščioniškos parapijoa. Pagonys mielai priimdavo krikš
čionybę ir steigdavo atskiras parapijas.
Ap. Paulius turėjo sumanymą išplėsti sa
vo veikimą iki pat Ispanijos krantų.

AP. PAULIAUS LAIŠKAS ROMĖNAMS.

Žiemą 54—55 m. jis parašė iš Korinto
laišką romėnams, kuriame jis išdėstė pa
matines savo teologijos mintis, ir kuris
yra skaitomas vienu iš svarbiausių jo laiš
kų,

šio laiško turinys yra toks:
’’Kristaus Evangelija yra Dievo galybė,
išganymui kiekvjeno tikinčiojo, visų pir
ma žydo, bet ir graiko. Nes Dievo teisybė
apsireiškia iš tikėjimo Į tikėjimą, kaip
parašyta: teisusis iš tikėjimo yra gyvas.
Nes Dievo rūstybė pasireiškia iš dangaus
kiekvienoje bedievystėje ir neteisybėje tų
žmonių, kurie Dievo tiesą laiko neteisybė
je. Nes pažinę Dievą, jie negarbino Jo
kaip Dievo ir nedėkojo; savo mintyse pa
sidarė tušti ir neišmintinga jų širdis ap
temo. Tardamies esą išmintingi, pasidarė
paiki. Jie pakeitė nemaraus D±evo garbę
maraus žmogaus, net paukščių, keturkojų
ir šliužų paveikslo panašumu. (Prsk. 1,
16—23).
Toliau Ap. Paulius sako, kad nelaimės
šaltinis yra netikras Įsivaizdavimas apie
Dievą, kurį žmonės patys sau padarė; dėl
to visi priklauso Dievo teismui, net ir žy
dai, kurie taip pat yra nusidėjėliai. "Tai
kaipgi?“ (Tęsia toliau Ap. Paulius). ”Ar
mes turime ką viršaus? Visai ne. Nes mes
Įrodėme, kad ir žydai ir graikai visi yra
po nuodėme, kaip parašyta: Nėra nė vie
no teisaus. Dabar gi Dievo teisybė apreikš
ta be įstatymo tikėjimu Į Jėzų Kristų vi
siems ir ant visų, kurie Į Jį tiki; nes nėra
skirtumo. Nes visi nusidėjo ir stokoja Die
vo garbės; jię nuteisinami be nuopelnų
Jo malone, atperkami Jėzaus Kristaus.
(Prsk. 3, 24).“
’’Taigi, nuteisinti tikėjimu, būkime ra

mybėje su Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų
Kristų (prsk. 5,1). Dievas parodo mums
savo meilę tuo, kad kuomet mes dar bu
vome nuodėmėse, Kristus dėl mūsų mirė;
,uo labiau būdami dabar išteisinti Jo krau
ju, būsime apsaugoti nuo rūstybės, žmogus
per Kristų miršta nuodėmei, tačiau neturi
vykdyti kūno pageidimų, bet gyventi tei
sybėje. Mes pažįstame nuodėmę tiktai per
įstatymą, bet žmogus savo jėgomis negali
pergalėti nuodėmės. Bet Dievo Dvasia da
ro iš mūsų Dievo vaikus, ir kaipo tokie
mes galime būti tikri išganymu. Jėzuje
Kristuje žmogus yra išlaisvintas nuo tei
smo, ’’nes Dvasios įstatymas gyvenimo Jė
zuje Kristuje išlaisvino mane nuo nuodė
mės ir mirties įstątymo“.
’’Bet jei Dvasia To, kurs prikėlė Jėzų
Kristų gyvena jumyse, tai prikėlusis iš
mirusiųjų Jėzų Kristų atgaivins ir jūsų
marius kūnus dėl gyvenančios jumyse Jo
Dvasios (Rom. 8,11). ’’Viltimi mes esame
išgelbėti. Bet viltis, kuri matoma įvykusi,
nėra viltis; nes kaipgi kas gali tikėtis to
ką mato įvykusį. O jei mes tikimės, ko
nematome, tuomet mes kantriai laukia
me (Rom. 8, 24—25).“ ’’Kas gi atskirs
mus nuo Kristaus meilės?“ — klausia to
liau Paulius, — ”ar vargas? ar suspaudi
mas? ar badas ar plikumas? ar pavojus?
ar persekiojimai? ar kalavijas? — Nes aš
esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas,
nei angelai, nei kunigaikštystės, nei galy
bės, nei dabartiniai, nei busimieji dalykai,

Lietuvių evangelikų suvažiavimas 1949 m. Vokietijoje, Bergtesgaaenu.
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nei stiprybė, nei aukštumas, nei gilumas
nei joks kitas sutvėrimas negalės atskirti
mūsų nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų
Viešpatyje Jezuje Kristuje (Rom. 8, 38—
39)". — Dievo išganymų planas įvyksta
žmonijos istorijos bėgyje, nežiūrint žydų
netikėjimo. Per žydų netikėjimą Evange
lija atėjo pas pagonis. Ap. Paulius ragina
atlikti savo pareigas meilės dvasia, nes
meilė yra įstatymo išpildymas.
Kalbant apie vienybę ir pasiaukavimą
Jėzaus Kristaus pavyzdžiu, Ap. Paulius
baigia savo laišką sveikinimais, sujungtais
su perspėjimu prieš netikrus mokytojus.
TOLIMESNIS AP. PAULIAUS LIKIMAS.

Iš Korinto Ap. Paulius nuvyko per Troasą į Miletą, kur jis buvo sutiktas Efezo
parapijos vyresniųjų ir su kuriais jis at
sisveikino ant visados. Toliau jo kelione
nuvedė jį į Jeruzalę, kur Azijos žydai su
kurstė tautą prieš jį. Romos kariuomene
įsikišo ir suėmė Ap. Paulių. Krašto valdo
vas Feliksas laike ji du metus kalėjime
Cezarijoje. Jo įpėdinis Festus pristatė jį
karaliui Agripai. Būdamas Romos pilietis.
Ap. Paulius reikalavo teisti jį Romoje. To
kiu būdu, po audringos kelionės (kurios
metu laivas susidaužė prie Maltos salos
krantų ir jis vienas pasiliko ramus ir drą
sus). jis atsidūrė Romoje, kur praleido
dar dvejis metus. Tuo baigiasi Apaštalų
Darbai.
AP. PAULIAUS LAIŠKAI IŠ NELAISVĖS.
Ap. Paulius parašė iš nelaisvės dar ke
letą laiškų: efeziečiams, filypiečiams ir
kolosiečiams.
Nėra galutinai išaiškinta, ar Ap. Pau
liaus laiškas efeziečiams ištiktųjų yra jo
rašytas, nes jame jis išgiria Dievą ypatin
gai iškilminga liturgine kalba. Apaštalas
primena jame Dievo malonę, per kurią
Dievas ištraukė Efezo krikščionis iš nuo
dėmių bedugnes, ir daro palyginimą tarp
jų ankstyvesnio ir dabartinio stovio, ra
gina parapiją būti vieninga meilėje, at
sisakyti nuo stabmeldiško gyvenimo ir ne
teisingų veiksmų, kylančių iš neatsigimusios širdies, primena parapijiečiams jų
pareigą dievobaimingai gyventi, kalba apie
vyro ir moters pareigas porystėje, taip pat
vaikų, tėvų, tarnų ir vadovų ir apie krikš
čionies kovą ir apsiginklavimą.
Savo laiške filipiečiams Ap. Paulius aiš
kiai išdėsto savo nuomonę apie Jėzaus
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Liūtai prie grafo Tiškevičiaus pilies Astrave,
antroje pusėje Biržų, ežero. Vėliau šie liūtai
buvo perkelti į Kaunu ir puošė Vytauto Didžio
jo Kultūros muziejų.

Kristaus veikimą, sakydama^.
'-Turėkite
savyje tokiuos jausmus, kokiuos turėjo Jė
zus Kristus. Jis, esme būdamas Dievas, ne
laikė pasisavinimu būti lygiu su Dievu, bet
Jis pats save sunaikino, priimdamas tar
no pavidalą, pasidaręs panašus į žmones
ir išorine išvaizda rastas kaip žmogus. Jis
pats save pasižemino pasidaręs klusnus
iki mirčiai, mirčiai gi kryžiaus. Todėl ir
Dievas išaukštino Jį ir dovanojo Jam var
dą, viršesnį už visus vardus,. kad Jėzaus
vardu priklauptų visoks kelias danguje,
žemėje ir po žeme ir kad kiekvienas lie
žuvis išpažintų, jog viešpats Jėzus Kris
tus yra Dievo Tėvo garbei.“ (Pil. 2, 5—11).
Laiške kolosiečiams Ap. Paulius kovo
ja prieš klaidžiamokslius, kurių mokslas
priešinasi tam, ’’kuriame yra paslėpti visi
išminties ir žinojimo turtai“ (Kol. 2, 3),
nes ’’Jame gyvena kūniškai visa dievys
tės pilnybė“ (Kol. 2, 9).
Ap. Paulius rodo šiame laiške, kaip
krikščionies gyvenimas vystosi, jeigu jis
siekia to. Kas yra danguje, o ne ant že
mės. Prie šito laiško buvo pridėtas kitas
laiškas ten pat gyvenančiam Pilemonui
kuriame Ap. Paulius prašo pakartotina,!
priimti atgal pas save pabėgusį belaisvį
Onesimą, kuris Pauliaus dėka atsivertė
krikščionybėj.

KUNIGIŠKI AP. PAULIAUS LAIŠKAI.

Be virš minėtų laiškų, Ap. Paulius pa
rašė dar 3 taip vad. ’’kunigiškus laiškus“:
1. laišką Timotiejui, laišką Titui ir pas
kutinį, neužilgo prieš mirtį — 2 laišką Ti-

motiejui, kuriuose jis daugiausia kalba
apie vyskupų ir diakonų pareigas, duoda
patarimus, kaip Dievo tarnas turi elgtis
gyvenime ir kalba apie savo mirti.
Pirmas laiškas Timotiejui buvo para
šytas iš Laodicejos (Frigijos sostinės);
antras Timotiejui (kuris buvo pirmasis
vyskupas Efeze) iš Romos, o laiškas Ti
tui (pirmajam Kretos vyskupui) iš Make
donijos miesto — Nikopolio ,
Ap. Paulius paliko iš viso 13 laiškų.

Ap. Paulius buvo greičiausia dar kartą
paleistas iš kalėjimo į laisvę. Ar jis įvykdė
savo planą keliauti iki ’’vakarų galo“ (kaip
jis išsireiškė), arba į Ispaniją — yra abe
jotina.
Krikščionių persekiojimo metu
ciesoriaus Nerono laikais, šitas Jėzaus Kri
staus tarnas, kuris daugiau dirbo negu
bet koks kitas Viešpaties mokinys, apvai
nikavo savo gyvenimą kankinio mirtimi
64 m. 'po Kr. gim.

prato Evangelijos reikšmę iki giliau
sių jos paslapčių ir aiškiai suformu
lavo tas teisybes, skelbdamas jas vi
sai tautai.
2) Ap. Paulius aiškiai matė, ką Jėzus
Kristus reiškia krikščionybei ir su
darė kristologiją (arba mokslą apie
Kristų) viso pasaulio labui. Dievo ka
ralystė jam buvo bendrystė su gy
vuoju Dievu.
3) Jis išlaisvino krikščionybę nuo žydiš
kų pančių, kovodamas su įstatymo
religijos sąvoka ir laimėdamas savo
parapijoms tikėjimo laisvę.
4) Tokiu būdu Ap. Paulius plačiai ati
darė vartus krikščionybės žengimui į
pasaulį.
Nežiūrint to, kad jo galvosena buvo jo
žydiškai-graikiško auklėjimo įtakoje, ne
galima neigti to, kad jo veikimas padarė
įmanomu krikščionybei įsiviešpatauti veik
visame pasaulyje ir pasidaryti palaimini
mu visiems tiems, kurie ieško pagalbos ir
išganymo mūsų Viešpatyje Jėzuje Kris
tuje.

AP. PAULIAUS REIKŠMĖ.
KITI NAUJO TESTAMENTO LAIŠKAI.
Ap. Pauliaus reikšmė krikščionybės is
torijai yra labai didelė:
1) tąi, japie ką Jėzus Kristus mokė, Ap.
Paulius sujungė lyg veidrody. Jis su-

Mūsų Sparnų platintoja K.. Neimanie
nė ir žurnalo religinio skyriaus vedėja H.
Dilienė prie Čikagos rfeęrmatų bažnyčios/.!’

Iš kitų laiškų, kurie nepriklauso Ap.
Pauliui, reikia pažymėti taip vad. katali
kiškus arba bendrus laiškus. Tai 2 Ap.
Petro, 3 laiškai Ap. Jono, Jokūbo laiškas
ir Judo laiškas, kurie nėra parašyti at
skiroms parapijoms, bet skirti platesniam
skaitytojų siuogsniui. Jie skirti krikščio
nybei apginti prieš kenksmingą klaidžiamokslių įtaką ir tikinčiųjų raginimui die
vobaimingai gyventi, šiuose laiškuose jaučiama pirmųjų krikščionybės bersekiojimų
ir kentėjimų aidai.
Ap. Jokūbo laiškai kalba, kad tikėjimas
be meilės darbų yra negyvas.
Tie laiškai paženklinti po apaštališko
laiko žyme, nežiūrint to, kad jų pavadini
mai nešioja didelius apaštalų vardus, ku
rie neva buvo šių laiškų autoriais.
Bevardiniu tiktai pasiliko laiškas žy
dams, nes nežinia, kas buvo jo autorius,
šis laiškas įrodinėja Naujos Sandaros pir
menybę prieš Senąjį. Kristus yra vyriau
sias kunigas, o Jo savanoriška mirtis —
tikra auka. Jis atidaro įėjimą į švenčiau
sią tiems, kurie artinasi prie Jo su tikin
čia širdimi ir tikru tikėjimu.
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CHICAGO, 1953. XI. 27.
Amžinosios tiesos, begalinės pagailos ir
gėrybės Dieve, kurs apreiškei žemės tau
toms savo vardo šlovę per Jėzų Kristų,
savo neribota galia pažvelg į mus, Lietu
vos vaikus, kuriuos Tu bandai uždedamas
naštą. Dėkojame Tau už šią dieną, kurio
je norime savo rūpesčius aptarti. Meldžia
me Tave, kad rodytum mums kelią, ku
riame mes geriausiai patarnautumėm va
davimui pavergtosios Tėvynės, sujungdami
savo ir užtarėjų jėgas.
šventosios Dvasios dovanomis stiprink
mūsų vadus, žadintojus ir veikėjus. Suburk
vienybėn tėvynės ir tautos meilės ryšiais
visus tautiečius, kur bebūtumėm: išeivi
joje, tremtyje ar tėvynėje pasilikę. Ugdyk
mumyse pasiaukojimo dvasią, kuri reiš
kiasi mūsų broliuose, kurie kovoja nelygiai
sunkią kovą tėvynėje. Gyvenimo Kuni
gaikšti, kurs nugalėjai šio pasaulio pikty
bes, laikyk mus savo sparnų pavėsyje, kad
nesiektų msu nuodingos strėlės, ardančios
vienybę ir skleidžiančios palinkimą ver
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gauti kraštutinumams. Sužadink tautinę
sąmonę, kad brangintumėm ir mylėtumėm
gimtąją kalbą ir siekimus eiti Lietuvos
keliu. .Grūdink mūsų valią ir stiprink mū
sų pasiryžimą žygiams, kurie dar laukia
mūsų. Apvaldyk piktąją valią, kuri savo
tamsumu, kaip sunkūs debesys slegia ne
tik mūsų pasiilgtus užgrobtus laukus, bet
taip pat ir daugelį kitų žmonių. Leisk:
savo teisingumo šviesai prasiveržti pro
tamsius debesis. Visus teisybę mylinčius
persekiotuosius, kuriuos savęspi šauki iš
šio gyvenimo ir kovos lauko, stiprink ra
minimais iš aukštybės, kad tikėdami Kri
staus nuopelnu, nugalėtų mirties baimę ir
įgytų iš Tavo rankų nevystančios garbės
vainiką, simbolį Kristaus kančios, mirties
.ant kryžiaus ir šlovingo prisikėlimo.
Laimink, Dieve, visus tuos, kurie ieško
Tėvynėje išganymo ir teisybės, nes ką Tu;
Viešpatie, laimini, yra palaimintas amži
nai. Ame n.

PROŠVAISTĖS LIETUVOS LAISVINIMO BARE
Rašo: DR. KAROLIS ŽALKAUSKAS

Besibaigiant seniesiems metams, daug
kas mūsų susimąstys ties ateitimi. Ką gi
atneš Naujieji Metai, ar jie bus laimin
gesni mums, belaukiantiems tos valandos,
kada galėsime grįžti į laisvą tėvynę? Ar
Lietuvos laisvinimo bare matyti prošvais
čių, bylojančių greitesnį sprendimą? Ku
riuo keliu mums eiti, siekiant Lietuvai Lai
svės?
Lietuvos laisvinimo baras yra glaudžiai
susijęs su visa laisvojo pasaulio vedama
kova su komunizmu-už pavergtųjų kraštų
išlaisvinimą. JAV - bės savo politika čia
stovi pirmoje eilėje ir tos politikos kryp
tis teikia gaires kitoms laisvosioms tau
toms.
Besibaigiantieji 1953 metai toje laisvo
jo pasaulio kovoje atnešė pragiedrulių. —
Stalino mirtis ir Berijąs pašalinimas gal
ir pakėlė pavergtųjų viltis išlaisvinimo
kryptimi. Vis dėlto po to sekusi Sovietų
Sąjungos vadų kolektyvinė diktatūra su
Malenkovu —Chruščiovu —Molotovu prie
šaky ir tos diktatūros Januso posūkiai, va
karams rodant šypseną ar vėl atkakliai
laikantis senųjų stalininių principų san
tykiuose su užsieniais, parodė, kad taria
mai nauji Kremliaus vėjai nerodo tenden
cijos eiti į bet kokias nuolaidas su vaka
rais.
Tačiau, kaip nebūtų užsispyrę Krem
liaus vadai, jie negali nuslėpti savo rete
žiais surakintos imperijos silpnųjų pusių.
Antroje šių metų pusėje viešai paskelbti
^Malenkovo ir jo giminaičio Chruščiovo p&r
reiškimai apie sunkią žemės ūkio padėtį,
ypač maisto nepriteklius krašte, aiškiai
byloja, kad sovietinis milžinas nesilaiko
ant tvirtų pagrindų. Jis turi daug sunku
mų; ieško naujų išeičių, o jo gyventojai —
tiek pačioje Sovietų Sąjungoje, tiek sate
litiniuose, pavergtuose kraštuose — tebe
laikomi nepatenkintųjų būklėje.
Birželio 17-sios sukilimai Rytų Vokie
tijoje, neramumai kituose pavergtuose
kraštuose, vis tebevykstantis rezistencinis
judėjimas Lietuvoje, Lenkijoje, Rytų Vo
kietijoje ir kitur, sabotažo veiksmai, nesi
liaujanti pabėgėlių banga į laisvuosius va

karus, visos eilės satelitinių kraštų pareį
gųnų, net Jungt. Tautų delegacijos narii
(lenkų dr. Korowicz) pasiryžimas eiti drai
ge su vakarais, ką gi visa tai reiškia? Ta
kad‘Kremliui negali pavykti stipriau su
lydinti visų pavergtųjų, kad šie vis labiai
kelia balsą už išlaisvinimą ir tai, kad -va

Dr. Karolis žalkauskas, pažįstamas kiek
vienam llietuviui kaipo įžymus juristas
visuoemnnės veikėjas ir nenuilstamas ko
votojas už tėvynės laisvę. Lietuviui e van
gelikui jis yra ypač brangintinas kaip
geras ne tik savo krašto, bet ir savo Baž
nyčios sūnus, savo laiku užėmęs vadovau
jančią vietą Lietuvos Ev. Liuteronų Baž
nyčios Konsistorijoje. Dr. žalkauskas, ku
ris dabar eina atsakingas pareigas Vyriau
siajam Lietuvos Išlaisvinimo Komitete
prisiuntė mums sekančio turinio straipsn
Naujųjų 1954 Metų proga.
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karai, vis stiprėdami ir moraliai būdami
nepalyginti pranašesnėje padėty už Krem
lių, teikia vis daugiau vilčių susilaukti iš
laisvinimo valandos.
Vakarų stiprėijmas yra didelis išlaisvi
nimo laidas. Nėra čia reikalo nurodyti į
visus 1953 metų reiškinius tarptautinėje
politikoje, kurie ryškiai pavaizduoja va
karų pasisakymą už beatodairinę kovą su
komunistiniu rytų despotizmu. Irano pasi
rinktas kelias su vakarais ar Vak. Vokie
tijos rugsėjo 6 d. Adenauerio laimėjimas
— tai vis vakarų laimėjimai ir nemaži
smūgiai komunizmui.
Pagaliau ir Jungt
Tautų posėdžiai, amerikiečių paskelbti
duomenys apie komunistų įvykdytus žiau
rumus Korėjos kare ii’ pastangos pasmerk
ti Sovietų Rusiją už joje vykdomus priver
čiamuosius vergų darbus — visa tai reiškia
didelį posūkį ne tik JAV, bet ir viso lais
vojo pasaulio siekimuose atidengti tikrąjį
komunizmo veidą.
Kaip vyksta Lietuvos laisvinimo kova?
Ji, kaip minėta, siejasi su laisvojo pasau
lio pastangomis ir jos perspektyvos Nau
jųjų Metų angoje teikia naujų vilčių. Lai
svinimo veiksniai Europoje, atstovaujami
VLIKo ir diplomatų, per šiuos 1953 metus
yra intensyviai dirbę vis labiau gyvinda
mi savo veiklą ir plėsdami bendradarbia
vimą su kitų kraštų atstovais, latviais bei
estais pirmoje eilėje. Lietuviškųjų veiks
nių prašymai, pageidavimai, vis labiau iš
klausomi politinių vakarų slugsnių ir vis
labiau atjaučiama bei įvertinama paverg
tosios Lietuvos padėtis.
Pagaliau, Lietuvos laisvinimo kovoje
didžiausiu 1953 metų pragiedruliu reikia
laikyti mūsų amerikiečių brolių pastan
gomis ir JAV Atstovų Rūmų nuoširdžiu
pritarimu sudaryti Kersteno vardo Komi
siją. Ji jau pradėjo savo darbą ir jos tik
slas yra pasauliui atskleisti neteisėtą Lie
tuvos ir kitų Baltijos kraštų pagrobimą
bei komunistų įvykdytus nusikaltimus. —
Kersteno Komisijos sudarymas, jos dar
bas ir numatomi rezultatai Lietuvos lais
vinimo veiksniams yra didelis ramstis ir
drauge įrodymas, kad vakarai savo kovą
už pavergtų kraštų išlaisvinimą vis labiau
gyvina ir kad jų balsas juo labiau atviras,
drąsus ii- nerodąs norą eiti į bet kokias
nuolaidas.
Lietuvos laisvinimo baras nėra lengvas.
Jis susiduria su sunkumais, tačiau jie nu
galimi. Malonu pabrėžti, kad lietuviai, ne
žiūrint kokių jie būtų religinių įsitikinimų
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ar pasaulėžiūrų, vieningai remia Lietuvos
laisvinimo kovą.
Lietuviai evangelikai reformatai, lig šiol
yra buvę vieni nuoširdžiausių mūsų lais
vinimo kovos rėmėjų ir jie yra įnešę ne
paprastai didelį įnašą tiek į mūsų tauti
nio susipratimo kovą, tiek į religinę, tau
tinę, bendruomeninę veiklą tremtyje Vo
kietijoje, JAV ir kituose pasaulio kraštuo
se. Su didele pagarba čia minėtina viena
šviesiausių asmenybių — šiais metais mi
ręs Kun. prof. dr. J. Jakubėnas.
Kalėdų ir Naujųjų 1954 Metų proga, vi
siems ’’Mūsų Sparnų“ skaitytojams, leidė
jams ir redaktoriams belieka palinkėti sti
prios lietuviškos dvasios, vienybės ir susiklausimo! Ištvermės ir sveikatos kovoje
už tautinės sąmonės išlaikymą svetimųjų
bangose, už tėvynės Lietuvos išlaisvinimą!

LAISVĖS VARPAS KAUNE

TAUTOS NEPRIKLAUSOMYBĖ RELIGINE PRASME
Rašo: KUN. J. PAUPERAS.

Laisvėje žmogus atskleidžia ko daugiau
savo esmės žiedų. Laisvėje pilniau pasi
reiškia tautos genijus. Paskiras tautos na
rys savo gabumus deda ant bendro tautos
aukuro. Visos tautos vaikų jungtinės pa
stangos pasireiškia vienokiais ar kitokiais
nuveiktų dalbų vaisiais. Sakoma, kad toji
ar anoji tauta pasižymi tokiomis tai sa
vybėmis. Sakoma, kad tauta sumani, ka
ringa, mokslinga, kultūringa, žiūrint, kaip
ji savo ypatingais savumais, saviškai iš
vystytais kultūros žiedais išryškėja tautų
vainike. Ką pasiekia tautos mokslininkas,
amatininkas ar ūkininkas, dažnai verti
nama tai kaip visos tautos pasiektą išda
va. Jei kuiioje tautoje išryškėja žymūs
mokslo žmonės, sakoma, kad ta tauta
esanti mokslinga. Jei kurioje šalyje išsi
vysto aukšta pramonė, sakoma, kad toji
tauta esanti gabi pramonei plėtoti. Taigi
paskiras tautos narys savo kūryba ir dar
au turtina bendrą tautos lobyną.
Paskiro tautos nario ir tautoje veikian
čių institucijų sėkmingumas tik pilnai iš
ryškėja tada, kai tauta gyvena laisvą gy
venimą. Berods šiuo metu daug lietuvių
moKslo vyrų yra tremtyje. Bet sunku įsi
vaizduoti, kad jie, susibūrę kur nors pa
saulyje, įkurtų lietuvių universitetą, ar
kariai suorganizuotų lietuvių kariuomenę,
ar kitų profesijų žmonės — atitinkančias
institucijas, nors šitos visos institucijos
butų labai reikalingos ir prasmingos lie
tuviams atgavus laisvę. O vis tik, nors
būdamas tremtyje, lietuvis turėtų ruoštis
ir kaupti savo dvasines jėgas būsimiems
uždaviniams Tėvynėje, kai tauta atgaus
laisvę. Grįžtantieji iš tremties tuomet
galėtų į išlaisvintą savo šalį grįžti su dva
siniu lobiu. Pati tremtis tada nebūtų bu
vęs tuščiai praleistas laikas, o būtų buvęs
vertingų jėgų ugdymas bei telkimas būsi
moms laisvės dienoms.
Laisvė žmogų riša moraliai. Ji yra vie
nas iš ryškiausiųjų žmogaus esmės pažy
mių. Dievo apvaizdos žmogui yra duota
laisvė. Dievo valia yra, kad žmogus kreip-

Paminklas žuvusiems už Lietuvos nepri
klausom ffbę. Biržuose.
tusi laisvai, be prievartos į Sutvėrėją. Tuo
reiškiama didelė žmogaus laisvės vertybė.
Naciai ir bolševikai, naudodami fizinę ir
dvasinę prievartą, labiausiai suniekino
patį žmogų. Kad nacių ir bolševikų suža
lotas žmogus vėl- galėtų pakilti iki savo
pirmykštės vertės laipsnio, žmogus vėl tūri
atgauti dvasinę ir fizinę laisvę, kad galėtų
laisvai kurti ir veikti. Tuomet žmogus vėl
galės dorovingai tvirtėti.
Laisvė uždeda žmogui atsakomybę. Lai
svė be moralinio įsipareigojimo gali ga
dinti žmogų. Laisvė neturi būti tikslas
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sau, bet priemonė siekti dvasinių neprągaištančių vertybių. Nes tikrosios laisvės
esminė paskirtis yra tame, kad Dievo ap
vaizda suteikė žmogui tą vertybę, kad
žmogus laisva valia tarnautų savo Kūrė
jui. Ir tautai yra duodama laisvė, kad jos
kūrybingasis genijus pasireikštų laisvai ir
kurtų nepragaištančia's vertybes. Kaip vi
sa kas turi savo- būtį iš Dievo, taip ir tau
ta turėtų suprasti savo laisvę ir naudoti
ją žmogaus dvasinių jėgti išugdymui, ku
riomis žmogus tarnautų tikrą-jai savo pa
skirčiai, Kūrėjo apvaizdos jam leistai. —
Taip suprasta laisvė įpareigoja kiekvieną
tautos paskirą narį išnaudoti laiką ir vi
sus galimumus kurti ir krauti vertybes ant
tautos aukuro, bet pačios tos vertybės tu
ri būti šventinamos ugnimi, ateinančia iš
aukšto. Tauta savaime nėra šventa. Ji
niekuomet negali atstoti Dievo. Klysta ir
nukenčia kiekviena tauta, kuri savimi ban
do atstoti Dievą. Tauta gali išsikelti, bet
tada, pati virsdama stabu, ji netenka Dievo- palaiminimo; Taigi ir tautai yra nu
statytos jos esmės ir pasireiškimo ribos.
Ir tauta turi atlikti savo paskirties parei
gas Dievo apvaizdos numatytame plane
laisva ir gera valia. Juo daugiau yra tos
geros valios tautoje, tuo labiau jos būtis
yra prasminga ir tuo labiau ji vykdo sa
vo paskirtį.
Laisvė uždeda žmogui atsakomybės pa
reigas santykiuose su artimu. Koks turėtų
būti laisvo žmogaus santykiavimas su sa
vo artimu, jau Liuteris mokė, jog asmuo
savo laisvę visada turi aprėžti savo arti

mo atžvilgiu. Kiekvienam' priderėtų atsi
minti tą dorinį reikalavimą, kad mano
elgesys ir veikimas neturėtų atnešti arti
mui skriaudos. Jei žmogui yra leista lais
vai galvoti, veikti ir kurti, tai tuo pačiu
jam yra uždėta pareiga gerbti ir vertintiartimo dvasinę bei fizinę laisvę, net jį tei
giamai skatinti kūrybnigam veikimui. —
Sveikame kūne yra nepamainoma gaji lą
stelė, kurios paskirtis yra tarp milionų lą
stelių veikti taip, kad ir kitos visokios lą
stelės nekliudomos galėtų savo-gaju vei
kimu įsijungti į darnų viso kūno gyveni
mą. Jei asmens paskirtis yra būti pozity
viu veiksniu tautos gyvatoje, tai jo reiš-'
kimasis • turėtų būti darnus su visais tau
tos narių kūrybiniais veiksmais. Juo są
moningiau asmuo supranta savo paskirtį
artimo atžvilgiu ir tautos gyvatoje, tuo
sėkmingiau jis atliks jam paskirties uždė
tas pareigas. Kaip pavieniui asmeniui tau
tos gyvatoje, taip ir tautoms žmonijos
būtyje dera tie patys pareigų dėsniai.
Tautoms gėrio palaima ateitų, jei jos
viena, kitą paremtų ir. papildytų laisvos
ir geros valios kūrybingais įnašais. Bet var
gas ir nesantaika apgaubia žmonijos pa
saulį, kai tautos savo jėgas telkio viena
kitai nusmelkti, pavergti, net sunaikinti.
Ir pavienis asmuo ir tauta, težiūrėdami
tik savanaudžių reikalų, sumenkėja-h* ma
žiau betarnauja bendram dvasiniam gė
riui, kuris turėtų kelti žmogų, tautą ir
žmoniją į tobulėjantį dvasios stovį, kuriogalutinis tikslas yra įsilietį į Kūrėjo Dva
sią.

Vytauto Didžiojo Gimnazija, Klaipėdoje.
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LIETUVIU KALBA — MŪSŲ TURTAS
HYPATIA YČAITĖ - PETKUS
Ruošdamasis į kelionę, nusitardamas
persikelti gyventi iš savo namų į naują
vietą,
kiekvienas žmogus susiduria su
klausimu: ką pasiimti su savim? Atsidė
jęs atrenka savo turtą ir, šalia kasdieni
nio gyvenimo reikmenų, į skrynią susi
krauna, ką turi brangiausio ir vertingiau
sio. Bet kartais gyvenimo įvykiai patys iš
sprendžia klausimą, ir pasirinkimo nėra.
Karo sūkuryje, pavojaus akivaizdoje daug
kam tenka staiga palikti savo namus ir
ryšuliuku nešinam išeiti Į pasaulį. Dar kiti,
nespėję net tokio ryšuliuko pasiimti, lai
ko save laimingais, jei galėjo ištrūkti gy
vi ir sveiki.
žmogus, tokios nelaimės ištiktas, daž
nai su gailesčiu prisimena paliktą savo
turtą, dūsauja ir jaučiasi viso ko nusto
jęs. Bet gal jis turi dvasinių turtų, kurie
maža kam teprieinami, kurie jį padaro
turtingesnių už kitus. Iš kiekvieno reikš
mingesnio įvykio mąstąs žmogus pasimo
ko, užsigrūdina gyvenimo kovoje, ir nau
joje šviesoje pamato dalykų tikrąją ver
tę. Kaip lengvai per metų metus sukrau
tas žemiškas gėrybes gali nušluoti per vie
ną naktį netikėti pasikeitimai bei politi
niai perversmai!
Vienintelė nedūžtanti
brangenybė, kurios niekas atimti negalį,
yra tai, ką žmogus nešiojasi savo viduje —
jo dvasiniai ištekliai.
Tokių didžiųjų dvasinių vertybių tarpe,
šalia moralinių ypatybių, yra įsigytas išsi
lavinimas, patyrimas ir mokslas. Ne ma
žesnis turtas už kitus yra kultūrinės ver
tybės — papročiai, kalba, tradicijos, per
šimtmečius išsaugotas ir mūsų tėvų mums
.perduotas palikimas.
Su ypatinga meile mes žiūrime į savąją
lietuvių kalbą, kuri glaudžiai mus sieja
su mūsų tolima tėvyne. Tai reta dovana—
kalba, kurią moka palyginti tik saujelė
žmonių — ne daugiau, kaip trys ar ke
turi milijonai, sudaranti tik lašelį pasau
lio tautų jūroje. Tiek nedaug mūsų yra,
kad kiekvienas asmuo turi savo ypatingą
reikšmę. Lietuvoje mūsų broliai ir sesery.okupanto priespaudoje žūsta fiziškai ir
morališkai, o už jos ribų esantieji gyvena
išsisklaidę įvairiuose pasaulio kraštuose.

Savo kultūrines vertybes turime saugoti
ir ugdyti, kaip tą šventąją ugnį, kad jo
mis praturtintume savo ir kitų gyvenimą
ir jų kibirkštį perduotume ateinančioms
kartoms.
Ne vien sentimento vedami — ne vien
dėl to, kad ji mums artima, brangi ir mie
la — mes vertiname savąją kalbą. Kitų
pasaulio kalbų tarpe lietuvių kalba užima
svarbią vietą, ir yra patraukusi rimtą
kalbotyros mokslininkų dėmesį, čia nori
me pažvelgti arčiau į lietuvių kalbos sai
tus su kitomis kalbomis, o ypač į gerai
žinomą faktą, kad ji siekianti žilą seno
vę ir turinti panašumą į senąją sanskrito
kalbą.
Indoeuropiečių kalbų šeimoje lietuvių
•ir jai gimininga latvių kalba sudaro va
dinamąją baltų (arba aisčių) grupę. Prieš
keletą šimtmečių buvo ir daugiau baltų
■grupės kalbų, kaip pav. prūsų ir kuršių,
bet jos šiandieną yra išnykusios. Be balių
grupės, indoeuropiečių kalbų šeimai pri
klauso dar keliolika stambesnių grupių,
kurių tarpe yra: keltų, germanų, italikų,
graikų, slavų, indo-iraniečių ir kt. šiai
paskutinei grupei priklauso senovės indų
ir persų kalbos, įskaitant ir sanskritą.
Norint rekonstruuoti proistorės miglose
paskendusią indoeuropiečių prokalbę, iš
kurios išaugo daugelis europos kalbų, rei
kia tyrinėti seniausias indoeuropiečių kal
bas. O šios seniausios kaip tik yra: san
skrito, senovės graikų, lotynų ir lietuvių
kalbos, šiose kalbose užsiliko daug senų
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formų, jau išnykusių-iš moderniųjų kalbų.
Kalbotyros žinovai, Studijuodami indoeu
ropiečių kalbų • išsivystymą, atkreipia dė
mesį į lietuvių kalbą, duodami iš jos pa
vyzdžių ir nagririėdami juos savo moksli
niuose veikaluose. Lietuvių kalbos reikš
mei iškelti ypač pasitarnavo tokie vokie
čių mokslininkai, kaip Hirt, Leskien, Brug
mann ir kt. Iš naujesnių veikalų paminė
tinas E. Frankel’io Die Baltischen Sprachen (Heidelberg, 1950). Taip pat daug šiuo
požiūriu atliko ir francūzai, pav. moksli
ninkas Meillet.
'Iš anglosaksų mokslininkų čia galima
paminėti amerikietį profesorių Darling Buck, kuris savo”—veikale Comparative
Grammar of Greek and Latin taip nusa
ko lietuvių Kalbos reikšmę:
Lithuanian is remarkable among
living languages for the conservation
of old forms and inflection, and hen
ce is of great importance in Indoeuropean comparative grammar.
Taigi kiekvienas lyginamosios kalboty.ros specialistas turi susipažinti ir' su lie
tuvių kalba.
Nenuostabu, kad tokios sanskrito ir senovsė graikų kalbos, šiandien jau ’’miru
sios“, žinomos tik iš mokyklose studijuo
jamų jų literatūros kūrinių, sustingo se
nose formose ir liko archaiškos. Bet kaip
gi lietuvių kalba, .gyva, tiek amžių ištisos
tautos-kalbama, taip maža tepasikeitė?
žinovai sako, kad ilgainiui net ir sudėtin
giausios kalbos turi palinkimą suprastinti
savo gramatiką bei sintaksę, atsikratyti
nuo komplikuoto linksniavimo, asmenavi
mo ir 1.1. Tas pats prof. Darling - Buck
nurodo, kad dabartinė anglų kalba yra
taip suprastinta, jog ji pradeda panašėti
į kinų kalbą, kuri beveik nebeturi sudė
tingesnės gramatikos.
Galima tiktai spėlioti, kodėl lietuvių
kalba išliko tokia archaiška. Viena iš svar
besnių priežasčių gal bus ta, kad lietu
viai, nuo seno gyvenę nepereinamų girių
ir pelkių krašte, ilgai buvo atskirti nuo
likusio pasaulio. Keik galima spręsti, dai
nėm nė tūkstančio metų, kai lietuvių tau
ta išėjo į viešumą, į platesnį santykiavi
mą su kitomis tautomis. Viduramžiais vy
kę Vakarų Europoje sąjūdžiai — tautų
kilnojimąsis, kryžiaus karai, feodalizmas,
scholastika - — Lietuvos beveik nepalietė.
Gal kaip tik dėl svetimų įtakų stokos, pa
lyginti lėto kultūrinio subrendimo ir vė
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lyvo savo literatūros išugdymo lietuvių
kalba ir liko senoviškesnė savo formomis
už visas kitas moderniąsias Europos kal
bas.
Kokie yra tie panašumai tarp lietuvių
ir sanskrito kalbų? žinoma, ne tokie, kad
galima būtiį susikalbėti. Tiesa, atrasime
daug panašumų tarp lietuvių ir sanskrito
kalbų etimologijoj, štai keletas pavyzdžių:
sanskritiškiems žodžiams ’’kas“, ’’džyvas“,
’’dhumas“, ’’svapnas“, ”aviš“, ’’Šatam”,
’’jugam“, ’’devas“, ata tinka lietuviškieji
„kas”, “gyvas”, ’’dūmas“, ’’sapnas“, ”avis”, ’’šimtas“, "jungas“ ir ’’dievas“.
Skaitmenyse, pradedant nuo dviejų iki
dešimties irgi esama didelio panašumo,
kaip tai: ”dva, trajas, catvaras, panča,
šaš, sapta, ašta, nava, daša“. žinoma, skir
tingų žodžių rasime daugiau, negu kad
panašių. Tačiau tikrosios tų dviejų kalbų
giminystės nereikia ieškoti žodžių pana
šume, nes galų gale tai tik išviršinis da
lykas. Be to, kelių tūkstančių metų bė
gyje abiejų kalbų žodžiai pergyveno daug
pasikeitimų. Surasime daug kalbotyrai
panašumų, jei pakalbėsime apie gramati
kos ir sintaksės formas. Pavyzdžiui asme
navime paimkime esamąjį laiką veiksma
žodžio ’’būti“. Sanskritiškai skamba taip:
”asmi, asi, asti“ (vienaskaitoje) ir (dau
giskaitoje) ”smas, stra, santi“, kas visai
y—yrg—Tr
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Daina Variakojytė mokslo" užbaigimo iškilmėse
kalbasi su dėde pulk. Jonu Variokoju,

panašu į lietuviškąsias senovines formas
”esmi, esi, esti“ ir t. t.

Lietuvių kalba turi septynis linksnius
daiktavardžiams, o sanskrito — aštuonis
(mat, turi dar specialų ablatyvo linksnį).
-Abi kalbos turi (kaip ir senovės graikų
kalba) senovinę dviskaitos formą daikta
vardžiams ir veiksmažodžiams (du gaide
liu sutiksiva, ir 1.1.). Viso šito modernio
sios kalbos nebeturi. Be to, lietuvių ir
sanskrito kalbos abi turi kelias bendras
daiktavardžių linksniuotes su atatinkamais
kamiengaliais (kaip pav. kamiengaliai ”a“,
”i“, ir ”u“ linksniavime tokių lietuviški)
žodžių, kaip ’’ranka“, ’’ugnis“, ’’sūnus“).
Yra dar panašumų ir garsų kaitos dės
niuose, kas reikalautų specialisto surinktų
fonetikos žinių. Tais klausimais besido
mintieji galėtų susirasti platesnių infor
macijų aukščiau minėtų mokslininkų vei
kaluose-.
Mūsų gimtosios kalbos palaikymas da
bartinėse sąlygose yra virtęs gyvybiniu
mūsų tautos klausimu. Jis didele dalimi
nuspręs, ar mes lietuviai, kaip tautinis vie
netas, išliksime ar žūsime, nes išnykus
žmonėms, vartojantiems tą kalbą, išnyks
ir tautos egzistencijos prasmė. Bet kaip
išlaikyti tą savo dvasinį turtą, nuolat jį
ugdant ir papildant naujomis vertybėmis?
Tik labai siaurų pažiūrų žmogus galėtų
teigti, kad emigracijoje gyvendami turi
me likti nekintami, kaip tas akmuo prie
kelio, turime nesimokyti vietos kalbos ir
apskritai taip gyventi ir elgtis, lyg lietuvių
kalba būtų vienintelė šiame pasaulyje.
Visi gi žinome, kad išmokus svetimą kal
bą, prasiveria lyg naujas pasaulis, ir mū
sų akiratis praplatėja. Susipažinimas su
kitų tautų kultūrinėmis vertybėmis atneša
mums dvasinio pakilimo, naujų idėjų, ku
rios įgalina mus pasidaryti geresniais sa
vo krašto vaikais ir žmonijos nariais. Ki
tas kalbas pažindami, įmame į savąją žiū
rėti iš visai naujo matymo taško. Jau sa
vo nuosavomis žiniomis, o ne kitų nepa
tikrintais teigimais remdamiesi, galime
spręsti apie jos grožį, vertę ir reikšmę.
Čia gali kilti klausimas: ar kartais ki
tų kalbų mokėjimas mūsų gimtosios kal
bos vartojimui? Kadaise Lietuvoje teko
girdėti vieną žmogų šitaip išsireiškiant:
jis esąs pasiryžęs neišmokti laisvai vartoti
jokių svetinni kalbų, nes bijąs prarasti
savo sugebėjimą vartoti gryną lietuvių
kalbą. Tai buvo mąstantis žmogus, giliai
įmąs šį klausimą į širdį, dirbąs mokslinį
darbą Lietuvos universitete. Dabar jis
gyvena Amerikoje. Būtų įdomu patirti, ar

jis, dabar jau daug matęs ir pergyvenęs
galėtų dar laikytis tokios nuomonės?
žmogus, kuris ryžtasi nesimokyti niekt
naujo, tuom įrodo, jog jis pats abejoji
savimi ir savo sugebėjimais atsilaikyt
prieš svetimą įtaką. Gi nepalūžta dvasio
je nė vienas, kuris savo viduje yra stip
rus. Labai yra abejotina, ar kitų kalbi
išmokęs žmogus galėtų užmiršti savo gim
tąją kalbą. Tačiau visai įmanoma, kad ;
jo kalbą gali įsipinti svetimi žodžiai ir iš
sireiškimai, kad jo sakinių konstrukcija
nebebus lietuviška, ir kad jis mintyse vers
iš kitos kalbos, čia verta susimąstyti tiems
kurie laisvai kelias kalbas vartoja: ar mes
darome viską, kas galima, kad tinkamoje
aukštumoje palaikytume savo kalbos mo
kėjimą? Ar nenusikalstame kalbos grynu
mui, vartodami nelietuviškus išsireiškimus
ir svetimus žodžius?
Dažnai naujai atvykę Amerikon mūsų
žmonės pajuokia senuosius ateivius dėl ta,
kad jie visokiais barbarizmais darko lie
tuvių kalbą. Bet neretai tie, kurie juokia
si, patys lietuviškai kalbėdami naudoja
įvairius ”šiur“r ”jes“>- ”okei“ ir dar blo
giau, vos metus kitus šiame krašte pagy
venę! Toks kalbų maišymas sudaro labai
negražų vaizdą. Atminkime, kad mes, nau
jai atvykę, lietuviškąsias mokyklas baigę,
šiuo atveju turėtume būti pavyzdžiu ki
tiems.
Jeigu pasitaiko, kad mums pritrūksta
kokio, lietuviško žodžio, kuris tiksliai mūsų'
mintis išreikštų, nesakykime, kad ’’lietuvių
kalboje tokio žodžio nėra“. Susirūpinkime
reikiamą žodį susirasti, praturtinti savo
žodyną. Gal mums tų žodžių trūksta, ka
dangi nepakankamai skaitome lietuviškai.Skaitykime savąją literatūrą, grįžkimeprie savo klasikų, sekime naujai pasiro
dančias knygas bei straipsnius; paėmę
plunksną rankon, patys rašykime, bandy
kime savo jėgas tinkamai išsireikšti. Mū
sų literatūrinė kalba, palyginant dar ne
senai nusistovėjusi, užsitarnauja mūsų
rimto dėmesio. Susižavėję svetimybėmis,
nepamirškime ir savojo kultūrinio lobyno.
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PASAULIO BAZNYCIU TARYBA IR JOS EKUMENINE _ VEIKLA
Dr. Henry S. Leiper/ kuris parašė že-'
miau talpinamą straipsnį specialiai mūsų
žurnalui, yra vienas iš vadovaujančių as
menybių Oekumeninio judėjimo, turinčio
tikslą suartinti visas krikščioniško tikėji
mo Bažnyčias. Jis yra vienas iš steigėjų
World Council of Churches (Pasaulio Baž
nyčių Tarybos), išbuvęs šios organizacijos
vykdomojo sekretoriaus pareigose - ištisą
eilę metų, šiai organizacijai priklauso taip
pat ir Lietuvos Ev. Reformatų Bažnyčia.
Veikėjas tokių organizacijų, kaip pav.
Y.M.C.A., American Missionary Associa
tion, Federal Council of Churches in Ame
rica, Christian Council for Life and Work
ir kt.', dr. Leiper yra dalyvavęs ir tebeda
lyvauja pasauliniuose Bažnytinių organi
zacijų suvažiavimuose Europoje ir kitur.
Viename iš tokių suvažiavimų (Muerrin’e,
Šveicarijoje) prieš daugelį metų susiėjo
su mūsų Bažnyčios delegatais kun. prof,
dr. P. Jakutėnu, kuratoriaįs dr. Martynu

Yču ir 'Hypatia Yčiene bei kitais, ir nuo
to laiko prasidėjo'jo glaudesnis santykia
vimas su lietuviais.
Gimęs 1891 metais, jis baigė Amherst
College ir ten pat vėliau gavo teologijos
doktoratą. Taip pat baigė Union Thological Seminary ir Columbia University New
Yorke. Išbuvo kelis metus tolimoje Kini
joje kaipo misijonierius.. Grįžęs, nenuils
tamai dirbo visoje eilėje tarpbažnytinių
organizacijų. Antrojo Pasaulinio karo me
tu buvo veiklus įvairiose šalpos organiza
cijose, kaip American Christian Kommittee for Refugees, International Famine
Relief Committee ir 1.1. Dr. Leiper, dau
gelio' knygų ir kitokių veikalų autorius,
gyvena New Jersey valstijoje, kur yra
Congregational bažnyčios kunigu. Iš žy
mesnių jo veikalų galima paminėti šiuos:
Christ’s Way and the World’s (1936),
World Chaos or World Christianity (1937),
Christianity Today (1947) ir Pilgrimage

Petras šernas gimęs ISO1? m. lapkričio
6 d. Brigiškių km., Biržų valse, ir apskr.
Kilęs iš ūkininkų šeimos. Nepriklausomos
Lietuvos kūrimosi laikais 3 metus tarnavo
Lietuvos kariuomenėje karo valdininko
pareigose. Vėliau, baigus Berlyne Komer
cijos Aukštąją Mokyklą, tarnavo žemės
Ūkio Banke, eidamas įvairias pareigas.
Apie 10 metų, direktoriavo žemės Banko

Skyriuje Klaipėdoje, iš kur, laike karo vo
kiečiai ištrėmė, kartu sii visa šeima, į Vo
kietijos vakarus.
1925 m. Lietuvos Evangelikų Reforma
tų Synodo buvo išrinktas į kuratorius. Jis
visada buvo reformatų bažnyčios veiklus
narys, nors gyveno ir toliau nuo reforma
tų centro Biržų. Tremtyje P. šernas pa
skirtas lietuvių evąngelikų reformatų įga
liotiniu Kanadoje.
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to Amsterdam (1348), kuriame aprašomas
pirmas Pasaulio Bažnyčių Tarybos gene
ralinis suvažiavimas.
World Council of Churches Naujojo Pa
saulio (Amerikos ir Kanados) generalinio
sekretoriaus dr. Henry Smith Leiper, A.M.,
D. D. straipsnis, kurį matote žemiau at
spausdintą anglų kalboje, gal būt bus ne
visai aiškus skaitytojams, kurie norėtų
gauti smulkesnių žinių apie ekumeninę
bažnyčių veiklą.
Ekumeninis veikimas prasidėjo krikš
čioniškose bažnyčiose jau prieš daugelį
šimtmečių. Tai buvo siekimas sujungti
įvairias bažnytines denominacijas į vieną
Šventą Krikščionišką Bažnyčią, sekant
apaštalo Povilo mintį jo laiške Efeziečiams 4, v. 5.: ’’Vienas Viešpats, vienao
tikėjimas, vienas krikštas“.
Dr. Leiper rašydamas ’’The World Co
uncil Today“ turi omenyje ’’The World
Council“, kuris buvo galutinai įsteigtas
pirmame viso pasaulio krikščioniškų baž
nyčių suvažiavime Amsterdame 1948 me
tais. (The First Assembly of the World
Council of Churches).
,
Tokio suvažiavimo sušaukimas turi sa
vo ilgą istoriją. Jau prieš pirmąjį pasau
linį karą buvo įsteigtos dvi pasaulinės or
ganizacijos su ekumenine dvasia: 1. Pa
saulinė Sąjunga tarptautiniam draugin
gumui per Bažnyčias skleisti, (šios drau
gijos skyrius dr. M. Yčo pastangomis bu
vo įsteigtas ir Lietuvoje; jos įstatai buvo
1928 m. Lietuvos Respublikos valdžios pa
tvirtinti ir ji pradėjo teisėtai veikti).
2. Pasaulinė religinių mokslų ir bažnyti
nių įstatymų konferencija.
Tenka laikyti istorijos ironija tą faktą,
kad kaip tik pirmojo pasaulinio karo pa
skelbimo dieną, 1914 m. rugpiūčio mėn.
1-mą dieną Konstancijoje (Vokietijoje)
krikščioniškų bažnyčių atstovai susirinko
tartis apie draugingumą tarp tautų.
1925 m. Stokholme Švedijos Liuteronų
arkivyskupo Soederblomo inicijatyva buvo
sušauktas pirmasis ekumeninis kongresas,
pavadintas ’’Life and Work“. Tai buvo
praktiškosios krikščionybės kongresas. Ta
čiau vis dar buvo jaučiamas trūkumas
vienos bažnytinės organizacijos, kuri atstotovautų visas tai organizacijai priklau
sančias krikščioniškas bažnyčias. Ilgame
čiu kruopščiu darbu buvo ruošiamas pir
mas pasaulinis bažnytinis kongresas, kuris
galėtų išrinkti pilnateisę valdybą. Antrasis
pasaulinis karas sutrukdė tų sumanymų
įvykdymą ir tik 1948 m. rugpiūčio 22 d.

iki rugsėjo 4 d. įvyko Amsterdame ”Th.°
First Assembly of the World Council od
Churches“, kuris, nepaisant tam tikrų
abejonių, praėjo tikrai šiltoje, nuoširdžio
je nuotaikoje. Tame kongrese buvo galu
tinai suformuotas ’’The World Council of
Churches“ su sekretariatu, nuolatiniai vei
kiančiu Ženevoje.
Bažnyčių Tarybą sudaro (žinios — 1948
metų):
Garbės prezidentas: Dr. John R. Mott.
(metodistas);
Prezidentai: Vyskupas E. Berggrav, Os
lo (Liuteronas);
Pasteur Marc Boegner, (Reforma
tas) ;
The Archibishop of Canterbury (An
glikonas) ;
Miss Sarah Chakko, Lucknow, In
dia (Metodiste);
Bishop G. Bromlay Oxnam, New York (Metodistas);
The Metropolitan of Tyateira, Lon
don (stačiatikis).
Be to, buvo išrinktas ’’Centralinis Ko
mitetas iš 90 asmenų, t. y. 90 bažnyčių at
stovų. To komiteto pirmininkas yraChičhesterio vyskupas, anglikonas, o Genera
linis Sekretorius dr. W. A. Vissert Hooft,
reformatas, olandas, WCC priklauso su
labai mažomis išimtimis visos pasaulio
bažnyčios, išskyrus Romos Katalikų. Lie
tuvos Evangelikų Reformatų Bažnyčia gy
vai dalyvavo ekumeniniame judėjime. A. a.
Prof. P. Jakubėno pastangomis ji yra lai
koma pilnateisiu WCC nariu. Lietuvos Ev.
Ref. Bažnyčia buvo atstovaujama pasiruošiamajame suvažiavime Londone (Prof.
Jakubėnas) ir 1948 m. Amsterdame (Kun.
P. Dilys ir II. Dilienė).
Lietuvos Ev. Reformatų Bažnyčia turi
pagal savo narių skaičių vieną balsą.
XxxxxxxxXXXxxXXxxXXXXXXX

Tolimųjų Rytų sena išmintis sako:
— Toks, kuris nieko nežino ir nežino,
kad nieko nežino, yra nepilno proto. Venk
jo.

— Toks, kuris daug žino ir nežino, kad
daug žino, yra letarge. Pažadink jį.
— Toks, kuris nežino ir žino, kad ne
žino, vertas lazdų. Mušk jį.
— Toks, kuris žino ir žino, kad žino —vertas pažinties. Pažink jį.
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THE WORLD COUNCIL TODAY
Dr. HENRY SMITH LEEPER
The story of the World Council is one
of the sagas of the ages. It is the most*
significant response for many centuries
to the known desire of the great Founder
of the Church for unity among his follo
wers. As William Temple, late Archbishop
of Canterbury, said: ”it is the great fact
of our time.“

According to its constitution it is a
’’fellowship of Churches which accept our
.Lord Jesus Christ as God and Saviour.“
Jt links the 160 churches of about fourteen
confessional families in study, service^
worship, and the conduct of informal re
lations with the U. N. in the interest of
world order and peace. It reaches into 46
nations and behind the Iron Curtain.
Its structure is simple. It is not and
cannot be a super - church. The major
body of the Council is the Assembly which
normally meets every five years. It is
made up of about six-hundred delegates
chosen in their own manner by the mem
ber churches. The Assembly elects from
its members a Central Committee of not
to exceed 90 who meet every year to con
duct the work of the Council between As
semblies. A smaller executive committee
meets every six months.

The staff of the Council has been de
centralized although most of them are
located in the Head Office which is in
Geneva, Switzerland. At the present time
there are also secretaries of the Central
office who function in New York, London,
and in Asia. After the next Assembly in
Evanston, Ill., in the summer of 1954, there
will be no London Secretary, as the per
son who succeeds the present London sec
retary is to be in Geneva.
The Council does not possess any au
thority over the member churches and all
of its actions are advisory or cooperative
in areas of work on which there has been
agreement as to principles and program.
No mandate has been given to the offi
cers or staff to speak officially as the
’’voice“ of the non-Rornan Churches, and
even the Central Committee when it
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Dr. Henry Smith Leiper.
speaks does, so in the name cf the mem
bers who concur in any given matter.
It is important that this be understood
as it is often erroneously stated that the
World ■ Council is a ’’Super-Church“ and
that its officials seek to speak authorita
tively for all the great groups of Churches
which compose it. Of course individual
Christians or individual congregations do
not join the Council, as membership is
limited to denominations. Not even Co
uncils of Churches, such as the National
Councils in England, Canada, India, or the
United States are members. They do have
the right to associate their representati
ves with the World Council as consultants.
Their work is closely related in informal
ways to the work of the world body.

Similarly there are no sections in na
tions or groups of nations. The structure
is like a wheel with 160' spokes, each re
presenting an autonomous church. All
unite at the ’’hub“ which is the Council’s
Assembly.
To be sure, there are active informal
groupings of the member churches for

efficiency in various parts of the world.
In the U. S. A. there is a World Council
Conference made up of member denomi
nations which maintain an office and a
very busy staff at 156 Fifth Avenue, New
York. In each area the manner in which
member churches associate themselves
functionally is determined by them and
does not follow any one pattern.
The- way in which this has worked out
has been the result of experience and the
structure is in process of revision. There
are possibilities of alterations as the body
of the Council grows and develops with
the passage of the years.

The things which have occupied the
staff through most of the' time since-its
organization in 1938 have been responses
to felt needs which could only be met
provisionally by a world organization
broadly representative of as many as are
willing to work together. The history of
this development is illuminating.

When the provisional organization was
set up it inherited what had been done
by the Universal Christian Council for
Life and Work. It had been working with
the intention of finding. out what the
common ground was between the many
Churches throughout the world. This
meant study in which the ablest minds
and the most experienced leaders were
consulted as to such matters as the re
lations between voluntary organizations
such as Churches and the state. The grea
test consultation on the menace of the
totalitarian state had been that held by
the U.C.C. ii Oxford, England, in 1937.
Similarly the greatest study of the inner
relations of the Churches as to their, be
liefs and polities had been the concern
of the World Conference on Faith and
Order. The initial formation of the World
Council had been brought about by the
joining of these bodies. Naturally the
work of each was taken over by the new
body.
Other responsibilities soon had to be
undertaken as the Churches found them
selves in the midst of the second World
War. Many assumed that the Council’
might have to declare a moratorium; but
quite the opposite proved to' be necessa
ry. There was the need for aid to the
flood of refugees from Nazism and Fa
scism. There were prisoners of war in

■
Prof. dr. Jonas Yčas — istorikas, stu
dijos ’’Biržai“ autorius, gimė 1880 m. lie
poj mėn. 21 d. Biržų apskr., šimpeliškių
kaime. Pirmojo pasaulinio karo metu gim
nazijų inspektorius ir direktorius Semipa^
latinske bei Voroneže. Nnuo 1918 m. lap
kričio 9 d. iki 1919 m. balandžio 12 d. pir
mojo Lietuvos Vyriausybės kabineto švie
timo ministeris. Panevėžio vyrų-ir moterų
gimnazijos direktorius nuo 1920 m. iki
1925 m. Lietuvos Vytauto Didžiojo univer
siteto ordinarinis humanitarinių mokslų
profesorius nuo 1930 m. rugsėjo mėnesio
iki mirties. Mirė 1931 m. gruodžio m. 17 d.
Kaune, kur ir palaidotas.

increasing numbers for whom chaplain
cy service was urgently needed. There
was the problem of keeping Churches in
the divided parts of the world in contact
with one another. There was the conti
nuation of the youth work which had
come to be an important part of the gro
wing ecumenical movement. The demand
for Bibles multiplied in many areas and
the Bible Societies looked to the Geneva
Office for assistance in the distribution
of their publications.
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In the compass of this brief sketch not
much detail can be included; but since'
many have gotten the idea that the Co
uncil is only a study process it would be
well to note the activities which have en
gaged the attention of the Council in
more than 25 nations under the scourge
of war.
The department of Interchurch aid and
service to refugees has accomplished a
great work m its brief span of years. Its
foundations were laid by the earlier Cen
tral Bureau off Interchurch Aid which had
served the Church after World War I. It
has proved possible for the Council to
find new hęmes in new lands for more
than 100,000 refugees and to aid more than
100,ODD others in their time of dire need.
As one goes from nation to nation in the
free world one keeps meeting persons
who have the World Council to thank for
a new life under promising conditions in
lands far from their former homes. At
the time when the IRO was disbanded
the value of what the Counci? had been
doing was so obvious that the UN Com
missioner for Refugees was able to secure
large grants from private foundations to
aid in his work. He carries part of it on
through assignments of special responsi
bilities to the Council’s efficient staff
functioning in many areas, including Ger
many, Italy, Austria, Hongkong, Korea,
Trieste, Palestine, and other areas in the
Near and Far East.

The Inter-Church aid work involved
the supplying of temporary structures
where Churches were destroyed, the reha
bilitation and re-equipment of pastors and
their helpers in many lands, and the
distribution of large quantities of mate
rial goods including food and medicine.
It has been estimated that in the period
since the war the Council and its asso
ciated agencies (such as Church World
Service in the U. S.) has made available
more then $ 150,000,000,00 in aid. This is
no mean accomplishment. It is eminent
ly practical and yet highly spiritual in the
embodiment under modern conditions of
the spirit of the Good Samaritan.

Other activities have included a world
wide network of study relating to the ma
jor problems of the churches; the hol
ding of three world conferences of Chri
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stian youth;-’ the maintenance of chapla
incy service in areas where there are troop
concentrations or accessible prisoners of
>war; the study of the place and function
of women in the churches; the main
tenance of press and information service;,
intimate cooperation with the Interna
tional Missionary Council; providing lea
dership in evangelism, in the training' of
lay leaders, in the rallying of Christian
laymen to the task of the church; and
in the maintenance of international re-lations, particularly with respect to the
activities of the United Nations.
Jointly with the International Missio
nary Council, the World Council main-,
tains a Commission of the Churches on
International Affairs, which has been
able to make very great contributions in
recent years to the solution of the in
ternational difficulties which are so pres
sing in our time.

This very inadequate sketch may at
least serve the purpose of showing that
the World Concil is far from being just
a blueprint. It is also necessary, howe
ver, to stress one thing that has been
purposely left to the last; and that is the
cultivation of greater unity among the
churches. The chief achievement of the
World Concil is the creation of a sense
of world Christian community. This,
achievement would naturally be a prelu
de to anything more tangible in the way?
of Christian re-union. Actually, the de
partment, of the World Concil which stu
dies the problems of faith and .order does
not promote church mergers or the orga
nic, reorganization of the churches. It does,,
however, provide a forum in which theproblems connected with this whole mat
ter are under constant scrutiny, and this
is worth more than many people realize.
Actually, since the first W -»rld Confe
rence of Faith and Order in 1927, the or
ganization which is now a commission of
the World Coucil of Churches has been
able to assist in connection with the or
ganic unions of about sixtysix different
denominations throughout the world, and
the actual i ecord for this century shows
that there has been one successful mer
ger of divided churches every year for the
last fifty-two years, with a constantly in
creasing rate of acceleration.

GENEROLAS IR RELIGIJA
Įrašo

a.

Generolas Silvestras Žukauskas
Pirmasis Nepriklausomos Lietuvos
kariuomenės vadas,

mūsų Bažnyčios narys.

Kartu su technikos išbujojimu žmogus
pats palengva daugiau ar mažiau pasida
ro lyg kokia mašina. Nenuostabu, kodėl
žmogus su laiku nužmogėja, kai jis ilgesnį
tarpą atlikinėja ’’mechanizmo“ funkcijas
arba kitų asmenų valios padiktuotus už
davinius, savo kūrybos kaip ir neprideda
mas. O kur nereikia kūrybos, ten nebe
reikia ir dvasios. Dvasiai nebesant vietos
pasireikšti, vis mažiau ir mažiau dvasios
galias bepanaudojant, jos turi pamažu už
snūsti. Tai yra viena ir karčiausių ato
minio amžiaus teisybių.
Dvasiai atpildo negali duoti tas pasau
lis, kuris jos kainą taip žemai nuvertino.
Nuneigimas, nepaisymas, dargi žlugdymas

vėlius

dvasios elementų — veda pražūties keliu.
Nesilaikymas šių amžinųjų įstatymų, apkalinimas dvasios pradų, jos pumpurų, net
žiedų — turės kurią dieną žiaurokai atsi
liepti.
Bet laimingu būdu atsiranda, bent lai
svajame pasaulyje, vis daugiau ir daugiau
žmonių, kurie pramato šią beartėjančią
katastrofą, tą besiartinantį dvasios nus
kurdimą. Ir todėl jau vienur bei kitur
pasigirsta net koks stipresnis balsas, šau
kiąs sugrąžinti žmonijai (ar bent tam tik
riems jos sluoksniams) savo egzistencijos
rimtesnį pasiteisinimą. Nes, juk žmogaus
kaip ir nėra, jei jis negyvena dvasia, o
tik vienu kūnu..
Amerikoje vienas iš stipriau šaukiančių
jų už dvasios sugrąžinimą žmonėms yra
generolas Dwight Eisenhower’is, dabarti
nis J. A. V-ių prezidentas. Generolas Ei
senhower’is šiuo savo šventu troškimu jau
seniai gyvena, šiaip, apie patį generolą,
mes esame jau daug ką girdėję ar skaitę.,
tačiau šios jo brangios iš Aukštybės do
vanos rečiau kam teteko paminėti viešai,
išdėstyti, ar gal išreklamuoti. Ir jis pats
(generolas) mėgsta šią vertingą idėją iš
nešti gyveniman veikiau veiksmais, negu
žodžiu. Dvasios atgaivinimas
Amerikoje
nėra gal vienas jo programos punktų, o,
galėtume sakyti, visas jo gyvenimas yra
mažiau ar daugiau pašvęstas šiam aukš
tam tikslui. Jau net pats likimas jam pa
tarnavo- šiuo atveju — jį išrinko į prezi
dentus. Ir kaip'tik šitokiu būdu jam at
sivėrė daugiau galimybių uždegti ilgą eilę
kitų tvirtų asmenybių panašaus nusiteiki
mo. žinoma, kad kiekvienas šefas pasi
renka savo bendradarbius pagal savo šir
dį. Ir šį kartą taip atsitiko, ir tai matome
iš ratelio jo darbuotojų, kurie aplin jį su
sibūrė. O šie darbuotojai žino savo šefo
nusistatymą, kad ’’sąžiningumas yra ge
riausia politika“, kad ’’sutaupytas centas
yra lyg iš naujo uždirbtas centas“, kad
’’pagal žmogų ir kompanija“, kad ’’skolos
— vieni rūpesčiai“, ir t-. t.
šiuos priežodžius generolas pamėgo sa
vo jaunystėje ir juos pasiėmė iš savo tė 
vų, apie kuriuos jis pats su didele pagar
ba pasisako, kad jie buvo taupūs, tvar39

king! bei sąžiningi,-ir kad jiems gyvenime
daug atsparumo, patvarumo ir gyvumo
davęs šventasis Raštas. Labai supranta
ma, kad iš tokių namų buvo galima susi
laukti tokios stiprios asmenybės. Sakoma,
kad generolas esąs lygiai taip pat pamal
dus, kaip ir jo tėvas bei motina. (Kaip ži
noma, Eisenhoveriai yra šveicarųvokiečių
kilmės ir presbyterionų tikybos, kuri yra
labai artima kalvinistams: evangelikams
reformatams. Red.). Ne išviršiniu religin
gumu jis pasirodo, bet turįs dovaną gilaus
tikėjimo. Jam artimesni žmonės tvirtina-,
kad prezidentas retai ką tepasisako savd
asmeniniais religijos klausimais.
St. High pasakoja:
’’Esu tikras dėl prezidento neabejotino
tikėjimo į maldą, o ir žinau, kad jis ir
pats melstis nevengia. Tik nežinau, kaip

Kun A. Balčiauskas — Lietuvos Kariuo
menės Evangelikų Kapelionas.
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jis meldžiasi, ir kaip dažnai. Negaliu ir
pasakyti kaip dažnai jis skaito savo rau
dona oda Įrištą bibliją, kuri paprastai bū
na padėta ant staliuko prie generolo lovos.
Bet, kad jis ją skaito, galima jau suprasti
iš jo gero pažinimo šventojo Rašto. Sek
madieniais Į bažnyčią jis ne tik nuo to
laiko, kai buvo išrinktas į prezidentus,
bet visą savo gyvenimą jis eina. Jam pa
maldos reiškia kai ką daugiau, nei kokias
eilines šventosios Dienos pareigas.
Į inauguracijos pamaldas, (kurios iki
šiol būdavo skirtos tik naujai išrinktam
prezidentui bei jo šeimai), Eisenhower’is
pakvietė be savo šeimos ir visą Kabinetą
su patarėjais bei jų visų šeimomis. O jų ir
atėjo visas 180.
Kartą pats prezidentas prasitarė, kad
jis Kabinetui narius besirinkdamas, žiū
rėjo ne tik į tai, ką jie sugeba atlikti, bet
ir kam jie yra pasidavę. Ir inauguracijos
malda, kurią jis pats pasirašė savo ranka,
skyrė ne tik sau vienam, bet kartu ir vi
siems savo būsimiems bendradarbiams, —
’’kad per Jį mūsų pasišventimas pasidary
tų pilnas ir atbaigtas...“
Prezidento artimiausieji bendradarbiai
nė kiek neabejoja dėl tikslų, kuriems jų
administracijos aparatas turi tarnauti.
Ir jie yra dvasinio pobūdžio.
Sausio 12 d. (1953) Eisenhower’is su
šaukė Kabineto narius su Vyr. patarėjais
priešinauguracinei konferencijai NewYorkan. Priešpiečių metu generolas atsisto
jo stalo gale ir prašneko į susirinkusius,
ta proga išreikšdamas pasitikėjimą savo
busimųjų bendradarbių sugebėjimais, kar
tu nedviprasmiškai iškeldamas tai, kad
jie esą patys geriausieji tokiam darbui, ko
kius tik buvo galima išrinkti JAV-se, bet
ir primindamas, jei jie ir sutinką su jo
tokiu tvirtinimu, jog jie esą patys geriau
si, tai tačiau neturėtų reikšti, kad tų už
davinių, kurie dabar jiems stovi prieš akis,
nebūtų galima apsiimti be Viešpaties Die
vo pagalbos. Tada Eisenhower’is kreipėsi
į žemės ūkio ministerį Ezra Benson, pasi
žymėjusį mormoną, prašydamas jo, kad
jis pirmasis atvertų savo lūpas maldai, po
kurio tada sektų ir kiti.
Bet visa tai nėra tik dėl to, kad pre
zidentas yra pats toks religingas, skirda
mas tiek daug reikšmės tikrojo tikėjimo
atgaivinimui.
Mums Eisenhower’is primena, jog Ame
rika yra sukurta religingų žmonių. Be at
sinaujinimo tikėjime bęi dorybėse, kurio-

mis pasižymėjo anie kūrėjai, negalima
įsivaizduoti laimingesnės ateities. Nes laP
svės nėra ten, kur valdžia nededa pagrindan gilaus religingumo. Juk Amerikos kū
rėjai nieko nebūtų sukūrę, jei jie nebūtų
įvertinę laisvės visiems žmonėms, prigim
tos jiems iš Aukščiousiojo, iš kurio malo
nės drąsos pasisėmė, jie tikrai sugebėjo
savo revoliucingą eksperimentą įprasmin
ti. Jie Įrašė savo religinį nusistatymą stei
gimo aktuose. Jie užspausdino savo pasi
tikėjimą Dievu ant pinigų, tiek metalinių,
tiek popierinių, ant viešųjų pastatų: ”In
God we trust“. O įstatymų kodekse-konstitucijoje taip pat padėjo pirmon vieton
tikėjimo laisvę, kaipo kertinį akmenį vi
siems įstatymams. Ir tai jie padarė ne
tik dėl visa ko ar gal kaip nors atsitik
tinai. Rinkiminės kompanijos metu, o
jau ir prieš tai, Eisenhower’is savo kalbo
se dažnai iškeldavo tai, kad Amerika pri
valanti būti stipri, jei ji norinti savo lai
svę pati apsiginti bei ilgesniam laikui iš
laikyti. Pirmon eilėn, jis aiškindavo, esą.
reikalinga užsitikrinti dvasišką, tada eko
nominį ir pagaliau militarinį stiprumą—
kitaip ’’troba stovėsianti ant smėlio“. Juk
tai mūsų protėviai parodė ir įrodė, saky
davo Eisenhower’is, jog tik dievobaiminga
tauta galinti apsidrausti nuo tiranijos, iš
sikovoti laisvę saviems ir riet kitiems,
šiandien mums reikia lygiai taip pat tu
rėti stiprų, tikėjimą, ir dargi nuolat atsi
naujinant, kad atlaikytume tironų puoli
mus. Tokia ’’giliai prasminga“, nors sa
votiška rinkiminė kompanija buvo ne vi
siems prie širdies. Net vienas iš jo šali
ninkų tarpo mėgino jam pastabą padaryti
dėl ’’per daug religijos“ jo vedamoje po
litikoje. Toks priekaištas, gal net pakaltinimas, Eisenhower’į iš karto lyg nejau
dino. Bet, vėliau, kiek pyktelėjęs, jis griež
tai kreipėsi į priekaištautojus:“
’’Jūs neįvertinate Amerikos žmonių! Dėl
šito esu visai tikras, žmonės yra labai iš
siilgę dvasios, ir jų dvasios troškulys yis
didėja. Ir aš vis daugiau ir daugiau žmo
nių aptinku, kurie nesigėdi prisipažintų
jog jie ištikrųjų alksta dvasioje.“
šitoks Eisenhower’io faktų iškėlimas
parodo, kaip mažai jam terūpi advoka
tauti neva tai už respublikonų partiją ar
gal iškilmingai nešioti 34-tojo Amerikos
Jungtinių Valstybių prezidento vardą. —<
Anaiptol, jo nusistatymas pasilieka pas
tovus, būtent, veikti visomis savo asmens
galiomis bei visu valstybės aparatu taip,

kad Amerikos dvasios gyvenime būtų pa
darytas toks persilaužimas, jog, žmonės iš
naujo atgiję, vėl atgautų savo stiprumą
dvasioje, , savo amžiną vertę bei tikrąjį
charakterį, ką galima apturėti tik gyvuo
ju tikėjimu.
Ir tikrai nauja gadynė pasaulyje iš
auštų, kai žmonės tokiu kilniu prez. Ei
senhower’io pavyzdžiu pasektų, jo pastan
gas paremtų.ir imtų eiti tuo keliu, kurį
mums nurodo mūsų visų Viešpats Jėzus
Kristus.

TIKINTIS YRA TAS,

kurs niekam nepavydi,
kurs yra nesavimeilis
ir maloningumo šaltinis,
kurs visada atleidžia
ir visada yra patenkintas,
kurio nutarimai yra tvirti,
kurs savo sielą yra paskyręs Dievui,
kurs baimės neiššaukia
ir kitų nebijo,
kurs skaistus ir
veikliame gyvenime patyręs,
kurio pagyrimas neišpučia
ir papeikimas nesubliuksdo,
kurs myli tylą ir vienatvę,
ir kurs turi disciplinuotą protą.
Gandhi.
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LOPŠINĖ
Moderato

NAUJA

DAINA

Muzika ir žodžiai FELICIJOS MAŽUIKIEN;

Jaunimo skyriaus vedėjas — kuratorius Mykolas Zablockaš.
Adresas: 2028 W. Waveland Av., Chicago 18, Lil., U.S.A. Tel. GR 2-5592.

VIENAS GYVENIMAS
’’Kristus yra tas, kuris trijų metų bė
gyje įvykdė didžiausią revoliuciją, kokią
tik pasaulis matė, ir Jis nei kieno kito
kraujo neišliejo, kaip tik savo...”
Donose Cortes.

Gimęs mažame kaimelyje, iki trisde
šimties metų amžiaus Jis dirbo staliaus
dirbtuvėje. Po to tris metus Jis buvo ke
liaujančiu pamokslininku. Niekada Jis neį
kėlė kojos į didelį miestą ir nenukeliavo
daugiau, kaip porą šimtų mylių nuo savo
gimtosios vietos.
Niekada Jis neįsigijo
nuosavybės, neturėjo savo namų, nesu
kūrė šeimos. Niekados nelankė universi
teto, neužėmė politinės vietos, neparašė
knygos. Jo gyvenimo aplinkybės nebuvo
tokios, kurios paprastai rišamos su Įtakin
go asmens vardu. Jis neturėjo jokių re
komendacijų, tiktai pats save.
Dar Jam jaunam bebūnant, viešoji opi
nija nusigręžė prieš Jį. Jo draugai Jį pa
liko. Vienas iš jų pakartotinai Jo išsigy
nė. Jis buvo atiduotas į priešininkų ran
kas ir neteisingai nuteistas nukryžiavojimui nusikaltėlių tarpe. Jo žudikai pasi
dalino vieninteliu Jo turtu — drabužiais.
■ ■

_____
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nuolat keldamas žmonių mintis į aukšty
bes. Skamba per amžius kaip skambėję,
jaudiną žmonių širdis Jo žodžiai dabar,
kaip ir anuomet: ”Aš esu Gerasis Gany
tojas, kuris guldo galvą už savo avis“
(Jon. 10,11). Neklysime sakydami, kad vi
sos kariuomenės, kurios kada yra žygia
vusios; visi laivynai, kurie 'kada jūromis
yra plaukę; visi parlamentai, kurie kada
yra posėdžiavę; visi karaliai ir galiūnai,
kurie kada yra valstybes valdę — visi
■drauge paėmus 'nėra taip gilios reikšmės
turėję žmogaus gyvenimui šioje žemėje,
-kaip tas Vienas Gyvenimas ...

..........

Atėjo ir praėjo devyniolika šimtmečių,
o Jis stovi kaip stovėjęs žmonijos centre,
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N01AUS LAIVO JIEŠKOTOJAS
Du prancūzų keliautojai, Sean De Riquer
ir Fernand Navarra, šiais metais vėl pla
nuoja ekspediciją i Ararato kalną rytinėj
Anatolijoj, netoli Sovietų — Turkų sienos,
tikėdamiesi rasti Nojaus arkos liekanas.
Ankstyvesnėje ekspedicijoje De Riquer
ir Navarrą buvo pasiekę 16,000 pėdų auk
ščio viršūnę, bet vietos, kur arka galėjo
sustoti, kaip pasakojama Biblijoje, nera
do. Nežiūrint to, prancūzai nenustoja vil
ties. Jie aiškina, kad Biblijoje (Genesis,
Ch8, verse 4) rašoma: ’’Arka stovėjo... ant
Ararato kalnų.“
Biblija vartoja daugiskaitą ’’kalnų“,
ąiškina De Riquer. Geografai pripažįsta,
kad yra du Ararato kalnai, vienas iš jų
Turkijoje, ant kurio jis jau buvo, ir kitas
Sovietų Armėnijos Respublikoje, už keletos mylių. Be to, De Riquer aiškina, kad
bet kuri viršūnė apylinkėj gali būti ta
vieta, apie kurią kalbama Biblijoje.
Po savo paskutinės ekspedicijos De Ri
quer ir Navarra gavo informacijų, kurios
duoda vilčių ateities pasisekimui.
’’Prieš paliekant apylinkę“, sako De
Riguer, ”aš kalbėjau su vienu turku, ku
ris prisiekė, jog jaunas būdamas girdėjo
grupę medžiotojų pasakojant, kad jie užėję
medines laivo liekanas mažame slėnyje
prie vienos kalno viršūnės. Aš tikiuosi,
kad mes surasime tą slėnį“.
Yra ir kitos įdomios informacijos apie
arkos liekanas. Tai dokumentai, kuriuos
generolas Dimitri Osnobichine, kunigaikš
čio Cyriliaus patarėjas, padovanojo Genevos Universiteto bibliotekai dar caro
laikais. Pagal šiuos dokumentus, vienas
rusų lakūnas, Vladimir Roskovitsky, 1916
metais skridęs virš Ararato ir matęs laivo
liekanas vienoje iš kalno slėnių.
Roskovitsky pateikė smulkų detalinį
raportą, kuris pasiekė net carą Nikalojų.
Caras, religingas Rytų Ortodoksų katali
kas, įsakė, kad raportas būtų patikrintas
ir jeigu reikėtų, kad kariuomenės dalinys
būtų pasiųstas Į kalno viršūnę.
Pagal dokumentus, esančius Genevos
bibliotekoj, 200 kareivių užlipę ant kalno
ir radę labai didelius laivo griaučius, ku
riuos jie išmatavę ir duomenis pasiuntę
kunigaikščiui. Tolimesni tyrinėjimai tu
rėjo būti nutraukti, nes tuo metu prasi
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dėjo revoliucija. Kunigaikštis Cyrilius iš
gelbėjo kai kuriuos dokumentus, kurių
tarpe yra Roskovitskio reportas. štai ke
letas paragrafų iš Roskovitskio reporto:
’’Mūsų dalinys stovėjo apie 25 mylias
į šiaurės vakarus nuo Ararato kalno (16
tūkst. pėdų — 4876.8 m.), kurio viršūnė
apdengta amžinu sniegu. Man ir mano
draugui buvo duoti nauji aukščiui matuo
ti instrumentai ir įsakymas juos išban
dyti tiek aukštai, kiek galima lėktuvu pa
siekti. Mes pakilome ir netrukus pasie
kėme 12.000 pėdų aukšti. Netoliese dešinėj
aš mačiau Ararato viršūnę, sniegu žiban
čią. Nežinau kodėl, bet aš pasukau tiesiai
į viršūnę. Bežiūrėdamas žemyn į uolas,
pietinėje kalno pusėje, aš pastebėjau ma
žą užšalusį ežerą.
Skrendant virš ežero, mano draugas
paplojo man per petį. Apačioj buvo laivo
liekanos. Jis buvo su keturiais stiebais ir
taip padarytas, kad bangos galėtų eiti per
viršų. Aš nusileidau žemiau ir apsukau
apie ežerą. Aš mačiau, kad tai yra tikrai
didelis laivas, manau, kad tokio pat didu
mo, kaip mūsų didžiausi karo laivai. Šie
didžiuliai griaučiai buvo netoli ežero kraš
to ir jų maždaug ketvirtadalis po vande
niu.
Kai sugrįžau atgal, ir kai mes papasa
kojom draugams ką mes matėme, jie mus
išjuokė ir netikėjo, išskyrus mano kapi
toną, kuris sekančią dieną įsakė jį Į ten
nuskraidinti. Jis man tarė: ”Ką tu ma
tei — yra Nojaus arka. Griaučiai nesupu
vo, nes viskas yra sušalę ir niekad neiš
tirpsta. Tu padarei didžiausią šio amžiaus
atradimą!“
Kartu su Roskovitskio raportu yra ir
kitų dokumentų, kurie esą pagrįsti karei
vių, kurie lipo į Ararato kalną, atradi
mais. Pagal jų pasakojimus, Roskovitskio
nuotikis esąs beveik fantazija. Lakūnas
esą kalbėjęs su kai kuriais iš kareivių,
kurie vėliau pasakoję:
’’Praėjo visas mėnuo, kol mes pasiekėm
viršūnę. Mes padarėm vietos žemėlapius,
išmatavom, nufotografavom arką, ir vis
ką pasiuntėm carui. Mes radom, kad arka
turėjo šimtus atskirų padalinių arba sky
rių, kai kurie iš jų gana erdvūs. Didžiu
liai rąstai skyrė vieną padalinimą (sky-

rių) nuo kito, kuriuose galėjo tilpti gana
dideli gyvuliai. Kituose skyriuose buvo
eilės narvų paukščiams. Viskas buvo pa
dengta į vašką panašia medžiaga, lyg la
kuota guma. — Statybai vartotas medis
(angį.: gopher wood) yra ypatingai pu-,
vimui atsparus’’.
Nepaisant, kad kai kurie žmonės žiūri
i Roskovitskio reportą gana skeptiškai,
ypač Į paskutines smulkmenas, De Riųuėr
ir Navarra renka visus pasakojimus ir pa•davimus kaip žinias, kurios gali būti nau
dingos sekančiai ekspedicijai, kurią fi
nansuoja Navarra.
Rusų lakūnas tik nepaaiškino, virš ku

rio iš dviejų Ararato kalnų jis skrido. Jei
gu tai buvo tas, kuris yra Rusijoj — pran
cūzai toli nenueis, nes sovietai jokių eks
pedicijų neįsileis. Jie net prieštarauja, kai
Turkijos valdžia leidžia lankytojams ir
turistams kopti į vieną iš Anatolijos kal
nų netoli SSSR sienos.
Kai generolas Matthew Ridgway lankės'!
Turkijoj, jis buvo prie Ararato ir apžiū
rėjo jį iki 9.000 pėdų aukščio, eidamas
pėsčias ir skrisdamas lėktuvu.— Sovietų
spauda jį tučtuojau apkaltino rusų teri
torijos šnipinėjimu;
Iš ’’Chicago Sunday Tribune“
vertė R. Pipynė.

Taip įsivaizdavo Nojaus laivą dailininkas Van Paemel. (Nuotrauka iš ChicagoSunday Tribune).

Didžiosios sielos turi valią, menkosios
sielos — tiKtai norus.
Kinų patarlė.
Mažieji žmonės būna nelaimių paver
giami, didieji — pakyla aukščiau jų.
V. Irving.

Ereliai skraido pavieniui, o varnos bū
riuojasi į pulkus. Didvyriai mėgsta vie
numą, o papaikėliai ieško minios
Rueckert.

Išmintingasai gali valdyti kraštą, bet
tik entuzijastas jį atkuria ir atnaujina.
Lytton.
Meilė yra dangiškas kvėpavimas rojaus
oru.
V. Hugo.
Vienuma yra sielos proga. Tyla yra
balsas išmintingumo. Būk tylos bičiulis
ir ji palaimins tave savo ramybės vaini
ku,
V. J. Buclrikas.
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PASAULIO REFORMATU

JAUNIMO.

SUVAŽIAVIMAS OLANDIJOJE
Rašo Renata BARNELYTĖ, Vokietija.
1953' m. rugpiūčio m. 17 — 29 dienomis
Olandijoje, Woudschoten, įvyko UI - čiasis
Pasaulio Reformatų Jaunimo suvažiavi
mas, kuriame buvo atstovaujami sekanti
kraštai: Afrika (Pietų), Amerika, Angli
ja, Australija, Belgija, Irlandija, Kanada,
Korėja, Lietuva, Naujoji Zelandija, Olan
dija, Škotija, Šveicarija, Valonija, Vengri
ja ir Vokietija. Lietuvos Ev. Ref. Bažny
čios Synodo Čikagoje dėka, man teko gar
bė šiame suvažiavime atstovauti Lietuvos
evangelikų reformatų jaunimą ir mielai
norėčiau nors trumpai to suvažiavimo įs
pūdžiais su MŪSŲ SPARNŲ Jaunimo Sky
riaus skaitycojais pasidalinti.
Suvažiavimas, kuris buvo pravestas
anglų, prancūzų ir vokiečių kalbose, vyko
erdviame studentų poilsio name, apsup
tame iš visų pusių pušynais. Prie šio na
mo esančioje bažnyčioje buvo kasdien at
laikomos suvažiavimo dalyvams rytinės ir
vakarinės pamaldos, kurias atlikdavo kas
kartą vis Kitos tautos atstovas vienoje iš
.minėtų trijų kalbų. Malda ’’Tėve mūsų“
buvo kalbama visų bendrai — kiekvienas
.savo gimtoje kalboje. Taip pat ir Jūsų at.stovei teko stovėti sakykloje ir atlaikyti
vakarines pamaldas. Vieną sekmadieni
ėjome visi bendrai prie Dievo Stalo šven
tajai Vakarienei.
Biblijos valandėlės vyko kas dieną at
skiromis grupėmis. Jos stiprino mūsų ti
kėjimą ir su didžiausiu atsidavimu bei
aktyvumu buvo ieškoma sprendimo, kaip
priartinti kasdieninį žmogaus gyvenimą
krikščioniškojo mokslo pagrindams.
Didžiausia suvažiavimo laiko dalis buvo
skirta paskaitoms. Pav., vienas iš tų re
feratų ’’Bažnyčios atnaujinimas per Kri
stų“, priešingai visiems mūsų religinio gy
venimo konservatoriams, nurodė, kad baž
nyčią reikia laikas nuo laiko vis atnau
jinti, t. y. reformuoti, nes ir reformatorių
tikslas nebuvo duoti mums jau užbaigtą,
tobulą evangelišką bažnyčią, bet priešin
gai, jie stengėsi mums palikti tokią baž
nyčią, kuri, įtakoje gyvojo Dievo Dvasios,
būtų linkusi ir pasiruošusi visą laiką sa
ve tobulinti ir reformuoti.
Po kiekvienos paskaitos buvo vedamos
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Grupė merginų Pasaulio Reformatų
Jaunimo Suvažiavime Olandijoje 1953 m.
Stovi iš kairės: atstovė iš Valijos, šveicariijos, Airijos, Kanados, Lietuvos — Rena
ta Barnelytė, Kanados. Sėdi: atstovė iš
Anglijos, Kanados, Anglijos ir Kanados.

diskusijos pirmiausia pasiskirsčius į gru
pes, o paskui viso suvažiavimo dalyvių
bendrai. Įdomu pastebėti tai, kad atskirų
grupių diskusijų rezultatai buvo labai įvai
rūs, nes kiekviena tauta, nors ir turėjo
aktualių, bet gana skirtingų problemų.
Suvažiavimo metu kiekvienam atstavui
buvo duota 10 minučių laiko, pranešimui
apie savo krašto Bažnyčią ir jos jaunimo
veiklą. Įdomūs pranešimai buvo Korėjos
ir Rytų Vokietijos atstovų. Bet ypatingai
didelis susidomėjimas buvo rodomas ir
Lietuvos Ev. Reformatų Bažnyčios prane
šimui, po kurio buvo gausiai ir nuoširdžiai
paplota. Jūsų atstovei teko į daugelį klau
simų atsakinėti.
šio suvažiavimo darbas, kiek aplinky
bės ir sąlygos leido, buvo paįvairintas ir
pramogoms. Taip pat buvo rengiamos eks
kursijos,
susipažinimai su svetinguoju
Olandijos kraštu. .Filmų pagalba buvome
supažindinti šio pavasario šiurpulingojo
potvynio vaizdais ir pasekmėmis Olandi-

joje ir su sunkia gyventojų padėtimi Ko
rėjoje,
Suvažiavimas buvo baigtas bendroms,
trijose kalbose atlaikytoms pamaldoms.
Tačiau šio suvažiavimo metu turėjo sa
vo posėdžius dar ir antras brangus ir svar
bus — Pasaulio Reformatų Sąjungos Eu
ropos skyriaus suvažiavimas, šios Sąjun
gos sekretorius Rev. Marcei Pradervand,
kuris savo laiku yra atsiuntęs ir mūsų synodui pasveikinimus, padarė pranešimą
apie reformatų Bažnyčią plačiame pasau
lyje, iš kurio paaiškėjo, kad šiai S-gai
priklauso 60 įvairių kraštų ir tautų baž
nyčių. Po šio pranešimo Jūsų atstovei teko
su juo trumpai pasikalbėti, iš ko paaiš
kėjo, kad jis net asmeniškai pažįstąs mū

sų Kolegijos prezidentą dr. Mikelėną, ku
nigą Dilį ir mokyt. P. Bružą.
Nors jau keletas mėnesių prabėgo, kaip
tas didžiulis suvažiavimas baigėsi, tačiau
ta jo skiepmtoji pasiryžimo dvasia, nenu
ilstamai dirbti ir veikti savo Bažnyčiai ir
bendruomenei, tebėra vis dar šviežia ir
gyva. Aš būčiau laiminga, jei ir jaunieji
Mūsų Sparnų skaitytojai pasiryžtų dar
aktyviau, negu kad iki šiol, įsitraukti į
savo parapijos ir savo bendruomenės baž
nytinį veikimą.
Ta pačia proga noriu čia pareikšti ir
mano nuoširdžią padėką Lietuvos Ev.Reformatų Bažnyčios synodui Čikagoje,
kuris davė man progos šiame tikrai įspū
dingame suvažiavime dalyvauti.

Čikagos lietuvių evangelikų liuteronų
TĖVIŠKĖS BAŽNYČIOS
PARAPIJOS JAUNIMO VEIKLA
Atsidūrus svetimame krašte yra pavo
jus daug ką prarasti: savo kalbos, papro
čių ir net savo bažnyčios. Daugiausiai šis
pavojus gręsia mūsų priaugančiai kartai
— jaunimui. To akivaizdoje prieš dvejus
metus Chicagoje subruzdo mūsų ev. liut.
tėviškės bažnyčios parapijos jaunimas, pa
rodydamas ištikimybę iš savo tėvų ir pro
tėvių paveldėtam tikėjimui ir bažnyčiai
energinga ir gyva veikla. Tačiau kad tą
stiprybę, iš praeities semiamą, dar dau
giau sutvirtinti ir atnaujinti evangelijos
.jėga (kas evangeliškam jaunimui, kaip
tokiam, ir būtina), buvo pradėta su Bibli
jos valandėlėmis, kurioms dažniausiai va
dovavo kunigai ir kurios vyko ir tebevyk
sta pasikalbėjimų formoje.
Kaip ryškiausi mūsų jaunimo dar pa
lyginamai gana jaunos veiklos rezultatai
tenka paminėti choras ir dūdų orkestras.
.Chorą sudaro ir dalis vyresnio amžiaus
giesmininkų, tačiau orkestras susideda be
veik išimtinai iš jaunimo, šventės visada
būna paįvairinamos ar tai solo, duetais,
kvartetais (paskutiniu laiku aktyviai pri
sideda brolių Mieliulių kvartetas), ar net
visu choru. Chorui su jaunuolišku pasi
šventimu vadovauja
žinomas veikėjas
Martynas Lacytis. Orkestrui, kurį mūsų
jaunimas kaip pirmasis ir jau daugiau
kaip prieš metus pradėjo organizuoti, in
strumentus pirko patys jo nariai savo lė
šomis.

Vasarą, beveik kas sekmadienį po pa
maldų buvo daromos bendros iškilos į
gamtą, kur žaisdami ir dainuodami gra
žiai praleisdavo laiką. Dabar, žiemos me
tu, šalia kitų darbų, lavinamas! tautiniuo
se šokiuose ir dainavime.
Nepamirštama savo tikėjimo brolių ir
seserų, pasilikusių Vokietijoje. Jau metai,
kaip mūsų parapijos Jaunimo Ratelis iš
laiko vieną 16-tos Vasario Gimnazijos mo
kinį, pasiųsdami jam kas mėnesį po $20,
ir siuntinėlių.
Ypatingai džiugu, kai jaunimas kas
sekmadienį beveik po 3—4 valandas pra
leidžia bažnyčioje, nes prieš pamaldas vi
sada vyksta choro repeticijos. Tai tikrai
didelis pasiaukojimas ne tik laikinajai, bet
ir amžinąja! Tėviškei.
Su didžiausiu pasišventimu jaunimui
vadovauja stud. Algirdas Jonušaitis, 5616
S. Racine Ave., perėmęs tas pareigas iš
pasižymėjusio jaunimo veikloje jo pirm‘takūno Viliaus Albrechto.
Baigiant tenka pažymėti kaip sveikin
tiną reiškinį ir tai, kad mūsų jaunimas,
tarnaudamas Dievui, Tėvynei ir artimui-,
neužmiršta ir savo bažnyčios tolimesni^
likimo, kurdami tik lietuviškus ir evangelikiškus šeimų židinius. Vien trumpu pa
skutiniu laiku net 6 tokios poros pradėjo
naują bendrą gyvenimą.
Tėviškės Budėtojas.
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vo savo tėvynės Lietuvos atstatymui.

Čikagos liet, evangelikų liuteronų
ZIONO PARAPIJOS JAUNIMO' VEIKLA

JAUNIMO VAKARAS

Niekuomet savo 40 metų su viršum is
torijoje ši parapija neturėjo tiek jaunimo,
kiek dabar, kai paskutiniais metais iš
tremties atvykę jaunieji evangeliškosios
bažnyčios nariai į ją įsijungė, čia tuojau
ėmė reikštis ir veiKlos gyvumas, atgaivi
nant ir sustiprinant jau prieš dvidešimt
metų parapijoje veikusį lietuvių chorą.
Šio darbo iniciatoriais tenka pažymėti vei
kėjus Borchertus, mokytojus Lapsačius ir
V. Bertulaitį su pirmuoju atnaujinto cho
ro vadovu buv. Klaipėdos Mokyklų Inspek
torium Martynu Lacyčiu, kurio gabioje
vadovybėje choras išvystė itin aukštą gie
dojimo lygį. Per dvejus metus choras daug
kartų savo giesmėmis paįvairino pamal
das, surengė šventes, arbatėles, parengi
mus su meniška dalimi, o Vasario 16 ir
Motinos Dienos šventėse išpildydavo pla
tesnės apimties programas.
šalia choro gyvai reiškėsi ir jaunimo
veikla. Jaunimo Ratelio priešakyje dau
giau kaip avėjus metus stovėjo Alfredas
Vėlius. Jaunimo Ratelio veiklos programą
tarp kitko užpildė ruošimas įvairiais klau
simais paskaitų, švenčių ir iškilų. Pusant
rų metų chorui vadovavo Povilas Mieliulis, pašvęsdamas daug laiko rašant gaidas
ir paruošiant choro pasirodymus. Iš pas
kaitininkų tenka pažymėti dr. J. Brazai
tį, dr. M. žiobrį, dipl. pedagogą A. Vėlių,
Ir. Mieliulį ir doc. kun. J. Pauperą. Dabar
Jaunimo Rateliui vadovauja J. šikšnius,
V. žiobrys ir J. Pauperas, j r., kurių inicia
tyva šių metų bėgyje buvo surengta eilė
parengimų su programomis ir vasaros me
tu suorganizuota gausių iškilų. Jaunimą
Ratelis yra suteikęs $..40 auką Diepholz’o
liet, gimnazijai. Į kariuomenę išvykstan
tiems ir tiems, kurie iš choro ar Jaunimo'
Ratelio tarpo susituokdavo, buvo duoda
mos atminimui dovanos, formoje tautinių
meno dirbinių, knygų, albumų ir pan. —
Daugiau kaip metus Jaunimo Rateliui va
dovavo Viktoras Mieliulis.
Tai tiek tik trumpai ir paviršutiniai
apie Ziono Ev. Liut. parapijos jaunimo ir
choro veiklą, nes išsamesnės mūsų jauni
mo veiklos išryškinimui neužtektų laik
raščio skilčių ir sugebėjimo perduoti ją
tobulai ir pilnai. Pats jaunimo veiklumas’
yra geriausias raštas, nes persiduoda į
jaunas širdis ir atmintis.
Ziono Sargas.

Padėkos Dienos proga Čikagoje, refor
matų patalpose, įvyko senai visų lauktas
liet, evangelikų jaunimo vakaras. Daly
vavo viso apie 150 žmonių iš reformatų ir
abiejų liuteronų parapijų. Vakaras buvo
pradėtas prie vaišėmis apkrautų stalų su
padėkos malda ir visų bendrai sugiedota
giesmė ’’Lietuviais esame mes gimę“. Po
to sekė kalbos, žodį tarė iš Waterburio
atvykęs J. Trečiokas, dr. Vileišis, dr. Mi
kelėnas, kun. Trakis, superint. kun. Neį
manąs, kun. Dilys, kun. Paupero parapi
jos vokiečių ir liet, jaunimo būrelių at
stovai, Įdomią ištrauką iš nerašyto roma
no ’’skaitė“ Karosas ir kiti. Scenoje su
dideliu pasisekimu programą atliko kun
Trakio parapijos jaunimas. Meninėje da
lyje matėme bei girdėjome rimtas dekla
macijas, tautinius šokius, duetus, kvar
tetus, oktetus. Po vakarienės ir meninės
dalies — prasidėjo šokiai bei veikė ’’paš
tas“.
Jaunimo organizuotumas,
turtingos
programos atlikimas, masinės vakarienės
patiekimas ir jauki vakaro nuotaika vi
siems paliko labai malonų įspūdi. Čika
gos evangelikai džiaugiasi savo jaunimo
vieningumu bei kultūringa veikla.
Sekantis panašus vakaras numatomas
Vasario 16 proga.

Ar malda yra dienos darbų našta? Taip,
tai yra našta, bet tokia, kuri tave ne sle
gia, bet kelia. Paukščiui sparnai irgi yra
’’našta“, bet atim jam šitą ’’naštą“, ir jis
kris žemėn. Todėl religingas žmogus yra
lyg'paukštis: jis čiulba ir ant lūžtančios
šakos, nes žino, jog turi sparnus. T. Toth.
Neprisiriškime per daug prie šio gyve
nimo įvykių, nei prie medžiaginių daiktų:
juk tai tik sapnai mūsų naktyje, pralei
džiamoje gyvenimo viešbutyje.
Charles de Foucauld.
Pasaulis yra tik tiltas. Pereik jį, bet
nestatyk ten sau namų.
Pasismaginti — koks liūdnas tikslas ir
paikas siekimas, juk ir gyvuliai smagina
si. Mąstyti — štai tikrasis sielos triumfas.
V. Hugo.
Gyvenimas trumpas, skubėkime būti •
geri.
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Evangelikams Skautams: grįžtant į
laisvą tėvynę, užsienyje išrastus ’’dvasios
tėvelius“ palikti užsienyje, nes Lietuvoje
jiems ten nebuvo numatyta etatų.

Naujų Kuratorių Ieškojimo Komisijai;

skubiai paskelbti atsišaukimą į gimines,
kad, jei kas iš giminių dar liko neišrink
tas į kuratorius, tuoj aus atsilieptų.
Kolegijai: ir toliau gyventi tradicijo
mis ir posėdžiais.
Besiorganizuojančiam Senimo Rateliui:

narių verbavimo principą nustatyti ne pa
gal amžių, bet pagal vengimą bendruome
ninių pareigų.
Liet. Protestantų Sąjungai: kaip tai mie

gančiai pasakų karalaitei — greičiau su
silaukti žadinančio medžiotojo pabučia
vimo, nes, Kaip matome, medicinos dak
tarai jos prikelti nebepajėgia.
Kolegijos Prezidentui: šiais pažangiais
laikais nesitenkinti ’’arkliuko žingsneliu“
(žiūr. M.S. Nr. 2, psl. 15), bet užsėsti nors
ant dviračio.
Mūsų Centro Veikėjams: įsigyti žadin
tuvą arba net sireną, kuri laiks nuo laiko
pažadintų ir primintų, kada atsiimti iš
brolių amerikiečių terminuotas pašalpas,
kurios mums taip reikalingos ir gyvybiniai
reikšmingos.
Parapijos Valdybos Pirmininkui: linki
me ne tik drąsiai kalbėti, bet ir rašyti bei
savo mintis realizuoti. Be to, dar linkime
pasiskelbti pasaulio piliečiu Nr. 2.
Moterų Draugijai: Kūčių vakare stik
linės dugne įžiūrėti, kuri iš dviejų kuklių
yra oficialioji Draugijos 'Pirmininkė, kad
ateinančių Naujųjų Metų proga žinotume,
kam linkėjimus parašyti.
Nežinomąja! Moterų D-jos Pirmininkei:

draugijos narių į veiklą bei posėdžius ir
toliau nešaukti, atsižvelgiant į Amerikos
laiko brangumą ir moterų plepumą.
Synodo priimtoms rezoliucijoms:

lin

kima ilgesnes kelionės, negu kad iš syno
do posėdžių salės iki sekretoriaus stalčiaus.
Jaunimo Būrelio Vadovui: kad besnaudžiant neužmigti, po barzda pasidėti aš
trų šepetį, kaip kad rašoma lietuvių liau
dies pasakose.
Jaunimo Būreliui: savo nariais neskaįtyti tų “jauniklių”, kurie turi ne tik savo
šeimas, bet ir augina būrį vaikų.
Studijuojantiems: linkima nebesiva
dinti kukliu vardu ’’studentas“, bet titu•luotis naujcviškiau — ’’kandidatais“. Pa
vyzdžiui: teolog. kandidatas ir 1.1.

50

Vyr. Organizaciniam Synodo Pietų Ruo
šimo Centro Komitetui: iki šiol į talką

tekvietus tik Moterų D-ją pietų virti ir
Jaunimo Būrelį — pietus paties.ti sve
čiams, linkima šiemet į talką pakviesti ir
Senimo Ratelį. Tikima, kad senimas vien
iš solidarumo moterų ir jaunimo darbui
prie talkos prisidės bent lėkščių plovimu;
Gi už pietus .padėką, vietoj užimto seni
mo, šiemet galės pareikšti kad ii’ kuris iš
toliau atvykusių svečių.
Revizijos Komisijos Nariams: iš ank
sto gerai pasiruošti būsimiems visokiems
viešiems uzKlaūsimams ateinančiame synode.
Broliams Liuteronams Tremtyje:

Su

šaukti savo synodą bent du kartus 10-ties
metų laikotarpyje.
Kuratoriams ir visiems bažnytinių mo
kesčių nemokantiems: kadangi jų yra dau

guma, linkima ateinančiame synode bal
savimo keliu visus mokesčius panaikinti
ir tuo savo mokesčių nemokėjimą oficia
liai įpilietinti.
Parapijai: neįstengiant padengti nuo
mojamos bažnyčios elektros ir šlavimo
’’didelių“ išlaidų, linkima ’’mažomis“ iš
laidomis įsigyti savo nuosavą bažnyčią ir
ją išlaikyti. Turint savą "bažnyčią — sa
vas šlavikas šluos veltui lygiai taip, kaip
kad ’’nieko. neima“ iš bažnyčios kasos nei
savi vargonininkai, nei savi kunigai —
savo pareigas atlikdami vien iš pašaukimo.
M. S. Redaktoriui: baigus Lojolos uni
versiteto Žurnalistikos Institutą, bandyti
susirasti darbą mums draugiško ’’Drau
go“ redakcijoje.
Nerašyto Romano Autoriui: linkima
nesusodinti per arti už bendro stalo kar
vės su religija ir šventoriaus nepaversti
runkelių daržu.
Seismografinių ir stetoskopinių
kardiogramų centras.

PAJUSTI KRIKŠČIONYBĖS VISUMĄ

EUGENIJUS S. GERULIS

’’Veiksmai yra įvairūs, bet tas pats
yra Dievas, kuris visą visuose daro,“
— Apaštalas Povilas.
Iš skaitytojų gauname įvairių klausi-'
mų. Džiaugiamės, kad žmonės ieško tiesos,
siekia Dievo, nes kas ieško — tas ras, kas
beldžia — tam bus atidaryta.
Kad šio krikščioniškos minties žurnalo
'atsakymai nebūtų vienašališki, atsakymų
stengiamės parūpinti iš įvairių krikščio
niškų tikybų autoritetingų asmenų, kad
jie tiesos gelmę nušviestų iš įvairių tiesos
supratimo tašų. Ir šv. Augustinas skatina
■žmones nesiremti tik vieno šaltinio žinio
mis, sakydamas: ’’Bijau vienos knygos
žmogaus.“ Todėl mes ir norime į vieną
klausimą parūpinti atsakymų iš daugelio
tikybų atstovų, kad skaitytojas, perskaitęs*
jų visų mintis, pajustų atsakymų visumą
ir galėtų priartėti arčiau prie tiesos.
’’Kaip medis, — sako Indijos Gandhi,—
-teturi vieną kamieną, bet daug šakų ir
lapų, taip tėra viena teisinga ir tobula re
ligija, bet ji tampa daugelytė pereidama
per žmogų.“ Tad per šakeles ir šakas ar
tėdami į bendrąjį kamieną — pajuskime
medžio visumą.
Ir ap. Povilas sako: ’’Kaip viename kū
ne meš turime daug sąnarių, visi gi są
nariai- turi ne tą patį veikimą, taip ir mes
būdami daugelis, sudarome vieną kūną
-Kristuje.“ Bet ar tame kūne mes, sąna
riai, sudarome harmoniją? Ar nesišiaušiame vieni prieš kitus? Juk sąnariams ne
sutariant — kūnas serga.

Sakoma: pažink savo priešą ir tu jį pa
milsi. Mes, krikščionys, gi nesame priešai,
o didžiosios krikščioniškos šeimos broliai
ir sesės, tad tuo labiau bendradarbiauki
me, pažinkime arčiau vieni kitus, kad mei
lės dvasia mus giliau perimtų. Būdami ša
ka, nesakykime: aš esu medis. Būdami są
narys, nesakykime išdidžiai: aš esu visas
kūnas. Būkime kuklesni. Neieškokime ar
chyvuose senų žaizdų; vieniems nuo kitų
atsitverti nekaskime griovių ir netieskime
kinų sienos. Pagaliau, ištieskime ranką ir
pajuskime, kad esame sąnariai bendrojo
kūno.
•Jei praslinkus net 2000 metų po Kris
taus dar šiandieną didžioji žmonijos da
lis tebėra pagoniška, jei dabar pusę pa
saulio valdo teroras — ar "ne mes, krikš
čionys, kalti, nes patys tarpusavyje ne
sutariame? Nesakykime, lyg pasiteisinipio
siekdami, kad kalti karai, kaltas komu
nizmas ir 1.1. Bet darykime atgailą ir sa
kykime: mes už viską esame kalti, nes
lengvapėdiškai žiūrėjome į krikščionybės
principus ir nesirūpinome bendraisiais jos
uždaviniais.
šiadieną visa žmonija stovi kryžkelėje:
krikščionybė ar komunizmas, meilė ar
smurtas, laisvė ar vergija, gyvenimas ar
mirtis. Aišku, mes pasirenkame gyveni
mą! Tad aktyviai stokime po krikščiony
bės vėliava. Kiekvienas įsijunkime į bend
rąjį kūną ne kaip apmirusi ar mieganti
ląstelė, bet kaip sveikas, sąmoningas ir
kūrybingas asmuo, arba vienetas, sudarąs
bendrą harmoniją krikščionybės kūne.
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.Pamirškime tarptikybines ambicijas, nusiimkime savo siaurus parapijinius aki
nius ir nebūkime tokie skrupulingi dėl sa
vo kampo ar sienos, kai tuo tarpu šiendieną pavojų pergyvena visas didysis
’krikščioniškasis pastatas. Jei jis grius,
grius drauge ir visi mūsų smulkūs reika
liukai. Kol dar laikas — reformuokimės,
nes reformacija neturi būti niekad susto
jusi, kaip nestovi ir visas gyvenimas. Bend
rąjį reikalą statykime aukščiau, negu sa
vus parapijinius rubęžius. Nenusiminki
me, jei kartais mūsų mintys iš pirmo su
sitikimo nesutaps. Bendros idėjos neap
leiskime. Iš ginčų pasimokinkime, nes ”du
chos dės opinios jaillit la veritė“, t. y. iš
nuomonių susidūrimo trykšta tiesa. Ką
bedarytume, pirmiausia klauskime savęs,
ar tai išplaukia iš tikros meilės.
šiai kilniai idėjai kiekvienas galime ir
turime pasitarnauti. Sakoma: dėk grūdą
prie grūdo — pripilsi aruodą. Taip ir mes
— kiekvienas įneškime savo dalį į krikš
čioniškąjį aruodą,
ugdykime pirmiausia
meilės dvasią savyje, savo šeimose, tarp
kaimynų ir draugų, parapijose, bendruo■ menėje ir visuomenėje, tarp tautų ir val
stybių. Gi tai harmonijai pavyzdį pirmiau
sia turi duoti pačios krikščioniškosios baž
nyčios ir jų vadovybės savo tarpusavio
meilingu sugyvenimu. Kol jos .pačios ne
stovi ant N, Testamento meilės pagrindo
— tėra
lyg tas skambantis varis...
Šis KLAUSIMŲ-ATSAKYMŲ SKYRIUS.,
nuoširdžiai
kviesdamas
krikščioniškąją
dvasiškiją bendrai atsakinėti į skaitytojų

klausimus, trokšta suartinti ir stiprinti
sąmoningumą, bei meilę krikščionių tarpe.
Tam tikslui mes ir užmezgėme ryšį su įvai
rių tikybų (reformatų, liuteronų, baptis
tų, metodistų, R. katalikų, taut, katalikų,
pravoslavų, jehovininkų ik kt.) dvasiš
kiais. Nusiuntėme jiems klausimus ir pa
aiškinome reikalą. Niekas iš jų šio tie
sos ieškojimo kelio nepasmerkė. Dauguma
džiaugėsi, pritarė ir žadėjo prie šio darbo
savo atsakymais prisidėti.
Kiek vertas dvasiški jos pasižadėjimas
ir kiek jai prie širdies aukščiau išdėstytos
idėjos — parodys ateitis, šia proga dar
kartą juos nuoširdžiai kviečiame ir jų
bendradarbiavimo
laukiame.
šventasis
Raštas sako: ”Iš kiekvieno, kuriam dau
giau duota, bus daugiau ir reikalaujama,
ir kam daug pavesta — iš to daug ieškos.“
Jums, dvasiškija, yrą daug pavesta, todėl
mes ir kreipiamės į Jus. Ar Biblijoje ne
rašoma: Jūs — žemės druska. Jei drus
ka išdvoks, kuo ji bus sūdoma? Ji dau
giau niekam nebetinka, kaip tik išmesti
laukan ir žmonėms mindžioti. Jūs — pa
saulio šviesa. Niekas uždegęs žiburį ne
apvožia jo indu ir nededa po guoliu, bet
stato į žibintą, kad įeinantieji matytų
šviesą. Tegu jūsų šviesa tad šviečia žmo
nių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų
darbus ir garbintų jūsų Tėvą, kurs. yra
danguje.
Pirmas iš aukščiau minėtos dvasiškuos
atsiliepė evangelikų reformatų kunigas
Povilas Dilys. Dėkodami jam už atsiųstus
atsakymus, juos žemiau spausdiname.

8 KLAUSIMAS: Ar tikintis krikš
čionis būtinai privalo priklausyti Bažny
čiai? Ar tik Bažnyčiai tarpininkaujant
krikščionis legali būti išganytas? Kuriam
Viešpaties (ne žmonių) žodžiui jis prasi
žengtų, jei jokiai tikybinei bendruomenei
ar Bažnyčiai jis nepriklausytų, c vadovau
tųsi tik šv. Raštu ir be jokių tarpininkų
tiesioginiai siektų Dievo? Be to, nepri
klausymas Bažnyčiai gali būti dvejopas:
sąmoningas ir nesąmoningas. Sąmonin
gas — kai tikintis asmuo yra nusivylęs
Bažnyčios klaidomis,
persekiojimais, su
siskaidymu, rietenomis.
Nesąmoningas —
kai pagonys ar kokie atsiskyrėliai atsitik
tinai gauna kur Šv. Raštą, jį skaito, pa?

gal jį gyvena, bet visai nieko nežino, kad
civilizuotame pasaulyje egzistuoja kokios
tai Bažnyčios. Ar tokie žmonės prarastų
išganymą?

52

ATSAKYMAS reformatų kunigo Povi
šis klausimas judina tikinčio
krikščionies priklausymo bažnytinei orga
nizacijai problemą. Aiškus dalykas, gali
ma būti giliai tikinčiu žmogumi, bet prie
bažnyčios nepriklausyti. Ypatingai evangeliška pažiūra nelaiko išganymo priklau
somu nuo dalyvavimo bažnytinėje organi
zacijoje. Jau apaštalas Povilas sakė: ”Ar
nežinote, kad jūs esate Dievo šventovė ir
Dievo Dvasia gyvena jumyse“ — 1 Kor.

lo Dilio:

3,16. Tai reiškia, kad kiekvienas žmogus
turi savyje dvasinę Dievo bažnyčią. Taip
samprotaujant, žmogus gali būti išgany
tas nepriklausydamas bažnyčiai. Evan
gelikų bažnyčia nesutinka su Kartagenos
vyskupo Caecilijaus Ciprijano paskelbtu
dėsniu trečiame šimtmetyje po Kristaus
gimimo: ’’Salus extra ecclesiam non ėst.
Habere non potest Deum patrem, qui ecc
lesiam non habet matrem.“ Tai yra: ”Už
bažnyčios nėra išganymo. Negali turėti
Dievo kaip tėvo, jei neturi bažnyčios kaip
motinos.“
Tačiau ir Evangelikų Bažnyčia laikosi
pagrindo, kad ilgesnį laiką, t. y. kelių kar
tų laikotarpyje, būti giliai tikinčiu nepri
klausant bažnyčiai yra labai sunku, prak
tiškai neįvykdoma. Reikia atsiminti, kad
pamaldumo šaltinis yra šventame Rašte,
giesmių giedojime ir panašiai.
Bendra
vimas su pamaldžiais žmonėmis vysto ir
stiprina pamaldumą ir tikėjimą. Juk baž
nyčiai priklausą žmonės, o ne stovį už jos
ribų, suteikė paskiram žmogui galimumą
pažinti šventąjį Raštą, skaityti gimtąja
kalba. Iš istorijos matome, kad bažnyčiai
priklausą žmonės rašė religines giesmes
ir kūrė religinę muziką, vertė ir aiškino
šventąjį Raštą. Taigi, bažnyčia yra tikė
jimo ir pamaldumo šaltinis kartų kartoms.
Įvertinant bažnyčios veikimo visumą am
žių bėgyje, galima pasakyti, kad, nepai
sant daugelio bažnyčios klaidų ir nusidė
jimų, vien per ją ir jos dėka mes šiandien
iš viso galime kalbėti apie tikėjimą, apie
krikščionišką religiją ir pan. Bažnyčia
buvo ir tebėra tas pozityvus veiksnis, ku
ris per amžius neša išganymo per Kristų
tiesą. Tie, kurie yra nusivylę bažnyčia
dėl jos skilimo į įvairias konfesijas ir or
ganizacijas, tegu išmoksta suprasti apaš
talo Povilo žodžius iš jojo laiško Korintiečiams, 12, 1 - 11. Pagrindinė to skirsne
lio mintis taip skamba: ’’Įvairios yra.dva
sios dovanos, bet ta pati dvasia“. Tai reiš
kia, įvairus yra krikščioniškos tiesos su
pratimas, bet tiesa yra viena.

mūsų turi savą mažą dvasinę bažnyčią,
dvasinę šventyklą savyje. Bet iš to dar
jokiu būdu neišeina, kad tų ’’mažų dva
sinių šventyklų“ sujungimas į vieną sam
būrį ’’tikinčiųjų surinkimą“ yra nereika
lingas ir mažiau teisingas, negu buvimas
totaliniame susiskaldyme. Dėl kultūros ir
žmonių pažiūrų skirtingumo susijungimas
4 vieną orgaanizaciją yra problematiškas
ir greičiausiai neatsiakiąmas idealas. Ta
čiau tai nereiškia dvasios vargingumą, bet
jos, turtingumą, kuris įsikūnija visokerio
pame tų pačių religinių reiškinių- veftinime.
10 KLAUSIMAS: Apskritai — kas
tai yra Bažnyčia?

ATSAKYMAS kun. P. Dilio: Atsaky
mas į klausimą ’’kas yra bažnyčia“ negali
būti vienalytis. Apie bažnyčios esmę isto
rijoje buvo rašomi ištisi tomai. Tiksliai
imant, kiekviena teologiška, o paskutiniais
amžiais ir istoriška, kryptis kitaip apibū
dindavo bažnyčios esmę, čia neįmanoma
net apytikriai apibūdinti tuos šimtus baž
nyčios definicijų, kurios buvo nustatytos
amžių bėgyje.. Bažnyčios sąvoka dažnai
keitėsi. Mūsų bažnyčios supratimas yra
galbūt artimiausias vyskupo O. Dibeliaus
apibūdinimui,
kuriam bažnyčios sąvoka
yra žmonių sambūris, paremtas tikėjimo
ir nustatyto kulto pagrindais bei atatin
kamomis bažnytinio gyvenimo formomis.
Tų religinių formų vienybė ir tradicija
yra palaikomos tuo besirūpinančių baž
nytinių vadovybių.
Toks bažnyčios apibūdinimas, aišku,
gali būti kritikuojamas ir neišsemia klau
simo.

9 KLAUSIMAS: Kuris principas
teisingesnis: a) visų krikščionių susijun
gimas i vieną Bažnyčią ar b) totalinis su
siskaldymas — kiekvienas krikščionis sa
vyje turi savo atskirą Bažnyčią? ....
ATSAKYMAS kun. P. Dilio: Jau iš at
sakymo į 8-tąjį klausimą aiškėja, kad pa
gal šv. Raštą žmogus yra Dievo šventovė.
Taigi pagal šv. Rašto .mintį, kiekvienas
53

Kronikos skyriaus vedėjas — kuratorius dr. JOKŪBAS MIKELĖNAS
Adresas: 1648 S. Albany Ave, Chicago, Illinois, U.S.A. Tel. LA 1 — 2333

1953 M. SYNODAS
Dr. J. MIKELĖNAS
1953 metų Synodas buvo skaitlingas,
praėjo vieningoje darbo nuotaikoje, kartu
ir didelio liūdesio ženkle, dėl Gener. Superint. kun. P. Jakubeno mirties. Synodo
sveikinimuose, pranešimuose, pamaldose
vis buvo minimas šio daug pasidarbavusio
mūsų Bažnyčiai ir mūsų tautai, garbingo
vyro vardas.
Synodo direktorium išrinktas krt, V.
Karosas, o sekretoriatan: S. Palšis, J.
Slavėnas, J. Variakojis ir S. Neimanas.
Prieš pradedant darbus, Synodas pa
gerbė mirusiuosius ir iš tėvynės ištrem
tuosius. Kompozitoriui prof. V. Jakubėnui skambinant Chopeno gedulo maršą,
mūsų mažiausių vaikučių porelė atneše ir
uždėjo ant prezidiumo stalo, po prof. Ja
kubeno paveikslu, baltų gėlių puokštę. Po
to sekė sveikinimai žodžiu, sietuvos kon
sulas dr. P. Daudžvardis pare škė Synodui
.gilią užuojautą dėl Gener. Superintend. P.
Jakubeno mirties, kvietė kuo skaitlingiau
siai remti Kongresmano Kersteno rezoliu
ciją, būti vieningiems, nepaliaujamai veik
ti mūsų aukščiausiu tautos nepriklauso
mybės atstatymo reikalu. Kun. Ambecki
sveikino Ev. Ref. North Illinois Synodo —
Tautinės Misijos vardu, linkėjo vaisingo
darbo ir žadėjo ateityje morales ir materialės paramos. Lietuvių Ev. Liuteronų
bažnyčios buvusios ir dabartinės vadovy
bės atstovai: dr. K. Čbudaitis, kun. J. Pau54

Du vyriausi Lietuvos Ev. Reformatų
Bažnyčios kunigai: prof. dr. Povilas Ja^ubėnas Ir prof. dr. Konstantas Kurnatįauskas 194.ft m. Vokietijoje, Horneburg.
peras ir kun. A. Trakis, sveikino Synodą
ir linkėjo sėkmingo darbo. Raštu gauta
42 sveikinimai. Visi pasveikinimai Syno
do protokole užprotokoluoti. Jų visų neiš
vardinsime, tik paminėsime trumpai. Gen.
Sup. Prof. Jakubėnas, trumpai prieš mirtį
atsiuntė sveikinimą, kurį Synodas išklau
sė atsistojęs. Sveikino visi Vokietijoje pa
silikę mūsų kunigai su prof. Gen. Sup.
K. Kurnatausku priešakyje, taip pat kun.
P. Dagys iš New Yorko, 25 kuratoriai iš
viso pasaulio kraštų, mūsų Synodo įga
liotiniai: kun. P. šernas iš Kanados, kun.
J. Gružauskas iš Australijos ir A. Klemas
iš Bostono. Lenkų Ev. Ref. Bažnyčios,
Londone, prezidentas E. Raysky, kun. R.

Mūsų senosios kartos kuratorius Mar
tynas Nastopka su žmona 1953' m. synode
Čikagoje. Nebodamas nei senyvo amžiaus,
nei ilgų vargingų kelionių, M. Nastopka
visada uoliai lanko Bažnyčios synodus. M,
Nastopka yra generolo Stasio ir profeso
riaus Petro Nastopkų brolis.
Mazierskis, Honor, sekretorius T. Szefer,
kun. Marcei Pradervand — Pasaulinės Re
formatų Sąjungos Gen. Sekretorius iš Že
nevos, kun. L. W. Goebel — Prezidentas
Ev. Ref. Bažnyčios Amerikoje, iš Čikagos,
kun. M. Smit Leiper — Misijų Sąjungos, iš
New Yorko, kun. R. H. Helferich D. D.
Excativi Secretary the Commision of
World Service Ev. and Ref. Church, iš Či
kagos, kun. R. C. Stanger — Pirmininkas
Tautinio šiaurės Misijų Ev. Ref. Komiteto,
iš Čikagos, F. D. Peterson - Morganas ir
Miss D. M. Pye — WCC Service to Refu
gees Bad Salzuflen, iš Vokietijos. Kurato
rius dr. M. Devenis su šeima sveikindamas
Synodą, reiškė užuojautą dėl Gen. Super.
P. Jakubėno mirties ir pasiūlė Synodui
steigti kun. P. Jakubėno vardo fondą, kad
per tą fondą galėtume tęsti jo garbingą
darbą. Atsiuntė savo Įnašą tam fondui.
Kaip labai maloni staigmena Synodui bu
vo gautas pasveikinimas ir 10 dolerių au
ka, iš Dorchesterio, Mass nuo K. Petrau
sko, kuris yra atvykęs prieš 50 metų į šį
kraštą, žinome, kad tokių senai atvyku
sių reformatų yra daug U.S., bet jie lai
kosi nuošaliai nuo mūsų.
Po sveikinimų, Kolegijos nariaT padaro
pranešimus Synodui apie Kolegijos dar
bus, kasą, tolimesnio veikimo planus. Iš
klausytas Revizijos Komisijos pranešimas.
Išklausyti pranešimai apie parapijų vei
kimą. Apie Čikagos parapiją praneša inž.
H. Povilonis, q apie Clevelando — kura
torė H. žiūrienė.
Raštu pranešimus at
siuntė Niaw Yorko, Bostono ir Toronto
parapijos. Visai eilei asmenų už pasidar
bavimą Synodas išreiškė savo padėką.

Synodas išrenka atstovus į suvažiavi
mus. Į Pasaulio Ref. Jaunimo suvažiavi
mą išrenkama kun. Barnelio duktė Rena
ta.
1954 metų Įvykstančius suvažiavimus
išrinkti atstovai:
a) Į Pasaulio Presbyterionių Sąjungos
Konferenciją, kuri įvyks Princetone,
New Jerse, liepos 27 d. — rugp. 5 d.,
išrinkti: prof. dr. K. Kurnatauskas,
kun. P. Dilys, krt; H. Žurienė, krt.
dr. M. Devenis ir krt. K. Klybas.
b) Į WCC Konferenciją, kuri įvyks
Evanstone, rugp. 15 — 31 d. d., iš
rinkti: prof. dr. K. Kurnatauskas,
kun. P. Dilys ir Julius Slavėnas.
Išklausyta pranešimai: dr. J. Mikelėno
apie mirusį Gen. Sup. P. Jakubėną ir krt.
P. Bružo apie jo bažnytinę ir visuomeninę
veiklą. Taip pat perskaitomi raštai: prof,
dr. Kurnatausko, kun. Barnelio ir krt. K.
šepetienės apie kun. P. Jakubėną.
Vilniaus Gener. Superintendentas, teo
logijos profesorius ir filosofijos daktaras,
kunigas K. Kurnatauskas išrenkamas Lie
tuvos Ev. Ref. Bažnyčios Generaliniu Su
perintendentu.
K. Kurnatauskas, naujai išrinktas mū
sų Bažnyčios vyriausiuoju kunigu, yra gi
męs 1878 m. Mintaujoje, pernai atšventęs
75 metų sukaktuves. Teologijos Fakultetą
baigė 1902 m. Karaliaučiuje. 1903 m. Erlangene, Bavarijoje, Įsigijo filosofijos ’dak
taro laipsnį. Ilgus metus buvo Kelmės pa
rapijos klebonu. Steigiantis E v. Teologijos
Fakultetui Vytauto Didžiojo Universitete,
jis buvo pakviestas profesoriauti ir ten
rouvij iki fakulteto uždarymo.
Kan. S. Neįmanąs Synodo išrenkamas
SiipcrimL'udentu.

Lietuvos Evangelikų Reformatų Bažnyčios Trem
tyje Synodo atgaivintojai, 1948 m- suvažiavę į
KR Wittensee Vokietijoje

55

SPAUDA IR MES
JURGIS ČIGAS
Kanadiškėje ’’Nepriklausomoje Lietu
voje“ 1953 m. gegužės 6 d. Ansas Lymantas priėmė už gryną pinigą vyskupo V.
Brizgio Montrealy pareiškimą, Kao jis,
vysk. Brizgys, laikąs ir nekatalikus riemąžesniais lietuviais bei mielai padėtų evan
gelikams, jei jų čia yra, pastatyti savo
bažnyčią, neš tegu jie garbina Dievą, kaip
jie išmano geriau.- Už tai A. Lymantas iš
gyrė vysk. Brizgio pažangumą ir toleran
tiškumą.
Vysk. Brizgio liberališkus išvedžiojimus
pakartojo ir teigiamai įvertino ’’Dirva“.į
’’Keleivis“ Vokietijoje bei kiti laikraščiai.
Bet neilgai teko džiaugtis. Jau gegu
žės 12 d. marijonų ’’Draugo“ pasirodė vysk,
Brizgio ”J Tave Mes šaukiamės“ straips
nis. čia nedviprasmiškai vysk. Brizgys pa
reiškė, kad reformacija grėsė pagrindi
niams krikščioniškosios doros dėsniams, ir
kad protestantizmas būtų Lietuvių tautą
greitai dvasiškai ir fiziologiškai sunaiki
nęs.
Į šį aukšto katalikų dvasiškio pareiški
mą tuojau atsiliepė su protestu Lietuvos
Evangelikų Reformatų Bažnyčios Kolegi ja. Jos santūrų ir korektišką protestą ’’Pla
čiau Pažvelgus“ čia perspausdiname:
”1953 m. gegužės 12 d. DRAUGO dien
raštyje buvo patalpintas vyskupo Brizgio
straipsnis ”Į Tave Mes šaukiamės“, ku
riame tarp kitko rašoma:. ’’Vadinamais
Lietuvos Tvano laikais — 16-j o šimtme
čio pradžioje ir 17-jo pirmoje pusėje pa
vojuje buvo ne tik politinė Lietuvos ir Len
kijos egzistencija, bet besiveržianti refor
macija grėsė pagrindiniams krikščioniš
kosios doros dėsniams. Jų netekusi išvar
ginta ir .skaičiumi žymiai sunaikinta lie
tuvių tauta būtų greitai sunykusi ne tik
dvasiškai, o ir fiziologiškai.“
Vysk. V. Brizgys ^nenurodo, kuom re
formacija - protestantizmas grėsė ’’pagrin
diniams krikščioniškosios doros dėsniams“,
nejaugi tuom, kad protestantai pirmieji
pradėjo spausdinti ir platinti šventąjį
Raštąlietuvių kalba?
Visame pasaulyje
protestantų yra keli šimtai milijonų ir jų
kraštuose klesti aukšto lygio kultūra bei
religinė laisvė. Vysk. V. Brizgys nepaaiš
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kino, kodėl dėl protestantizmo būtų su
nykusi lietuvių tauta nė tik dvasiškai, o
ir fiziologiškai. Lietuvos artimieji kaimy
nai yra Latvija, E!stija, Suomija, Švedija,
Norvegija, Danija. Niekas negali sakyti,
kad šitie kraštai yra sunykę dvasiškai ir
fiziologiškai. Protestantiškoje Suomijoje
karo ir pokariniais metais pasireiškė to
kio aukšto lygio dvasinis pakilimas ir iš
tvermė, kad nustebino visą pasaulį..
Gyvename laisvame, demokratiškame
ir daugiau protestantiškame krašte, čia
angliškuose laikraščiuo nerandame reli
ginės neapykantos skelbimo ir kitų žmo
nių niekinimo dėl jų religinių įsitikinimų.
J.A.V. nekliudoma- kam nors reikšti savo
religinius įsitikinimus ir jais girtis, bet
taip pat neleidžiama kitų tikybų užgau
lioti. Iš didelės pagarbos į mus priglaudusios tautos esamų religinio sugyvenimo
nuostatų ir dėl meilės mūsų kenčiančiai
tautai, neturime teisės vieni kitus užgau
lioti, žeminti, niekinti, įžeidinėti ir ardyti
taip reikalingą tėvynės išlaisvinimui vie
nybę.
Lietuvių Evang. Reformatų Kolegija, at
stovaujanti viso pasaulio evang. reforma
tus, protestuoja prieš tokius vyskupo V.
Brizgio įžeidimus.
Mes esame giliai įsitikinę, kad Lietuva
ir kt. bolševikų pavergti kraštai bus iš
vaduoti, pirmoj eilėj J.A.V. ir kitų laisvojo
pasaulio tautų, jų valstybės vyrų teisin
gu tartautinės situacijos įvertinimu,. mū
sų darbu, ištverme, pasiryžimu ir kova, bet
ne siauros religinės neapykantos.
Lietuvių Ev. Reformatų Kolegija.“
šis protestas buvo išspausdintas Chicagos dienraštyje ’’Draugas“ 1953 m. birže
lio 9 d.
Galima buvo manyti, kad padėčiai su
švelninti vysk. Brizgys ras patenkinančią
atsakymo formą, tačiau po protestu vysk.
Brizgys padėjo savo trumpą šiurkščią pa
stabą, kad ką jis prasitaręs apie 16—17
šimtmetį, toks taikymas esąs dabar, ne tei
singas ir 'Lietuvos protestantams nenau
dingas.
’’Draugo“ redakcija savo, ilgesnėj pas
taboj bandė vysk. Brizgio atsakymo toną

kiek ■ sušvelninti ir pateisinti, girdi, vysk.
Brizgys turėjęs tikslą daugiau kalbėti apie
Šiluvos Marijos garbinimą.
Į vysk. Brizgio protestantus užgaunan
čius išvedžiojimus griežčiau reagavo Cnicagoj kun. A. Trakio redaguojamas ’’Evan
gelijos žodis“ 1953 m. liepos mėn., 7 (22)
Nr., aukščiau pacituotus vysk. Brizgio
'Ųvirtinimus pavadindamas nesąmone ir
kad vysk. Brizgys, rašydamas apie krikš
čioniškosios doros dėsnius, matomai, tu
rėjo omenyje Romos katalikiškuosius do
ros dėsnius, kurie skiriasi nuo krikščio
niškųjų doros dėsnių.
1953 m. rugsėjo 1. d. ’’Naujienų“ 206 Nr.
Ansas Lymantas atsiliepė ilgu išsemiančiu straipsniu, kuriuo atrėmė vysk. Briz
gio visus neteisingus išvedžiojimus ir jam
daug karčios tiesos pasakė, kaip tai, kad
vysk. Brizgys savo pastaboj išsisukinėja
lakoniškais, nieko nepateisinamais atsikaltinimais, kad jis sėja nesantaikos sėk
lą, kad jis pradėjo religinius ginčus ir že
mina kitų tikėjimą, kad vysk. Brizgys ir
’’Draugo“ redakcija pataria protestantams
dėl vysk. Brizgio mestų šmeižtų, dėl bend
ro labo, tylėti ir kad Lietuvos protestan
tai pripažįsta žmogaus įsitikinimų laisvę
ir nežemina katalikų tikėjimo nei per
spaudą, nei žodžiu. Baigiant Ansas Ly
mantas iš savo pusės pataria katalikų ne
nuoramos grupei nepradėti kelti nenau
dingų religinių ginčų.
A. Lymantui atsakyti ir vysk. Brizgiu!
pateisinti bei apginti, 1953 m. rugsėjo 21
d. ’’Drauge“ pasirodė V. Bgd. ilgokas
straipsnis, ’’Priešų beieškant“ . užvardin
tas. Rašinyje pasigendama vietomis rim
tesnės linijos. Vartojami tokie išsireiški

mai: “maldos namai“ (suprask protestantų
bažnyčia), ’’narsus Ansas Lymantas“, ne
pažįstamas oponentas vadinamas familiariškai tiesiog ”Ansu“, pasiūloma Ansui Ly
mantui palikti savo bažnyčią ir pan. Ne
galima sutikti su V. Bgd. nuomone, kad
vysk. Brizgys savo parašytiems žodžiams
gali priduoti kitą reikšmę, negu tą, kaip
buvo parašyta ir išaiškinti, kad į protes
tantams mestus įžeidžiančius žodžius rei
kia žiūrėti ’’kaip į praeinantį pasakymą“;
V. Bgd. pakartoja senai žinomus pasenėjusius prietarus, kad jei kas išeina iš ka
talikų tikybinės organizacijos, tas jau nu
sikalsta krikščioniškai (suprask katalikiš
kai) dorovei. Tad, esą, į Kalvinizmą ir
Liuteranizmą ir į didžiuosius mūsų refor
matorius katalikų bažnyčia nežiūrinti
’’kaip į doriškai pateisinantį dalyką“;
Kartais V. Bgd. lyg ir drąsina, jei protes
tantai netylės dėl mestų jiems užgaulio
jimų, tai galinti susidaryti toki katalikiš
ka reakcionierių grupė, kuri galėsianti iš
aiškinti ir atidengti ir atidengti visas pro
testantizmo kilmės paslaptis ir protestan
tų negerus darbus. Tačiau kai kada V;
Bgd. prieina ir priimtinų išvadų, kad
’’šiandien geriau būtų mums visiems rū
pintis pozityviu lietuvių tautos jėgų su
jungimu“, negu religinėmis diskusijomis.
Tai kodėl gi vysk. Brizgys prasidėjo su
protestantų užgauliojimais? ’
čia tektų pastebėti, kad Lietuvos ne
priklausomybės laikais senesnio amžiaus
aukštesnio rango Romos katalikų lietu
viai - dvasininkai su panašiais, kaip vysk;
Brizgio, protestantus užgaunančiais raši
niais, bent plačiau skaitomoj spaudoj,
vengdavo pasirodyti.

PADĖKA
Veltui nupiešusiems Mūsų SparniĮ žurnalui viršelius

jame

nuoširdžiai dėko

DIDŽIAI GERBIAMIEMS MENININKAMS:
dail. JUOZUI MIELIULIUI, Chicago, (M. S. Nr. 5),
dail. JOKŪBUI DAGIUI, Toronto, (M. S. Nr. 4) ir
dail.

VYTAUTUI

IGNATAVIČIUI, Cleveland, (M. S. Nr. 3).
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, NEW YORKO LIETUVIŲ
PROTESTANTŲ PARAPIJOS
ĮSIKŪRIMO ISTORIJA

Trečiame ’’Mūsų Sparhų“ žurnalo nu-,
meryje, H. Pavilonio straipsnyje ’’Mūsų.
Darbas ir Talkininkai“, įsibrovė klaida,,
fcurią aš norėčiau atitaisyti. Ten jis rašo:
’’Praeitą vasarą įkurta skaitlinga parapi
ja New Yorko apylinkėje..., jos iniciatoriai
yra kun. P. Dagys ir ponia Kregždienė”.
Turiu pareikšti, kad aš nedalyvavau pa
rapijos įsikūrimo organizavime. O daug
kitų, kurių pasidarbavimo dėka parapija,
buvo įkurta, minėtame straipsxiyj e; visai
nepaminėti. Kad tikrai nušviesti šį daly
ką, aš norėčiau bent trumpai aprašyti
New Yorko Lietuvių Protestantų parapijos
įsikūrimo istoriją.
Idėja įkurti New Yorke parapiją —yra
jau sena, šis klausimas buvo keltas ir
ieškota galimybių jau 1347 m., kada nau
jų ateivių buvo vos keli. Kun. P. Dagys
lankėsi ’’Martino Liuterio“ Draugijos su
sirinkime ir tarėsi su senaisiais ateiviais
dėl parapijos įsteigimo. Bet šios pastan
gos buvo nesėkmingos.
Protestantų skaičiui didėjant, šis klau
simas tai vieno, tai kito asmens iš naujo
buvo keliamas. Pagaliau, prie parapijos,
įsikūrimo prieita netiesiogiu keliu.. Į
1350 m. įvykusį Ev. Ref. Bažnyčios Synodą Tremtyje, Chicagoje, o taip pat ir kon
firmaciją, buvo atvykusi Vida Klybaitė iš
New Yorko. Sužavėta Chicagos protestan
tų (liuteronų ir reformatų) jaunimo gra
žiais užsimojimais kultūrinėje veikloje bei
išvykomis į gamtą ir giliai paveikta gra
žių Synodo tradicijų, sumanė suorgani
zuoti protestantišką jaunimą ir New Yor
ke. Sugrįžusi į New Yorką, tą sumanymą
ji ir bandė realizuoti, pirmiausiai rasda
ma entuziastišką pritarėją Nijolės Mačiūnaitės asmenyje.
Savaitraštyje ’’Vienybė“ ir Tėvynė“ jos
patalpino atsišaukimus ir kvietė lietuvių
protestantų jaunimą organizuotis. Į šį
atsišaukimą atsiliepė nedaug. Tačiau jau
nimas 1950 m. spalių mėn. pradžioje su
sirinko pasitarti. Susirinkime dalyvavo
V. Klybaitė, N. Mačiūnaitė, V. Pitkunigis,
J. Vilgalys, kun. P. Dagys. Paaiškėjo, kad
jaunimo permažai, kad sudaryti draugiją,
bet šis susirinkimas nutarė bandyti įsteigti
parapiją ir suorganizuoti pamaldas, šis
iškeltas sumanymas buvo visų vieningai
paremtas, susilaukė gyvo visų pritarimo ir
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dėl pirmų pamaldų suorganizavimo ir pa
rapijos steigimo ėmė rūpintis visa eilė as
menų: kun. P. Dagys, P. Klybas, p. Klybienė, J. Dagys, adv. M. Tolišius, V. Pit
kunigis, J. Vilgalys, V. Klybaitė, N. Ma
čiūnaitė ir prisidėjo daugelis kitų.
Taip 1950 m. spalio mėn. 21 d. įvyko
pirmos pamaldos šv. Jono Ev. Liut. baž
nyčioje Brooklyne, o po to susirinkimas
ir kavutė. Laike šio susirinkimo ir buvo
oficialiai įkurta jungtinė evangelikų pa
rapija ir nutarta vadintis New Yorko Lie' tuvių Protestantų parapija, šis susirinki
mas išrinko ' parapijai vadovauti pirmąją
Tarybą ir Valdybą.
Tai tokia yra trumpa New Yorko pa
rapijos įkūrimo istorija.
Marija Kregždienė

Muzikė Felicija Mažuikienė.

REFORMATAMS ĮDOMUS LEIDINYS
1953 metais išėjo iš spaudos informaci
nio pobūdžio knyga, kuri įdomi kiekvie
nam lietuviui. Tai A. šimučio Pasaulio Lie
tuvių Žinynas, 366-ties puslapių leidinys,
teikiantis plačių žinių apie lietuvių gyve
nimą visame pasaulyje. Ten kiekvienas,
kuris dirba visuomeninį darbą, ar juomi
domisi, gali rasti jam. reikalingų asmenų
ir įstaigų pavadinimų ir adresų.
Malonu pastebėti, kad toji kn^ga nu
šviečia ir Lietuvių Ev. Reformatų reikalus,
kuriems pašvenčiami keli puslapiai. Duo
dama istorinių žinių iš mūsų Bažnyčios
praeities, nuo pirmųjų Reformacijos lai-r
kų, iki dabartinių dienų. Toliau seka duo
menys apie mūsų bažnytinę organizaciją
ir institucijas, apie synodų tvarką, apie

vykdomąjį organą — Kolegiją ir jos sąstatą^ apie kuratorius ir kitus pareigūnus.
Pateikiamos statistinės žinios apie Ev. Re
formatų skaičių tėvynėje ir svetur bei
apie jų veiklą tremtyje. Seka mūsų pa
rapijų ir kunigų adresai Amerikoje ir_ ki
tose pasaulio dalyse. Pažymėta taip pat,
kad turime savo spaudos organą — žur
nalą. žinios apie Ev. Reformatus telpa
skyriuje ’’Protestantai“, kur panašia tvar
ka aprašyti Ev. Liuteronai, Metodistai,
Baptistai ir kiti.
Minimoji knyga taip pat reikšminga
tuomi, kad joje yra sutelkta visa eilė vi
suomenės veikėjų ir žymesnių asmenų pa
vardžių ir adresų. Ten galima surasti kul
tūrininkų — muzikų, dailininkų, rašytojų,
artistų, profesorių, viso pasaulio liet, laik
raščių adresus, o taip pat ir profesionalų,
prekybininkų. Taip pat didelę vertę ten
ka priskirti lietuviškųjų kolonijų aprašy
mui įvairiose pasaulio dalyse.
Alfabetine tvarka aprašomos pasaulio
valstybės (viso trisdešimt aštuonios), ku
riose dabar gyvena ar praeity yra gyvenęs
didesnis skaičius lietuvių, pradedant Airija
ir baigiant Vokietija. Ilgiausia sustojama,
kaip galima numatyti, prie Jungtinių Amerikos Valstybių, čia pateikiama daug
žinių, naudingų žmogui — naujakuriui, k.
ą. žinios imigrantams apie kvotas ir vi
zas, svarbesniųjų Amerikos organizacijų
adresai, žinios apie mokslo įstaigas ir mo
kymosi sąlygas, ir 1.1, šiame valstybių są
raše yra ir Lietuva, kuriai skiriama apie
20 puslapių.
KRONIKA
Kunigas KELERIS iš Vokietijos rašo,
kad Britų Zonoje aptarnaująs bent 12 sto
vyklų bei lietuvius evangelikus Anglijoje,
kur randa nemažai šaunių reformatų:
Petrą Janušaitį su žmona, mykolą Sabą,
Gelažninką, Vileišį, Jakubėną, šilimą, A.
Žemaitį, Pipynę Ir kt. šis kunigas aptar
nauja Bradfordo parapiją, kuri susideda
iš reformatų ir liuteronų. Kun. Keleris
pataria mums susisiekti su kunigu Neubaueriu, kurs esąs labai malonus žmogus.
Kun. Keleris dar kartą pagiria ’’Mūsų
Sparnus“ ir redaktorių ir žada kai ką pa
rašyti.
KRISTUS PETRAUSKAS, gimęs Šimpeliškių kaime, prie Biržų, ir ten savo jau
nas dienas drauge su augančiais Yčais
praleidęs, yra atvykęs į Ameriką beveik
prieš 53 metų. Jis rašo iš Bostono: ’’Anais

laikais Bostone buvo nemaža evangelikų
reformatų. Jie buvo sutverę savo šalpos
draugiją, pavadintą — Lithuanian Evan
gelical Reformed Society ’’HELP“, Incorparated Com.- of Mass. 1903 May 16.“ Drau
gija turėjusi 149 narius ir pinigų 3 tūks
tančius dolerių. Po pirmo pasaulinio ka
ro daugelis narių išvažinėjo, kiti mirė.
Liko tik 26 nariai. Pinigai banke žuvo.
1937 metų sausio mėn. 16 d. su valdžios
pagalba draugija buvo likviduota ir pini
gai padalinti draugijos nariams. Dabar
tiniu metu Bostono reformatai veikia
drauge su liuteronais. Naujai atvažiavu
sieji ’’dypukai“ tikrai yra gyvi ir energin
gai veikia. Seniau atvažiavusieji, galima
sakyti, dvasiškai yra mirę.“
Redakcijos prierašas. Redakcija neno
rėtų manyti, kad visi neveiklieji, kiek
snūduriuojantieji, būtų jau ir mirę. Ne
reikia jų apleisti, reikalinga juos dažniau
pajudinti, o gal ir pagnaibyti ir jie gali
atsigauti. Tokių snūduriuojančių, neparodančių veiklumo yra nemažai ir pas mus
Čikagoje ir kituose šio plataus krašto mie
stuose. Turėkime kantrumo ir nenustoki
me vilties.
□ Pulk. Jonas Variakojis, buvęs Lie
tuvos Susisiekimo ir Krašto Apsaugos ministeris, yra išrinktas į vyriausią garbės
teismą atkurtoje Liet. K. Kūrėjų Savano
rių Sąjungoje.
□ Jonas Mekas yra padaręs 50 tūkst.
pėdų filmą iš lietuvių gyvenimo ir veiklos.
Filmai pamatyti viso reiktų net 22 va
landų.
□ Violeta L. M. Yčaitė, kuri šiuo metu
yra Japonijoje kaipo bibliotekininkė, Ame
rikos aviacijos pajėgų tarnyboje, vado
vauja Itazuke Air Base Library. Kaip pra
neša 1953' m. liepos 25 d. aviacijos laik
raštis Plane Talk, minima biblioteka lai
mėjo pirmą vietą tos rūšies bibliotekų
’’Publicity Scrapbook Contest.“ Ten pat
telpa fotograbija, kurioje bazės viršinin
kas pulkininkas B. S. Bennett įteikia pre
miją bibliotekos viršininkei V. Yčaitei.
□ Dalia Devenytė, plačiai žinomų mū
sų Bažnyčios ir lietuviškosios visuomenės?
veikėjų dr. M. Devenio ir A. Devenienės
duktė, pereitą vasarą susižiedavo su dr.
Kaziu Bobeliu, kaip praneša lietuvių spau
da.
Kompozitorius prof. Vladas Jakubėnas su žmona ir sesers sūnum Ronaldu
Slavėnu 1953 m. vasaros atostogų metu
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padarė kelionę automobiliu nuo Čikagos
ligi Pacifiko krantų. Lankėsi Colorado,
New Mexico, Utah, Nevada ir kitose val
stijose. Atvykę Kalifornijon, viešėjo San
Franeisco ir taip pat Los Angeles, kur ap
lankė giminaičius Jurgį Petkų ir Hypatią
Yčaitę - Petkienę.
□ Mūsų Sparnų skaitytoja ponia Lai
ma Šeštokienė (kilusi iš biržiečių refor
matų Jasinskų šeimos) gyvena Los Ange
lėse ir toliau lavinasi savo profesijoje. —
Buvusi Lietuvoje mokytoja, ji studijuoja
pedagogiką Los Angeles State College.
□ Išėjo iš spaudos J. Grabau - Grabau
sko knygos KELIAS Į PASISEKIMĄ ant
roji laida (apie etiketą Amerikoje). Kai
na 2 dol. Gaunama pas J. Karveli, 3322
S. Halsted St., Chicago 8, Ill., U. S. A. ir
pas platintojus.
Ona Yčienė, prof. dr. Jono Yčo naš
lė, su dukra Ona Yčaite - Janik ir žentu
iš Winnipeg, Manitoba, Kanadoje, čia iš
gyvenę Kelis metus, persikėlė 1953 m. ru
denį į Torontą, kur su šeimomis gyvena
p. Yčienės abu sūnūs: dr. Jonas ir Mai1tynas Yčai.
□ Anglijos Lietuvių Evangelikų Baž
nytinę Tarybą sudaro Bradfordo mieste

įvykusiame suvažiavime išrinkti asmenys:
pirmininkas E. Gložaitis, sekretorius M.
Linkevičius, iždininkas H. Krolius ir ne
riai: E. Jankutė, P. Vymeris, Gelažnikas.

□ Kim. V. Kurnatauskas šią žiemą
praleis besigydydamas sanatorijoje prie
Wiesbadeno, Vokietijoje.
□ Lietuviškos plokštelės. J* Kačinskui
diriguojant simfoninį orkestrą yra įgroti
šie kūriniai: Lietuvos Himnas, V. Jakubėno ’’Legenda“ ir ’’Rapsodija“, Gruodžio
’’Lietuvoje“ ir Bacevičiaus ’’Simfonija Nr.
1“. Užsisakyti galima, prisiunčiant 10 dl.,
šiuo adresu: Veravox Masterpiece Records,
130 W. 57th Street, New York 19, . N. Y.
□ Šie dailininkai yra iki šiol prisidė
ję prie M. Sparnų žurnalo papuošimo vin
jetėmis, viršeliais ir užsklandomis: prof.
A. Varnas, prof. V. K. Jonynas, V. Vijeikis, J. Mieliulis, V. Ignatavičius, J. Da
gys ir inž. H. Pavilonis.

Redakcijos pastaba:

Straipsnį ”

ĮVAIRŪS DIEVYBĖS

SUVOKIMAI
“ talpiname ištisai, au
toriui pageidaujant, be pataisymų. Tačiau
tai dar nereiškia, kad redakcija visai su
straipsnio turiniu sutinka. Kai kuriose
vietose mūsų pažiūros apie deizmą, teizmą,
o ypač apie panteizmą, yra skirtingos.
Taigi, šį straipsnį laikome diskusiniu ir
būsime dėkingi skaitytojams už prisiųstas
kritikas, kurios kartu su redakcijos pa
žiūra šiuo klausimu bus atspausdintos se
kančiame ’’Mūsų Sparnų“ numeryje.

MAŽAS BŪRELIS, BET DIDELI DARBAI.

1924 rn. evangelikų reformatų Iconfirmantai Biržuos e. Iš kaires: P. Bružas, H. Pavilonis.
O. P avinkšnaitė, A. Dagys, Vi. Jakubėnas lr M. Januševičius.
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REALTY
2405 W. 51 St. Chicago 32, Ill.
Tel. Pkospect 6 - 7238
Tarpininkavimas namų pirkimo ir pardavimo rei
kalais. Automobilių, sveikatos, gyvybės,
nelai
mingų atsitikimų draudimas. Parūpinamos pasaolos. Sutvarkomi nuosavybės, pilietybės, imigraci
jos, pajamų mokesčių (income tax) reikalai.
Kontora atdara kasdien nuo 9 — 6 vai. 30 min.,
seknadieniais nuo 1 — 3 vai. p. p.
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Contractor

518 Wo 46 St CHICAGO 39, IIL Tel. KEnwood 8 - 0259
NAMU STATYBOS RANGOVAS

stato naujus, pataiso senus namus labai prieinama kaina.
Atlieka visus statybos darbus.

