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Evangelical Reformed Church in Lithuania’s capital Vilnius
Evangeliku reformatu bažnyčia Lietuvos sostinėje Vilniuje

Skyriaus vedėja — Halina Dilienė, 1424 E. 69 St,, Chicago 37, III.

LIETUVOS REFORMACIJOS ISTORINĖ REIKŠMĖ
Viktoras Karosas, Chicago
( 1955 m. Synode skaitytos paskaitos santrauka)

Šiemet švęsdami Lietuvos Evangeliką
Reformatą Bažnyčios 400 metą sukaktį,
mes dar net ir šiandieną, ne visi pilnai
suprantame, 'kad Reformacijos laikotarpyje
mūsą tauta pergyveno patį dramatiškiausią
savo istorijoje momentą, nusprendusi vi
są tolimesnį mūsą tautos likimą. Norėda
mi suprasti šią istorinę tiesą, <mes neju
čiomis savo mintyse atskleidžiame tas
veikalą vietas, kur lietuvią istoriką ir kul
tūrininką buvo rašyta apie Reformacijos
periodą ir, mūsą dideliam nustebimui, mes
terandame vos kelis puslapius ar net ke
lias eilutes, pašvęstas Protestantizmo są
jūdžiui Lietuvoje. Tačiau ir tie keli pus
lapiai yra pašvęsti ne Protestantizmo reikš
mei nušviesti lietuvių tautos istorijoje,
bet tik kad paminėjus pačius sausus fak
tus, jog su Protestantizmu prasidėjo lie
tuvių kalbos raštija, kad protestantų buvo
įsteigtos pirmosios lietuviškos mokyklos,
kad protestantai išleido pirmąją lietuviš
ką knygą, laikraštį ir t. t. Netgi ir patys
lietuviai protestantai istorikai bei moksli
ninkai nesugebėjo ar nesirūpino peržengti
minėto siauro istorijos dėstymo akiračio,
tik gal su didesniu pietizmu tenkindavosi
2

pabrėžti didelį Protestantizmo įnašą į lie
tuvią tautos kultūros lobyną.
Tai nėra atsitiktinis reiškinys. Vilniaus
Universitetas, įsteigtas 1774 metais žlu
gus Jėzuitą Akademijai, atstovavo taip
vadinamai Apšvietos epochai, (kuri, (Vieto
je gyvenimo supratimo religijos šviesoje,
pagrindan dėjo natūralinius mokslus ir iš
jų išplaukiančią logiką pritaikė tiek isto
rijos, tiek socialoginiams reiškiniams tir
ti. Tokiu būdu išaugo visa eilė naturfilozofinią mokyklų, kurios visos teigė, kad
žmogus esąs tik gamtos (natūros) išsivystimo produktas, kad skirtingose gam
tos sąlygose išsivystąs skirtingas savo
prigimtimi žmogus, kuris ir sudarąs atski
rų ir skirtingą tautą pradmenį. Gamta esan
ti ne tik žmogaus, bet ir tautos kūrėja, o
tuo pačiu — gamta apsprendžianti visus
žmogaus veiksmus ir nustatanti jo gyve
nimo raidą, kas ir sudarąs tautos istori
jos turinį. Naturfilozofija atmetė krikščio
nybės mokslo skelbiamą sielos ir dvasi
nių jėgų supratimą, bet teigė, kad žmo
gaus dvasinės jėgos kyla iš supratimo sa
vo žmoniškos prigimties ir gamtos povei
kio, kurioje jis gyvena. Tai istorinei mo-

kyklai priklausė pirmieji Vilniaus Univer
siteto istorikai: J. Lelevel, T. Narbutas
ir S. Daukantas, rašęs lietuviškai. Pasta
rasis pašventė specialią istorinę studiją
lietuvio ir žemaičio būdui, (geriau sakant,
prigimčiai nustatyti, kad suradus išeities
tašką lietuvių tautos istorijos raidos su
pratimui. Ta pačia mintimi rašė ir vėles
nieji mūsą romantinės gadynės istorikai
bei kultūrininkai, kaip Basanavičius, Šliu
pas, Kudirka. Pastarųjų pažiūra su ma
žais patobulinimais tebėra atstovaujama
iki pat vėliausių mūsų laikų. Tenka pa
sakyti, kad naturfilozofinė mintis jaučia
ma net šio laikotarpio literatūroje ir me
ne. Adomas Mickevičius pirmasis visa sar
vo talento galia apdainavo Lietuvos gam
tos grožį, ir savo gamtos meile pasiekė
religinio kulto viršūnes taip vadinamame
tautinio atgimimo periode. Nieko nuosta
baus, kad tos pačios minties atstovai su
gilia meile aprašydavo lietuvių tautos pa
gonybės laikotarpį, nes ano meto religija
irgi rėmėsi gamtos jėgų kultu, kas pilnai
sutapo su mokslinėmis naturfilozofijos iš
vadomis. Aišku, (kad nuoširdesniam Kris
taus mokslo sekimui šioje filozofinėje sis
temoje nebuvo palikta nė mažiausios vie
tos ir todėl jieškodami atsakymo į pa
statytą klausimą: kokia buvo Lietuvos De
formacijos reikšmė — mes nerandame lie
tuviškoje raštijoje jokio atsakymo. Prie
šingai, čia sutinkame labai dažnus tvirti
nimus, kad Katalikybės atneštas lietuvių
tautai krikštas atnešė drauge mūsų tautai
didžiausią nelaimę, mes lietuvis atsižadė
jęs savos religijos, kurios pagrinde buvo
savo gamtos ir žemės kultas — prarado
tautinę sąmonę, (dvasinę lygsvarą ir tas
dvasines galias, kuriomis buvo paremtas
tautos ir nepriklausomos valstybės gyve
nimas. Staiga pametus senąjį pagrindą, o
naujajam dar nespėjus susicementuoti —
valstybė liko be pamatų ir todėl ji griu
vo.
Taip, deja, yra rašoma tik lietuviškoje
raštijoje. Vakarų pasaulyje, ypač anglo
saksiškame su istoriku Arnold Tonbee
priešakyje, mes susiduriame su visai skir
tingomis istorinėmis pažiūromis, (kur iške
liama Protestantizmo reikšmė, kaip svar

biausio veiksnio Naujųjų Amžių istorijoje.
Ne vien protestantiškos minties atstovai,
bet ir marksistinės mokyklos atstovai, kaip
Max Weber atkreipė dėmesį į tą faktą, kad
visi be išimties protestantiškieji kraštai
praktiškai sukūrė industriją ir tuo pačiu
iškilo virš likusio pasaulio kaipo lemian
ti istorinė galia. Ir lyginant pasauliniu
mastu — ne vien Lietuva su Lenkija ne
teko istorinės reikšmės, bet panašaus li
kimo susilaukė veik visi katalikiški kraš
tai, neišskiriant nei buvusių pasaulio ga
lybių, kaip Austrija ar Ispanija. Jei kitų
katalikiškų kraštų politinė nepriklausomy
bė dar buvo išlaikyta, tai ne todėl, <kad
tie kraštai būtų turėję jėgos apsiginti nuo
potencialių priešų, bet todėl, kad jie pa
teko į politines sistemas, sudarytas ir va
dovaujamas protestantiškųjų kraštų. Pro
testantiškoji Anglija iki pat pirmojo Pa
saulinio karo savo politikos galia išlaikė
Europos kontinente tokią politinę pusiau
svyrą, kuri užtikrino net merdinčioms vals
tybėms ar tautoms nepriklausomą egzis
tenciją. j Protestantiškosios J. A. V. Nau
jajame Pasaulyje sukūrė panašią sistemą
pagal Monroe doktriną ir apsaugojo silp
nas Lotynų Amerikos respublikas nuo kolonialinių tautų likimo. Be šios jėgos nei
Europoje, nei Amerikoje šiandieną neeg
zistuotų kaipo politinis vienetas nei vie
nas katalikiškas kraštas, ir jų likimas bū
tų buvęs tolygus Didžiajai Lietuvos Ku
nigaikštijai.
Jei lietuvių tautos likimas yra dar liūd
nesnis negu Italijos, Austrijos ar Ispani-’
jos, tai todėl, kad ji geopolitiškai atsi
dūrė išaugusios caristinės Rusijos galy
bės pašonėje. Kada daug žadanti Refor
macija Lietuvoje buvo niekinama ir griau
nama, kada Vilniuje jėzuitai triumfuodami
smurtu degino reformatų bažnyčias — tuo
pačiu metu Petras Didysis reformatų Olan
dijoje paėmęs kirvį į rankas mokėsi mo
dernių laivų statybos meno ir sėmėsi ži
nių Rusijos išugdymui. Rusija pasimokė
iš protestantiškojo pasaulio kaip pritaiky
ti ir pavartoti industrinę galią ir tas nu
lėmė jau moraliniai ir dvasiniai sužlugdy
tos lietuvių tautos likimą.
Šia proga mes turime konstatuoti tuos
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nutylimus arba mažai žinomus reikšmin
gus faktus, kad ir Lietuva su Reformacija
buvo Įžengusi Į tą patį istorinį procesą,
Į kurį buvo anuomet įžengusi Anglija, Olan
dija, Šveicarija, o vėliau ir J. A. V., nes
ir Lietuvoje Reformacijai vadovavo ta pa
ti kalvinistinė dvasia.
Todėl ir Lietuvoje, Reformacijos pasė
koje, išbujojo nepaprastai stiprus kultūri
nis ir ekonominis aktyvumas. Protestan
tizmas praktiškai sukūrė ne vien lietuvių,
raštą, bet ir padėjo kertinį akmenį lietu
vių, kalbos plėtotei bei jos populiarini
mui. Vėliau, jau Reformacijai įsigalėjus,
Vilnius pakeičia pagrindinai savo veidą:
vietoje menkų medinių trobelių ir negrįs
tų, gatvių — išauga puošnus Vakarinės
kultūros miestas. Įvedama valako matavi
mo reforma. Parašomas Lietuvos Statutas.
Įsteigiamas Valstybės bankas. Kunigaikš
tis Radvila savo lėšomis pasiunčia net
užjūrio ekspediciją naujiems plotams su
rasti. Kėdainiai, 'anuomet su 20.000 gy
ventojų, tampa pirmuoju Lietuvos indus
triniu centru. Visi šie faktai rodo, kad
Reformacijai galutinai laimėjus — anuo
metinė plati Lietuva būtų išaugusi į di
džiulę galybę Vidurio ir Rytų Europos
erdvėje. Lietuva, o ne Rusija būtų lėmu
si tos Europos dalies likimą.
Gi, žlugus Reformacijai, žlugo ir Lie
tuvos valstybė bei drauge lietuvių kultū
ros brendimas, nes jau antroje XVIII šimt
mečio pusėje praktiškai neegzistavo lie
tuviškas spausdintas žodis, o XIX šimtr
metyje lietuvių tauta jau beegzistavo tik
kaip etnografinis vienetas.
Šioje trumpoje analizėje mes prieiname
prie visai kitų istorinių išvadų, negu mū
sų oficialioji istorija byloja. Reikia at
mesti pagrindinę nafurfilozofinę koncepci
ją, kad žmogus esąs tik gamtos jėgų pa
daras, bet tenka tvirtinti, kad žmogus be
savo fizinės prigimties turi dar ir sielą,
kurios
veiksmas atsispindi ir reiškiasi
savo darbais ne vien pavienio, bet visos
tautos mastu. Tenka tvirtinti, kad ne uni
ja su Lenkija, ne bajorijos nutautėjimas,
□ e tautinės sąmonės užgesimas, ne tradi
cijų nebojimas, ne pagaliau geopolitinė
Lietuvos padėtis buvo tais faktoriais, ku
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rie nulėmė lietuvių tautos likimą, bet ne
turėjimas krikščionybės pagrindų, 'šaltinio
— iš kurio tauta tegalėjo semtis sau stip
rybės kovoje už savo būvį. Žmogaus fi
zinės prigimties jėgos yra labai silpnos,
jos yra daug menkesnės už daugelį stu
burinių gyvulių. Todėl žmogus yra tiek
stiprus, kiek yra stipri jo dvasia. Kritus
žmogaus dvasiai, krinta ir jo fizinės jė
gos. Yra žinoma, kad net patys primityviškiausi žmonės turi, mors ir labai mig
lotą, supratimą apie kokią tai paslaptin
gą, ne materialinę, dvasinę jėgą, 'glūdin
čią žmoguje, iš kurios jie semiasi sau
jėgų kovoje už būvį. Vėlesniame žmogaus
iŠsivystimo laikotarpyje žmogus suprato,
kad pavergus kitą žmogų dvasiniai — ga
lima išnaudoti jo fizines jėgas savo nau
dai. Taip ilgainiui susidarė ištisos reli
ginės sistemos, ant kurių pagrindo išau
go ištisos civilizacijos ir kultūros, bet
visos jos rėmėsi žmogaus pavergimu! Tik
Kristus atnešė žmonijai tiesą, kaip žmo
gus gali būti laisvu žmogumi, 'nepaver
giant kito žmogaus.
Deja, pirmųjų amžių krikščionybę ištiko
dviguba nelaimė. Pirma, <kad ji nesugebė
jo iškovoti politinių laisvių ir sukurti ata
tinkamą krikščionybei kultūrą bei civili
zaciją, >o turėjo derintis prie stabmeldiš
kos romėnų sukurtos civilizacijos pradme
nų. Antra — Romos imperijai žlugus, 'Eu
ropą užplūdo barbarai, kurie atnešė drau
ge azijatinių tautų religijų mistiką, «panteizmą ir politeizmą. Krikščionims esant
mažumoje ir neturint dar išaugintos bei
subrandintos savo kultūros ir bendruome
ninės civilizacijos, teko vėl savo ruoštu
taikintis prie susidariusių apystovų ir re
zultate gavosi savotiška sintezė Romos
ar Graikų katalikų Bažnyčių p avy dale. To

dėl nenuostabu, kad tų religijų įtakoje
išaugusi Vakarų ir Rytų Europos kultūra
mažai tesiskyrė, ,ar net buvo žemesniame
laipsnyje, palyginus su Islamo, 'Budizmo
ar Hindu kultūromis. Šių religijų viešpa
tavimas reiškė žmogaus dvasinį pavergi
mą ir ant jų pagrindo klestėjo įvairiais
vardais tironijos: imperijos, 'karalijos, ku
nigaikštijos, caratai ir panašūs kiti var
dai. Tų tironijų našta buvo lygiai sunki

pagrinde dėjo racionalų protą ir nukreipė
savo kovos aistras ne vien prieš viešpa
taujančias tironijas, 'bet ir prieš jų glo
bėją Romos Katalikų Bažnyčią. Deja, 'jie
atmetė principiniai bile kurioje formoje
religiją ir krikščionybę, 'tikėdamiesi, <kad
visuomenė galinti būti tvarkoma protingais
įstatymais, kad visuomenė pati gali save
valdyti ir pasiekti tobulumo bei laimės,
įdomu, kad tiems sąjūdžiams pasisekė įsi
tvirtinti kaip tik katalikiškuose ir pravo
slaviškuose kraštuose. Tiems sąjūdžiams
pasisekė dvasiniai nugalėti viešpataujan
čių religijų įtaką ir tuo pačiu sugriauti
įsisenėjusias tironijas, 'tačiau ir ant jų.
griuvėsių vėl išaugo šviežios totalitari
nės tironijos, 'kurios pasidarė dar baises
nės už senąsias. Taip ir vėl pasitvirtina
protestantizmo skelbiama tiesa, kad kur
atmetamas Kristus arba Jo mokslas — ten
laisvei nebėra vietos.

Prof. Dr. P. Jakubėnas (1871- 1953) - Ge
neral Superintendent of the Evangelical Refor
med Church of Lithuania. He passed away in
exile, buried in Switzerland.
Kun. prof. dr. P. Jakubėnas — pirmasis Ne
priklausomos Lietuvos Evangelikų Reformatų
Bažnyčios generalinis superintendentas nuo
1919 iki 1953 m.,„mirė tremtyje, palaidotas
kalvinų šalyje — Šveicarijoj e.

savoms, taip ir pavergtoms, tautoms. To
dėl nenuostabu, kad lietuvių tauta su to
kiu dideliu atkaklumu priešinosi Katalikų
religijos priėmimui, nes vos spėjus atlik
ti krikštijimo ceremonijas — prasidėjo
baudžiavos gadynė.

Protestantizmo dramatinė kova prieš Ro
mos Bažnyčios viešpatavimą reiškėsi dva
siniu išsilaisvinimu iš tironijos, nes Pro
testantizmas negrįžo į pirmųjų amžių pri
mityvią kultūrinių ir civilizacinių požiū
rių krikščionybės gadynę, bet padėjo dva
sinius pagrindus, ant kurių išaugo moder
ni demokratija, kaip šiandien visi mato

me, tetarpstanti tik protestantiškuose kraš
tuose. Tiesa, XVIII šimtmetyje ir katali
kiškoje Prancūzijoje iškilo ištisa eilė se
kuliarinių sąjūdžių, kurie savo idėjiniam

Taip mes šiandien stovėdami ir 400 me
tų perspektyvoje žiūrėdami į savo tautos
praeitį, 'galime tik stebėtis savo protėvių
drąsa ir jų prometėjišku numatymu. Vie
name savo laiške kunigaikštis Jonušas
Radvila rašė: “... jei mes evangelikai
nesugebėsime pasodinti į sostą ne kata
liką, tai niekas neišgelbės mūsų valsty
bės nuo pražūties”. Deja, Radvilų balsas
nebuvo išgirstas, 'šių protingų vyrų tolregystė buvo pažeminta ir jų planai sugriau
ti. Lietuva nuėjo kitais keliais.
Ir jei dabar pavergtieji laukia išgelbė
jimo — kas juos išlaisvins? Ar ambicin
goji Prancūzija, Italija ar Ispanija? Juk
jos pačios šaukiasi protestantiškų šalių
pagalbos apsaugai bei yra reikalingos
šalpos, 'kad įstengtų atsispirti bent prieš
savo vietinius taip gausius komunistus.
Kaip matome, jei šiandieną pasaulio
žmonija dar turi viltį į laisvę ir gerbūvį,
tai tik protestantiškųjų kraštų organizuo
tos iniciatyvos dėka. Ir jei taip — kiek
vienam būtų sveika pagalvoti — iš kokio
šaltinio protestantas sau semiasi tas di
džias dvasines bei fizines jėgas, 'kurios
neša žmogui laisvę ir gerbūvį, 'kuriomis
viduramžiais buvo sutramdyta “juodoji”
tironija, ir kurios šiandieną pastojo kelią
“raudonajam” despotizmui.
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LIETUVOS LIUTERONAB 0^ REFOKMAW

LA0KU BĖGYJE
Rašo Dr. K. Gudaitis

Svarbiausios Lietuvos evangelikų Baž
nyčios yra liuteronų ir reformatų. Jos mū
sų šalyje išplito Lietuvos reformacijos
laikais. Kodėl šios dvi evangeliškos Baž
nyčios laikėsi ir tebesilaiko atskirai, kai
jų pamaldų esmė, tikėjimo pagrindai ir
svarbiausieji tikybos raštai (Šv. Raštas,
giesmynas) yra tie patys? Kad būtų įma
noma lengviau ir aiškiau suprasti Lietu
vos reformatų ir liuteronų atsiradimą bei
jų tolimesnį buvimą — pravartu prisiminti
šių dviejų Bažnyčių pradžią bei jų atėji
mą į Lietuvą.
BAŽNYČIOS NUKRYPIMAI.
Ano laiko Romos Bažnyčią tvarkanti
dvasiškija buvo žymiai nukrypusi nuo Kris
taus ir Jo apaštalų paliktojo krikščioniš
kojo tikėjimo pagrindų. Pabrėždama apei
gų mistiškumą, ji reikalavo iš žmogaus
visiško paklusnumo dvasiŠkijai ir jos už
dedamas prievoles pildyti, lyg tai būtų
pačio Dievo valia. Dvasiškija noriai sa
vinos! ir pasaulietinę valdžią. Žmogui bu
vo statoma sąlyga, kad jis tik darbais ir
aukomis Bažnyčiai gali tikėtis pomirtinio
sielos išganymo. Gi Kristaus Evangelijos
skelbiamas dvasinis tikėjimas Dievo ma
lonei — buvo viso to aptemdytas ir nu
smelktas. Todėl vis kildavo balsų, reika
laujančių tikėjimo laisvės ir jo atnaujini
mo pagal Kristaus Evangeliją. Vienas iš
ryškesnių pavyzdžių, yra bohemo J. Husso
sukeltas reformacinis judėjimas, pasireiš
kęs apie 100 metų dar prieš M. Liuterį.
SOCIALINĖ BŪKLĖ.
Tais laikais žemdirbys ir apskritai dar
bininkas žmogus buvo likęs beveik be tei
sių. Didelių žemės plotų ir kitokių turtų
savininkai, didžiūnai bei atskirų kraštų
valdovai, besinaudodami visomis gyveni
6

mo gerybėmis ir patogumais, ne tik neat
jautė, bet dar ir niekino darbo žmogų, (ku
rį slėgė sunki baudžiavos ir duoklių naš
ta. Skurdžiai begyvenant, jo kasdieninis
rūpestis tebuvo kaip alkį numalšinti ir kū
ną pridengti, išnaudojamo ir sunkų likimą
nešančio žmogaus gyvenimu beveik niekas
nesirūpino. Suprantama, kad taip kenčiąs
žmogus laukė įvykių, (kurie ir jam reikštų
šviesesnį rytojų.
Jau XIV amžiuje prasidėjęs humanizmas
Italijoje savotiškai veikė į besiilgintį lais
vės žmogų. Humanizmas smerkė tironiją
ir dvasinį bei fizinį žmogaus išnaudojimą,
atmetė baudžiavą, < skelbė lygybę ir lais
vę. Humanistinio įkvėpimo pagautas, (pri
spaustas žmogus degė neapykanta, (O jo
pagiežos išsiveržimas ant dvasiškijos, (iš
naudotojų turtuolių kas kartą vis daugiau
brendo. Dvasiškijos iškrypimai, sunki so
cialinė darbo žmogaus būklė ir laisvė bei
pagerintą gyvenimą skelbiąs humanizmas,
— tai ir buvo tie veiksniai, 'kurie paruošė
Reformacijai dirvą,

VOKIETIJOS REFORMATORIUS.
Vienas iš žymiausių tikėjimo atnaujin
tojų ir už jį kovotojų buvo dr..M. Liuteris
( 1483- 1546). Turėjęs jau jaunystėje sun
kių dvasinių pergyvenimų ir būdamas jau
trios sielos, jis jau jaunas pajuto troški
mą įsigyti sielos saugų ramumą, 'kuris už
tikrintų, kad jam nebegręsia amžina pra
žūtis. To laiko Bažnyčios apeigomis jis
darė visas, <net žmogaus kūnišką pajėgu
mą viršijančias atgailas, 'darbus ir baus
mes, net užsidarė vienuolyne, 'bet jo iš
gąsdinta siela visvien virpėjo ir blaškėsi
banguojančioje abejojimų jūroje, kol paga
liau jis surado Kristaus Evangeliją. Pra
džioje Liuteriui visai nerūpėjo kitų žmo-

nių sielų, likimas. Jis, užsidaręs vienuo
lyne, paliko net savo jaunystės draugu?
jų. nežinojime, pats bejieškodamas vien
tik savo sielai išgelbėjimo. jTik per Evan
geliją, suradęs Dievo malonę, vėliau jis
ir kitiems ėmė skelbti, kad žmogus nuo
latos turi būti dvasiniame sąlytyje su Die
vu, gyventi tikėjime ir per Dievo malonę
tikėtis sielos išganymo. Pats pasaulinis
gyvenimas jam tik tėra laikina buveinė, ir
todėl jo tikintysis žmogus nedalyvauja
veikliai žemiško gyvenimo santvarkoje, o
pasyviai kenčia ją. Liuteris esančią pa
saulinio gyvenimo santvarką priėmė kaip
Dievo valios reiškinį ir pats tai santvar
kai pakluso. Įsitikinęs per Dievo malonę
pasieksiąs sielos išganymo, <jis mokino ir
siekė atsipalaiduoti savanaudiško gyveni
mo, laikytis teisingumo ir mielai kęsti že
mišką skriaudą. Nusižeminimą, 'paklusnu
mą, skriaudos kentėjimą jis iškėlė kaip
svarbesnį krikščionio privalumą. Mat, 'sa
vo vienuoliškumu atsiskyręs ir nedalyvau
damas pasaulinio gyvenimo santvarkoje,
jis neužtektinai pažino tas dvasiškai ir

fiziškai slegiančias gyvenimo sąlygas jo
tautoje.
Tuo metu jo tautos kunigaikščiai taip
pat jieškojo progos išsilaisvinti iš Romos
imperatoriaus slegiančios valdžios, todėl
noriai rėmė ir globojo Liuterio skelbiamą
atnaujintą tikėjimą, numanydami gerą pro
gą išsilaisvinti iš Romos popiežiaus ir
imperatoriaus varžtų. Vis labiau pasiner
damas į pietizmą, Liuteris net nerado rei
kalinga griežčiau reformuoti bažnyčios vi
daus įrengimų: jis paliko įprastą altorių,
vargonus, tik pašalino šventųjų paveiks
lus. Liuterio skelbiamas nusižeminimas,
paklusnumas, kantrumas ir nesidomėjimas
pasauliniu gyvenimu — jo pasekėjų buvo
raidiškai tęsiamas, o tie pietistiniai reiš
kiniai yra dar gyvai jaučiami ir mūsų, die
nomis (pvz. tikybinės draugijėlės, 'surin
kimai ir panašiai.)
ŠVEICARIJOS REFORMATORIAI.
U. Cvinglis (1484-1531) buvo kitas di
delis to laiko tikėjimo atnaujintojas (vie
nais metais jaunesnis už Liuterį). Jo tė
vynė buvo Šveicarija. Jo jaunystė buvo

Vilniaus ev. reformatų bažnyčia, archyvo ir bibliotekos rūmai bei klebonija
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gana laiminga ir šviesi, tjis nepatyrė jau
nystėje nei dvasinių, <nei medžiaginių per
gyvenimų. Jis buvo išmokslintas humanis
tas filosofas; pagaliau jis tapo teologu ir
buvo Ciuricho pamokslininku. Be to, jis
buvo didelis savo tėvynes mylėtojas ir
patrijotas. Cvingliui tikėjimo atnaujinimo
akstinas buvo jo sociališkai materialiai
bei dvasiškai kenčianti išnaudojama tau
ta. Romos popiežiaus ir Prancūzijos ka
raliaus vedami karai nuolat skaudžiai pa
liesdavo jo tėvynę Šveicariją ir jo tautos
žmones. Gyvenimo sąlygos ir žmonių mo
ralė nuolat blogėjo. Ir pats Cvinglis bu
vo verčiamas dalyvauti tuose karuose. Ma
tydamas visas baisybes ir žiaurumus, >savo patyrimu ir galvojimu jis priėjo įsiti
kinimo, <kad Romos dvasiškijos santvarko
je esama daug negerumų. Taip jis ir nu
sprendė kovoti prieš anų negeroves, kad
išlaisvintų savo tėvynę ir tautą. Imdamas
Šv. Raštą pagrindu, jis skelbė vispusišką
Šveicarijos atnaujinimą ir reikalavo dva
sinės bei pasaulietinės santvarkos per
tvarkymo. Jo tautos gerbūvis jam buvo ne
mažiau svarbus kaip ir jos dvasiniai rei
kalai. Jis reikalauja teisingumo, kurį jis
stato pirmoje eilėje, nors neatmeta ir
kentėjimo reikšmės. Neturėdamas galiūnų,
kurie jo skelbiamas idėjas fiziniai parem
tų bei apgintų, jis ragina savo pasekėjus
kovoti už teisingumą ir tikėjimo atnauji
nimą. Kovai užvirus, jis pats kaip patri
otas veikliai dalyvauja kovoje už gryną
tikėjimą bei tėvynės laisvę, bekovodamas
ir žūsta 1531 m. Jo reformacinį darbą tę
sė J. Kalvinas ( 1509- 1564). Jis buvo
prancūzas patriotas. Būdamas išmokslin
tas teisininkas ir susipažinęs su teologi
ja, jis pačioje Prancūzijoje prisidėjo prie
hugenotų judėjimo ir stojo ginti šio sąjū
džio teises bei veiklą, kur taip pat buvo
siekiama dvasinio ir valstybinio Prancū
zijos pertvarkymo. Persekiojimų priverstas
palikti savo kraštą. Kalvinas ir daug pran
cūzų hugenotų prisiglaudė Šveicarijos Že
nevoje. Čia jis, prancūzų, hugenotų stip
riai remiamas, visų griežtumu įvedė iš
anksto teoretiškai juridiniu galvojimu nu
statytą santvarką. Ir Cvinglio ir Kalvino
pagrindinis žmogaus siekimas yra ne tik
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būti tikintis krikščionis, <bet ir savo tikė
jimą išviršiniai pareikšti bei veikliai siek
ti Dievo viešpatiją įgyvendinti šioje že
mėje. Jie reikalauja, kad pasaulietinį gy
venimą bei Bažnyčią tvarkytų žmonių rink
ti bei tikį seniūnai-presbiteriai, <bet taip
pat reikalauja, <kad dvasininkas būtų ne
varžomas — atsakomingas tik Dievui, kad
jis būtų ir Bažnyčios santvarkos, <ir pa
skirų žmonių, ir viso gyvenimo kontroliuo
tojas. Jie pertvarkė ir patį bažnyčios vi
daus įrengimą, pašalindami iš jos statu
las, paveikslus, altorius, vargonus, <kad
tuo būdu bažnyčia taptų kuo panašesnė į
pačių pirmųjų krikščionių maldų namus.
Jų santvarkos drausmė buvo gana kieta ir
kartais net žiauri.
IR LIETUVOS GYVENIMAS BUVO REI
KALINGAS VISPUSIŠKO REFORMAVIMO.
Jau nuo XIV a. pabaigos Lietuvos žmo
nės buvo formaliai apkrikštyti bei paskelb
ti krikščionimis (aukštaičių krikštas 1387
m., žemaičių pirmas krikštas 1413 m.) Mū
sų tėvynėje Romos krikščionybę tuomet
skelbė lenkų dvasininkai, kurie lietuviš
kai nemokėja ir todėl beveik jokio sąly
čio su žmonėmis neturėjo. Jų vartojamos
lotynų ir lenkų kalbos nei Lietuvos liau
džiai, nei didžiajai bajorų daliai buvo ne
suprantamos, todėl ir jų skelbiama krikš
čionybė liko lietuviams svetima. Be to,
dvasininkai, būdami svetimtaučiai, godžiai

stengėsi čia įsigyti turtų ir kiek galėda
mi prabangiau gyventi, gi grynai tikybi
niais reikalais bei žmonių religiniu auk
lėjimu jie visai nesirūpino. Jie nerodė
jokio noro išmokti vietinių žmonių kalbą,
jie nesirūpino nei jaunimo švietimu. Ne
turėdami dvasinio pašaukimo kunigauti, jie
siekė sau tik privilegijų ir neribotos pa
saulietinės valdžios. Kai kuriais atvejais
jie vyravo ir net ant bajorų. Pvz. dvasi
ninkai buvo atleisti nuo karo tarnybos,
pasauliečių teismas negalėjo jų teisti, nes,
mat, jie priklausė Romos jurisdikcijai, kai
tuo tarpu dvasininkų teismas galėjo teis
ti ir pasauliečius; žemės savininkas turė
jo atiduoti dvasininkams dešimtą savo der
liaus dalį. Ir kol dvasininkas neatimdavo
savo dalies, savininkas neturėjo teisės

likusios derliaus dalies paimti nuo savo
lauko. Kartais dvasininkas, norėdamas nu
bausti žemės savininką, sąmoningai nepaimdavo savo dešimtos derliaus dalies, <ir
taip nuo rudens lietu žūdavo visas der
lius laukuose.
Liūdna buvo žemdirbių dalia. Juos slė
gė sunki baudžiavos našta, nes juos iš
naudojo ir dvasininkai ir bajorai, šie su
jais elgdavosi kaip su medžiagine nuosa
vybe. Spaudžiamas žemdirbys neturėjo kam
pasiskųsti, todėl darbo žmogus su išsiil
gimu laukė geresnio rytojaus. įBet ne vien
žemdirbiai, o ir bajorai buvo nepatenkinti
dvasininkų privilegijuota padėtimi ir žval
gėsi surasti progos išsilaisvinti iš atėjū
nų dvasininkų varžtų, <nes tuo metu Lietu
va jau siekė humanistinio sąjūdžio idė
jos, (smerkiančios žmogaus išnaudojimą ir
nešančios laisvę, lygybę, visuotiną švie
timą.

VAKARU REFORMACIJOS PASIEKIA LIE
TUVĄ.
Paskutinysis subirėjusio Kryžiuočių or
dino magistras, Lietuvos didž. kunig. ir
Lenkijos karaliaus Zigmanto (iš Gedimi
no giminės šakos) sesers sūnus Hohencolerno kunigaikštis Albrechtas Branden
burgietis pasiskelbė pasaulietiniu Prūsi
jos valdovu, atsisakė katalikybės, priėmė
Liuterio skelbiamą Evangelijos tikėjimą,
reformavo visą Prūsų Lietuvą ir tuo pla
čiai atidarė duris naujam Evangelijos ti
kėjimo mokslui plėstis ir į Lietuvą. Taip
Liuterio reformuoto tikėjimo mokslą į Lie
tuvą nešė Karaliaučiaus bei kituose Vo
kietijos universitetuose ėjęs mokslus jau
nimas, taipgi kunigaikščio Albrechto pa
stangomis ir lėšomis leidžiamos protes
tantiškos lietuviškos knygos bei čion at
sikėlę amatininkai ir pirkliai, <atvykę iš
Prūsų Lietuvos, iš Prūsijos bei Vokieti
jos. Todėl Liuterio reformacijos šalinin
kai daugumoje buvo miestelėnai, kiek žem
dirbių bei vienas kitas didžiūnų. Liutero
nai labiausia išsiplėtė pietų vakarų Lie
tuvoje ir iki mūsų laikų pasiliko gana
tampriame Sąlytyje su Prūsų Lietuva. Lie
tuvos liuteronai, ypač lietuviai, gana gy
vai išlaikė Liuterio skelbtą pietizmą, (mal

dingumą bei pasyvumą pasaulietiniam gy
venimui ir išugdė surinkimus bei panašias
dvasiškai pietistines draugijas. Deja, <tas
pietistinis užsidarymas ir atsiribojimas
nuo pasaulietinio gyvenimo Lietuvos liu
teronus atitolino nuo lietuvių tautos kul
tūrinio ir pasaulietinio gyvenimo. Kaip to
liau matysime, jie, pasinėrę mistiškame
pietizme, (atitrūko nuo Lietuvos socialinio
bei politinio gyvenimo ir nebepajėgė svar
biais lietuvių tautos gyvenimo atvejais
atlikti jiems priderančios pareigos. Liute
ronų pasyvumui ypač lietuvių tautos poli
tiniame gyvenime, matyti, <dar lėmė ir tas
duomuo, kad jų tuometinė inteligentija bei
vadovaujantys asmenys (dvasininkai) bu
vo svetimtaučiai. įNors šiaip, kituose kraš
tuose, pvz. Vokietijoje, liuteronai, vado
vaujami savos inteligentijos, gana veik
liai dalyvavo savo tautos kultūriniame bei
politiniame gyvenime.
Cvinglio - Kalvino Reformaciją į Lietuvą
atnešė daugumoje pačių lietuvių didikų
sūnūs. Būdami turtingi, jie turėjo daugiau
galimybių vykti į tolimesnius kraštus, kaip
Šveicariją ir kt. Jaunas Lietuvos kuni
gaikštis Mikalojus Radvila Juodasis (1515
- 1565 m.), būdamas Šveicarijoje, nuodug
niai susipažino su Kalvino reformacija ir
vėliau pasidarė jos šalininku. Kadangi jis
buvo ypatingai didžiai įtakingas Lietuvos
valdžioje ir bajorų tarpe, tai jo pavyzdį
pasekė ir dauguma bajorų. Gi Liuterio re
formacija bajorams nebuvo paranki svar
biausia dėl to, kad liuteronų bažnyčių vi
daus įrengimas jiems dar per daug primi
nė katalikybę, ir kad liuteronizmas dau
giau krypo į mistinį pietizmą, atitoldamas
nuo kasdieninės realybės reikalų. Atsisa
kydami katalikybės ir stačiatikybės, bajo
rai pageidavo tokio Bažnyčios pertvarky
mo, kad jiems nebeprimintų jų senosios
Bažnyčios. Be to, jie nenorėjo išsižadėti
turimos socialinės bei politinės galios ir
net siekė, atsikratę nemėgiamų ateivių
lenkų dvasininkų viršinybės, visą Lietu
vos gyvenimą paimti į savo rankas. Dėl
viso to Lietu/os bajorams ir didikams Kal
vino reformacija buvo parankesnė ir jie
mielai ją priėmė. Patys perėję į Kalvino
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reformacijos Bažnyčią, bajorai šį tikėjimą
įvedė ir savo dvaruose. jNors liaudis bu
vo raginama lankyti evangeliškas pamal
das, ^tačiau ji anuo metu tūnodama didžia
me baudžiavos skurde ir neturėdama pa
kankamo protinio išlavinimo bei dvasinio
subrendimo į religines tiesas- įsigilinti,
per trumpą laiką nepajėgė Evangelijos ti
kėjimu giliai bei tvirtai persiimti. Tai
liaudies padėčiai yra būdingas vieno žmo
nių atstovo pasakymas Taronio sinode
1595 m.: “... mes kaimiečiai žmonės ne
turtingi ir mums visai nėra laiko mąstyti
apie Dievą, nes ponai ir nedieldėniais
randa mums gana darbo, <ir nuo šios sun
kios vergijos neišgelbės mus nei Dievas,
nei velnias”. Vėliau, (sąlygoms verčiant,
bajorų daugumai grįžus į katalikybę, su
prantama, <ir liaudis vėl turėjo būti kata
likais, <nes anuo metu vyravo dėsnis: kie
no valdžia to ir religija.

LIETUVOS REFORMATU IR LIUTERONŲ,
SANTYKIAI.
Lietuvos reformacijos pradžioje refonnatai (arba kitaip vadinami kaivinai) su liu
teronais veikė vieningai. Lietuvos didikai,
statydami protestantų bažnyčias, (pradžio

io

je nedarė skirtumo tarp reformatų ir liute
ronų. Pvz. kunigaikščiai Radvilai net ir
pašalpas skirdavo liuteronų kunigams. Bet
ilgainiui toji vienybė pradėjo silpnėti.
Nors kalvinų ir liuteronų tikėjimo aiški
nimai kiek skiriasi, pvz. skirtingas Šv.
Vakarienės aiškinimas. Jau Cvinglio su
Liuteriu susitikimas Marburge 1529 m. .pa
rodė, kad visais atvejais juodu sutarė,
tik Šv. Vakarienę jie nevienodai aiškino
ir tik tuo klausimu nesutarė. Šis skirtin
gumas pasireiškė ir Lietuvos reformatų
bei liuteronų santykiuose. (Modernioji teo
logija dabar pasisako už Cvinglio aiški
nimą. RED.)
Laikui bėgant tarp liuteronų ir reforma
tų vienybė silpnėjo ir, (pagaliau, 1563 m.
susidarė dvi skirtingos savarankiškos baž
nytinės organizacijos. Vėliau, nors ir bu
vo svyravimų jų santykiuose, Lietuvos
protestantai suprato, kad skaidymasis ir
nedraugingi veiksmai tik jiems patiems
kenkia. Todėl vėl buvo daromos pastan
gos šioms dviems broliškoms Bažnyčioms
suartėti, net susijungti. Tos pastangos
didžiausiai pasireiškė sinoduose.

SINODAS.
Lietuvos reformatai ir liuteronai sukūrė
savo bažnytinę santvarką. Jų tikėjimas
yra pagrįstas Šv. Raštu ir tikėjimu Trivienam Dievui. Bažnytinius reikalus tvarko
tikybinės bendruomenės rinkti atstovai ir
jai patarnauja kunigai. Parapijų rinkti pa
sauliečiai atstovai ir jų kunigai suvažiuo
ja į sinodą ir čia sprendžia savo tikybi
nius ir bažnytinius reikalus. Lietuvos evan
gelikų, >arba kitaip sakant protestantų, (si
nodai įvykdavo jau apie XVI a. pusę. Toks
jų bendras sinodas pastoviai susirinkdavo
Vilniuje nuo 1559 metų. Pradžioje tokie
sinodai būdavo bendri, kur dalyvaudavo
ir liuteronai, ir kalvinai, ir husistai bei
kiti protestantai. Tik nuo 1563 m. ir kal
vinai ir liuteronai pradėjo šaukti kiekvie
nas savo atskirus sinodus. Bet karts nuo
karto būdavo sušaukiami ir bendri sino
dai, kur atsirasdavo naujo įkvėpimo ir pa
siryžimo asmenų, dedančių dideles pastan
gas tų dviejų Bažnyčių sivienįjimui atlik
ti. Deja, (kaip Liuteris su Cvingliu Mar

burge viename punkte nesutarė, taip ir
Lietuvos liuteronai ir reformatai net per
kelis šimtus metų tame pačiame punkte
nepajėgė galutinai susitarti. Tiesa, šio
punkto skirtumas šiais laikais nebe taip
aštriai pabrėžiamas. O reformatų Bažny
čios generalinis superintendentas
kun.
prof. dr. P. Jakubėnas Lietuvos evangelikų
bendrame suvažiavime Kaune 1936 m. pa
brėžė, jog jau seniai praėjo tie laikai,
kada dėl raidės buvo keliami didžiausi
ginčai. Jis tuomet nurodė, kad svarbiau
siai mus visus vienija tikėjimas gyvam
Trivienam Dievui.
Istoriniai duomenys rodo, kad reformatų
pastangoms susivienyti su
liuteronais
kliūtis buvo ir tame, jog jie siekė patrauk
ti į savo pusę Lietuvos didįjį kunigaikš
tį ir įtakoti visapusiškai Lietuvos gyve
nimą. Šias reformatų pastangas stipriai
rėmė ir kunigaikščiai Radvilai. Įdomu pri
minti, kad ir Prūsijos kunigaikštis Albrech
tas siekė įgyvendinti vieningą, Reformaci
ją Prūsų ir Didžiojoje Lietuvoje. Bet, kaip
jau anksčiau minėta, Lietuvos liuteronai,
laikydamiesi pietistiškos krypties, o svar
biausia — turėdami vadovaujančius asme
nis ne lietuvių kilmės, vengdavo dalyvau
ti Lietuvos gyvenimo santvarkoje, ir kai
kada net griežtai atmesdavo reformatų pa
stangas susivienyti. Taip pvz. liuteronai
atmetė 1577 metų synodo nutarimus pa
matuodami, kad kalvinai religine vienybe
siekia politinių tikslų ir nori patraukti ka
ralių į protestantizmą. Tik pagaliau 1719
m. Kėdainiuose įvykusiame sinode liute
ronų ir reformatų buvo sutarta, kad. vieni
antriems leis savo bažnyčiose atlikti pa
maldas kiekvieniems savo tvarka. Tas su
tarimas buvo pavadintas “Simultaneum”.

LIETUVOS REFORMATU BAŽNYTINIS
SUSITVARKYMAS.
Lietuvos reformatų bažnytinis centras
buvo ir pasiliko Vilnius. Per šimtmečius
Vilniaus centras buvo vadinamas “Unitas
Lithuaniae“. Nors reformatų sinodas kar
tais ir kitur susirinkdavo, bet sinodo vyk
domasis- administracinis organas — kole
gija savo nuolatinę būstinę turėjo Vilniu
je. Tik nepriklausomos Lietuvos laikais,
kai Vilnius buvo lenkų užgrobtas, refor

matų sinodo ir kolegijos būstinė buvo per
kelta į Biržus. Reformatų Vilniaus sinodui
priklausė visose tuometinės Lietuvos že
mėse gyveną reformatai. Todėl dar iki mū
sų laikų šiam sinodui priklausė parapijos
toli už Lietuvos etnografinių ribų. Net į
tolimas vietas išsikėlę reformatai sudary
davo savo parapijas, kurios ir toliau pri
klausydavo Vilniaus sinodui. Tokių para
pijų buvo Rygoje, Petrapilyje, Varšuvo
je.
Lietuvos ev. reformatų sinodą sudaryda
vo kunigai, kuratoriai (sinodas išrenka iš
pasauliečių tarpo kuratorių visam amžiui)
ir parapijų atstovai, kurie išrenkami po
vieną nuo 500 parapiečių. Iki 1918 m.
funkcijų atžvilgiu sinodas dalinosi į ben
drąjį visų dalyvių sinodą, kur būdavo ap
tariami bendrieji reikalai, ir į sinodo si
nedrioną, kuriame posėdžiaudavo tik kuni
gai ir kuratoriai. Anuo metu tik sinedrio
nas rinkdavo kuratorius ir skirdavo para
pijoms kunigus. Pačios parapijos nerinkdavo sau kunigų. Priderančius bažnytinius
mokesčius parapijos mokėdavo sinodo ka
sai, iš kur kolegija mokėdavo kunigams
atlyginimą. Po 1918 m. sinodas sinodriono nebeturėjo.
Anksčiau moterys nebuvo renkamos ku
ratoriais, bet nepriklausomos Lietuvos lai
kais jau ir moterys galėjo būti renkamos.
Sinodas išsirenka cenzorių, kuris daboja,
kad posėdžiuose daromi nutarimai nesi
priešintų jau veikiantiems įstatymams. Sa
vo nutarimams vykdyti ir Bažnyčios rei
kalams administruoti, (sinodas renka kole
giją, kurią sudaro 4 dvasiškiai ir 4 pa
sauliečiai. Jie būna renkami trims metams.
Kolegijas prezidentas būna pasaulietis,
viceprezidentas — dvasiškis.
Lietuvos reformatų Bažnyčios tvarkyme
laikui bėgant buvo įsivyravę lenkai. Pri
augus reformatų lietuvių inteligentijos ir
dvasininkų, lietuviai reformatai reikalavo
pilno savo tautinių teisių respektavimo.
Šioje reakcijoje lietuviai reformatai išėjo
laimėtojais.

LIETUVOS LIUTERONU BAŽNYTINIS
SUSITVARKYMAS.
Jau nuo XVI šimtmečio antrosios pusės
Lietuvos liuteronai turėjo sudarę savo
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bažnytinę organizaciją, XVII šimtmečio
pirmoje pusėje veikė e v. liuteronų lietu
vių-žemaičių, sinodai. Kitų protestantiškų
kraštų pavyzdžiu apie 1652 m. buvo suda
ryta ev. liuteronų Vilniaus konsistorija.
Vėliau buvo sudaryta ir lietuvių liuteronų,
konsistorija, kuri pilnai pradėjo veikti nuo
1782 metų. Lietuvos liuteronų Bažnyčiai
nuo pat pradžios buvo būdinga demokrati
nė santvarka. Jos santvarkoje stipriai da
lyvavo ir Bažnyčios organams vadovavo
pasauliečiai. Parapijoms priklausė teisė
rinkti* savo kunigą, taip pat ir kunigų vy
resnysis ( senjoras, superintendentas) bu
vo Bažnyčios bendruomenės renkamas. Ku
nigui nesilaikant parapijos priimtos tvar
kos arba jam nukrypus nuo parapijos lai
komos! tikėjimo išpažinimo bei Bažnyčios
gryno mokslo, parapijos bendruomenė tokį
kunigą atleisdavo iš pareigų. Be Šv. .Raš
to ir simbolinių raštų Lietuvos liut. Baž
nyčia laikėsi nepakeisto Augsburgiško Ti
kėjimo išpažinimo — Confessio Augustana.
1832 metais rusų okupantų valdžia buvo
panaikinusi Lietuvos liuteronų santvarką,
sinodą bei konsistoriją, ir bažnytinę ad
ministraciją suliejo su Kurlandijos Bažny
čia. Šiame laikotarpyje lietuvių liuteronų
teisės dalyvauti savo Bažnyčios valdymo
santvarkoje buvo neberespektuojamos, nes
Bažnyčios valdomąjį elementą sudarė sve
timtaučiai. Dėl to net dar nepriklausomy
bės pradžioje, Lietuvos liuteronų Bažny
čiai besiorganizuojant nepriklausomai, 'Se
nu įpratimu vokiečiai reiškė pretenzijas
vyrauti bažnytiniuose reikaluose. ;Gi lie

tuviai liut. parapijiečiai, <savo priaugan
čios inteligentijos ir kaikurių kunigų re
miami, reikalavo pilno lietuvių teisių respektavimo bei kitų tautybių nesikišimo į
jų parapijų ir bažnytinius reikalus. Tokio
pat nusistatymo laikėsi ir Lietuvos latr
viai liuteronai. Todėl nepriklausomoje Lie
tuvoje lietuviai liuteronai tvarkė savo rei
kalus savarankiškai. Taip su Lietuvos
nepriklausomybės atstatymu, atsistatė ir
Lietuvos liuteronų. Bažnyčios savarankus
sinodas bei konsistorija. Kadangi nepri
klausomoje Lietuvoje e v. liuteronai buvo
įvairių tautybių, o sinodas rūpinosi ne tik
tai tikybiniais, bet ir pasauliečių tauti
niais švietimo reikalais, todėl sklandesnlam veikimui bendrasis sinodas 1919 me
tais pasidalino Į, lietuvių, 'latvių ir vokie
čių sinodus, kurių rinkti atstovai sudary
davo bendrą Lietuvos ev. liut. Bažnyčios
konsistoriją.
Kiekvienos minėtos tautybės sinodą su
darydavo parapijų rinkti atstovai (vienas
atstovas nuo pilno ir nepilno 500 parapieČių), kunigai ir konsistorijas nariai. Šie
trys sinodai rinkdavo po du atstovus (vie
ną dvasiškį, ir vieną pasaulietį) ir po du
pavaduotojus, kurie visi šeši sudarydavo
konsistoriją Šie atstovai taip pat sudary
davo ir savojo tautinio sinodo valdybą
trims metams. Ši valdyba palaikydavo nuo
latinį ryšį tarp savojo sinodo parapijų ir
konsistorijos, savo posėdžiuose aptarda
vo reikalus ir nutarimus patiekdavo kon
sistorijai.
Sinodo išrinktas atstovas dvasiškis bū-

PIKM ASIS lietuvių ev. liuteronų P aznyčios Sinodas tremtyje, įvykęs 1948 m. Vokietijoje,
Irnbshausene. [ Vyr. Bažnyčios Tarybą buvo išrinkti: A. Gintneris, dr. K. Gudaitis, dr. M. Ka
volis, A. Klemas, M. Purvinas ir dr. O. Stanaitis.
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davo to sinodo senjoras ir sinodo posė
džių pirmininkas. Gi atstovo dvasiškio pa
vaduotojas būdavo sinodo vicesenjoras.
Taigi Lietuvos liuteronų, sinodas buvo
aukščiausia institucija Bažnyčios ir tikė
jimo reikalams (Mūsų, Sparnų. 6-7 nr., 59
puslapio pirmoje skiltyje klaidingai teigia
ma, kad Liet ev. liut. konsistorija buvu
si “vyriausias ev. liut. organas“). Konsis
torija buvo tik sinodų, nutarimų vykdyto
ja, parapijų administracinių ir bažnytinių
reikalų bei kunigų veiklos derintoją, tiky
bos mokymo parapijose bei mokyklose pri
žiūrėtoja ir teologijos mokslus išėjusio
asmens patikrinimo bei įšventinimo kuni
gu vykdytoja. Konsistorija taip pat suda
rė vedybų skyrybos teismą; krašto val
džios jai buvo pavesta ir liuteronų metri
kacijos vykdymas bei priežiūra, o liutero
nų kunigai buvo metrikacijos valdininkai.
Kaip metrikacijas įstaiga ir vedybų sky
rybos teismas — konsistorija buvo sava
ranki valdžios įstaiga Švietimo ministeri
jos etatuose ir tik dėl tos priežasties jos
prezidentas ir viceprezidentas būdavo ski
riami valstybės prezidento iš sinodų rink
tų atstovų, o kiti konsistorijos nariai bū
davo tvirtinami Švietimo ministerio trims
metams. Konsistorijai, >kaip vedybų skyry
bos teismui, valdžia skirdavo prokurorą.
Gi tikybos ir Bažnyčios požiūriu, (Lietu
vos liuteronų parapijos, sinodai ir konsis
torija buvo visai nuo krašto valdžios ne
priklausoma.

LIUTERONŲ IR REFORMATŲ BENDRA
VIMAS NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE
Caro Rusijos okupaciniais laikais Lie
tuvos liuteronų ir reformatų santykiavimas
buvo labai susilpnėjęs. Nepriklausomoje
Lietuvoje jų santykiai vėl atsinaujino ir
pagyvėjo. Vieni į antrų sinodus siųsdavo
atstovus sveikinti ir reprezentuoti. Tarp
abiejų Bažnyčių kunigų ir inteligentijos
užsimezgė bendravimas. Abiejų šalių bu
vo nusistatyta užleisti savo bažnyčias
vieni antrų pamaldoms. Liuteronai priėmė
reformatų kunigų į savo tarnybą, kurie at?
likdavo pamaldas liuteronų tvarka. Refor
matams ir liuteronams sutartinai reikalau
jant, 1925 m. Lietuvos vyriausybė buvo
įsteigusi bendrą evangelikų teologijos fa-

CiAagos lietuvių, ev. reformatų parapijos nuo
sava bažnyčia, kurie; pirkome prieš metus.

kultetą prie Vytauto Didžiojo Universiteto,
kuriame dėstė dalykus ir ėjo kunigo moks
lus ir reformatai ir liuteronai. Lietuvos
kariuomenės protestantams kariams buvo
bendras kapelionas (reformatas). 1938 m.
buvo išleista bendra maldaknygė “Karys
Evangelikas”. 1936 m. Didž. Lietuvos ir
Klaipėdos krašto lietuviai liuteronai ir re
formatai sudarė bendrą lietuvių evangeli
kų sąjungą, Reformatų kolegija ir liutero
nų konsistorija sutartinai paruošė ir 1942
m. Kaune išleido bendrą naujai sudarytą
giesmyną Taip įvairiose lietuvių reforma
tų ir liuteronų gyvenimo srityse reiškėsi
nuoširdus suartėjimas ir gyvas bendradar
biavimas.

LIUTERONAI IR REFORMATAI TREMTY
JE.
Kaip per 400 metų, (taip ir dabar trem
tyje šių broliškai artimų Bažnyčių nariai
tebeeina chaugiško bendradarbiavimo ke
liu. Vos praūžus karo audroms, reformatai
ir liuteronai tremtiniai ėmė šaukti bendrus
suvažiavimus. 1946 m. įvyko net bendras
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sinodas, kuriame buvo išrinkta bendroji
liet, evangelikų, vyriausioji bažnyčios ta
ryba. Pabaltijo universitete buvo susior
ganizavęs liet, studentų protestantų būre
lis.
Bendromis jėgomis buvo leidžiama
spauda, giesmynas, tikybos vadovėlis ir
k t. Tik po kelių metų tvirčiau atsistojus
ant tremtinio kojų, buvo ir vienų ir antrų
pradėti šaukti atskiri sinodai.
Emigravus į užjūrio kraštus, buvusi bi
čiulystė nenutrūko. Vienų kunigai yra kvie
čiami sakyti pamokslus antrų bažnyčiose,
pasikeičia chorais, solistais, vargoninin
kais. Jšvien bendradarbiaujama savoje evangeliškoje spaudoje. Sinoduose vieni kvie
čia kitų atstovus-svečius. Buvo suorgani

zuotas bendras Vydūno vardo jaunimo bū
relis. Šaukiami bendri evangelikų jaunimo
suvažiavimai, daromos bendros jaunimo
ekskursijos. Skautų organizacijos vyr. va
dovybėje yra evangelikams bendras kuni
gas (liuteronas). Lietuvių visuomeninėse
tautinėse šventėse ar suvažiavimuose invokacinį žodį (atidarymo maldų) pamaino
mis taria tai reformatų tai liuteronų ku
nigai. Reformatams Čikagoje perkant sau
bažnyčią, liuteronai prisidėjo su savo bro
liška pinigine auka.

A. J. Kaulėnas iš Anglijos 1955. XI. 10
d. LAISVOJOJE LIETUVOJE 45 nr. rašo:

rapijietį politiniais klausimais. Jie jau
atidavė kas Dievo — Dievui ir kas cieso
riaus — ciesoriui. Klausimas tiktai, (kada
mūsų, rytų tautų, religijų atstovai ir va
dai visa tai supras? Tas laikas ateis,
bet kol jis bus pas mus, mes dar turėsi
me ne vieną progą susikirsti ir tie susi
kirtimai bus žalingi religijai ir politinėms
srovėms

“Vakarų pasaulyje esančios religijos,
ypač anglo-saksų kraštuose, jau yra priartėjusios prie idealaus susitvarkymo. Jos
savo darbų išjungė iš žemiškųjų proble
mų sprendimo, (palikdamos tų darbų pasau
liečiams, ir šiandien nebegirdime, kad ku
ris jų kunigas mitinge pultų kitų savo pa

Kaip matome, <ir tėvynėje, ir tremtyje
šios abi broliškos Bažnyčios gyvena ir
veikia vieningai.

Didžioji Biržų ev, reformatų bažnyčia, tapusi Lietuvos kalvinų vyriausiąją būstine, kai len
kai klasta užgrobė Lietuvos sostinę, o tuo pačiu ir seną re formatų bažnytini centrą — Vilnių,
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Lietuvos sostinėje Vilniuje beveik nuo
reformacinio sąjūdžio pradžios buvo du
atskiri evangelikų surinkimai (parapijos).
Vienas jų — Augsburgo (liuteronų) — nuo
pat įsikūrimo apie 1555 metus iki šiol iš
buvo be pertraukos toje pačioje vietoje
(Vokiečių gatvėje), <gi antrasis — helvetų
(kalvinų arba reformatų) — pergyveno la
bai audringus laikotarpius. Kaip tik apie
šiuos čia ir norime pabrėžti žiupsnelį tiks
lių žinių, paremtų originaliais anų laikų
Vilniaus tribunolo aktais, kuriuos mums
pasisekė surasti; <o taip pat atitaisyti bei
papildyti kai kuriuos netikslumus ligšioli
nių tyrinėtojų — kaip evangelikų (Krasinskis, Węgierskis), taip ir katalikų (Lukaszewicz).
Tenka pastebėti, kad ta ramybė, kuria
palyginti su kalvinais, galėjo džiaugtis
minėtas liuteronų surinkimas, greičiausia
reikia aiškinti tuo, kad liuteronų tikėji
mas, o kartu su juo ir surinkimas anų lai
kų Lietuvoje, palyginti, <vaidino nereikš
mingą vaidmenį; neskaitlingi bajorai ir pa
skiri to tikėjimo nariai neatkreipė į save
tiek dėmesio, kiek turtuoliai didikai ir la
bai skaitlingi kalvinų (reformatų) tikėjimo
valstiečiai. Todėl fanatizmas visų pirma
mušė tai, kas jam labiausiai krito į akį
ir atrodė aršiausiu priešu.
Vilniaus kalvinų surinkimo įkūrėjas bu
vo kunigaikštis Mikalojus Radvila Juoda
sis — Lietuvos kancleris ir Vilniaus vai
vada.
Jau 1553 metais jo rūmuose buvo
laikomos evangeliškos pamaldos, prade
dant 1562 metais viešai. Tačiau šią para
piją 1578 m. uždarė Mikalojaus Juodojo
sūnus Kristupas Našlaitėlis, perėjęs į ka
talikų tikėjimą. Nuo tada svarbiausioji
evangelikų tikėjimo globa perėjo į kitą
Radvilų giminės šaką, taip vadinamą —
Biržų, -kurios galva buvo Mikalojus Rad

vila Rudasis — didysis Lietuvos hetmonas, Lietuvos vaivada, -karalienės Barbo
ros tikrasis brolis. Biržų Radvilų šaka,
pasilikdama evangeliška, užsibaigė 1669
m., mirus paskutiniajam šios šakos vyrui
— Boguslavui Radvilai, o katalikiškoji,
vadinama Nesvyžiaus, tebėra išlikusi iki
šių dienų.
Kristupui Našlaitėliui uždarius virš mi
nėta surinkimą savo rūmuose, Mikalojus
Radvila Rudasis 1576 m. šiai parapijai
užleido savo t, p. Homostajų rūmus, esan
čius ties šv. Onos bažnyčia. Šioje vieto
je, nepaisant persekiojimų ir trijų sugrio
vimų 1591, 1611 ir 1639 m., surinkimas
išsilaikė iki 1640 m., kol tribunolo nutari
mu buvo iškeltas į anų laikų kapines už
miesto sienų, į dabartinę Pylimo gatvę,
kur išsilaikė iki šių dienų, nepaisant net
ketvirtojo nugriovimo 1682 metais.

VIEŠŲ PERSEKIOJIMŲ PRADŽIA.
Pirmieji kivirčai ir bruzdėjimai dėl ti
kėjimo Vilniuje prasidėjo bemaž tuojau po
surinkimo perkėlimo į Romostajų rūmus,
jau prie karaliaus Stepono Bortoro 1581
metais. Nors surinkimas tuomet dar nebu
vo sugriautas, tačiau persekiojimas ėmė
reikštis visu savo aršumu. ° Štai ką apie
tai karaliaus laiške, rašytame stovykloje
prie Pskovo 1581 m. rugpiūčio 26 d. Vil
niaus vietininkui, skaitome: “Nemažas su
sidūrimas įvyko... dėl tų, kurie yra Ro
mos katalikų tikėjimo, prieš žmones ir ku
nigus evangeliško ir sasų surinkimo: ... Vil
niaus vyskupo įsakymu iš spaustuvininko
buvo atimtos evangeliškojo mokslo knygos
ir prieš šv. Jono bažnyčią sudegintos; mi
rusių kūnus, lydimus į jų laidojimo vie
tas, nešti ypatingai pro šv. Jono bažny
čią ir giedoti prie numirusio kūno katali
kai draudžia, užgauliodami, niekindami ir
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šaukdami paskui juos gatvėje, visa tai
darė neva katalikų dvasininkų sukurstyti;
po to šv. Jono mokyklos mokiniai ir kito
kia minia du kunigus, grįžtančius iš lai
dotuvių, gatvėje beveik nuakmeniavo; be
to graso, kad norį suniokoti ir sugriauti
surinkimus ”.
Tačiau griežti karaliaus Stepono įsaky
mai šį kartą sutrukdė fanatikus ir tik po
dešimt metų, prie Zigmanto III teroristai
pirmą kartą savo tikslą pasiekė.
Greičiausiai nesuklysime sujungdami
pirmąjį Vilniaus surinkimo sugriovimą su
ką tik prieš 17 dienų įvykusiu galutinu
Krokuvos surinkimo, Brogu vadinamu, su
griovimu. ŠĮ baisų atsitikimą, įvykusį Kro
kuvoje 1591 m. gegužės 23 d., didysis me
nininkas Mateika įamžino savo nupiešta
me paveiksle. (Kaip žinome, Mateika yra
autorius ir Žalgirio kautynių paveikslo,
kur Vytautas Didysis 1410 m. sumušė po
piežiaus palaimintą katalikų Kryžiuočių
Ordiną, liejusį lietuvių kraują ilgus šimt
mečius. Red.)
Labai gali būti, <kad išsiveržimas fana
tizmo Vilniuje 1591 m. ? naktį iš 9-tos į
10-tą birželio buvo iššauktas kaip tik iš
Krokuvos atėjusios žinios, 'kad, 'pagaliau,
sudorotas Krokuvos kalvinų surinkimas,
kuris nors ir buvo jau anksčiau du kartus
sugriautas ( 1574 ir 1587 m.), o vis dar
tebeegzistavo. Dėl tų ar kitų priežasčių
viršminėtą naktį Vilniaus fanatikai iš pa
salų sudegino evangelikų bažnyčią. Tada
Lietuvos didikai evangelikai: didysis Lie
tuvos hetmonas ir Vilniaus vaivada Kris
tupas Radvila, žemaičių kaštelionas Mi
kalojus Naruševičius, Minsko vaivada Bag
donas Sapieha ir Lietuvos dvaro maršal
ka Mikalojus Talvošius įteikė tribunolui
skundą, nurodydami:
1) kad surinkimo sugriovimo nuostoliai
siekia 1000 kapų skatikų ir
2) kad kaltė tenka dešimčiai skunde iš
vardintų Vilniaus jėzuitų kolegijos stu
dentų.
Tribunolo pašauktas Vilniaus diacezijos administratorius kun. Benediktas Vojna neatvyko ir išvardintų studentų tardy
mui nepristatė. Už tai tribunolas, remda
masis Lietuvos Statutu uždėjo minėtam
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katalikų kunigui keturgubą bausmę: 4000
kapų skatikų, garantuotų jo turtais, <ir iš
trėmė jį iš krašto už įstatymų nevykdymą.
Tų pačių metų birželio 2 5 d. tribunolas
pranešė karaliui įvykį ir savo sprendimą.
Apie tolimesnę tribunolo sprendimo eigą
žinių neturime, bet, žinant koks aršus ka
talikas buvo Zigmantas III, yra beveik
tikra, kad viršminėtas bausmės sprendi
mas nebuvo įvykdytas.
Surinkimas buvo atstatytas, bet ne nu
sikaltėlių lėšomis, o įprastomis tais atsi
tikimais nuskriaustų tikinčiųjų aukomis.
FANATIKAI PRADEDA ŽUDYNES
Sekantis, antrasis surinkimo sugriovi
mas įvyko po 20 metų. jTarptikybinis įsi
tempimas trūko, kai italas Franco, 'dvide
šimt kelerių metų jaunuolis, < Krokuvoje
priėmęs kalvinų tikėjimą, užlipęs ant laip
tų vienoje Vilniaus gatvėje pastatyto al
toriaus, kur turėjo celebruoti Vilniaus ka
talikų vyskupas, kreipėsi į minią šaukda
mas: “Ką darote, esate didžiausi stab
meldžiai! Duona, kurią dalinate, nėra Die
vas... o tiktai ženklas!... Kristaus, mūsų
Dievo, reikia jieškoti danguje, Dievo Tė
vo dešinėje sėdinčio”. Tada įtūžusi mi
nia šoko prie jaunuolio, išplėšė jam lie
žuvį ir žiauriai kankindama, net supjausčiusi kūną į gabalus, jį nužudė. Tai įvy
ko 1611 m. liepos 1 dieną. Tačiau tuo ne
buvo pasitenkinta. Sekančią dieną žmonių
būrys, grįždamas kartu su jėzuitų studen
tais iš Trakų, 'pamatė bedirbančias dailydes, mergelės Marijos šventės dieną bestatančius garbingojo Vieličkos
namus,
užpuolė bedirbančius, .namus sugriovė, o
po to su ginklais puolė ir pačią bažnyčią
bei kitus surinkimo pastatus. Po visos
nakties pastangų katalikams, pagaliau, lie
pos 3 d. rytui brėkštant pasisekė išgriau
ti vartus ir įsiveržti į surinkimą. Čia ra
dę kunigą Balcerį Krosnevičių, išmetė jį
iš antrojo aukšto per langą, gi antrąjį —
Martyną Tertulianą rųirtinai primušė, o tre
tysis — vokiečių pamokslininkas Wendland,
kai jį norėjo įmesti į ugnį, taiytum per
stebuklą išliko gyvas. Tą patį rytą buvo
sudeginta ir bažnyčia. Šio katalikų ant
puolio metu evangelikų parapijos vyresny
sis Siesickis, išprašęs iš Vilniaus kašte-

Iškilmingos pamaldos Birža ev. reformatų bažnyčioje 1953 metais. Iš kairės: kun. A. Balčiauskas, superint. kun. A. Šernas, aukštas svečias iš Rygos, kun. P. Jašinskas ir antrasis
svečias. Nors matomas vaizdas iš pavergtųjų mūsų brolių bažnytinės veiklos mums kiekvie
nam yra artimas ir mielas, tačiau visi gerai žinome kokia tikrumoje yra religijos “laisvė”
sovietijoje.

liono 10 haidukų, su jais ir savo tarnais
pribuvo į žudynių vietą. Studentų čia jau
nebuvo, vien tik paprasta minia tebeardė
ir tebedegino surinkimo pastatus. Pama
čius atvykusį Siesickį, <minia puolė ir ant
šio, < koliodama jį heretiko vardu ir norė
dama jį nužudyti. “Mano žmonių buvo tik
dešimt, — rašo pats Siesickis, — o jų ke
li tūkstančiai, ir jei manęs nebūtų gelbė
ję kunigo Nowodworskio atvykę tarnai, ti
kiu, kad būtų mane aikštėje paguldę”. Pa
ryčiui triukšmas aprimo; 30 piktadarių bu
vo sugauta su pavogtu grobiu rankose.
Tribunolas, kaip tik tuo laiku turėjęs
kadenciją Vilniaus mieste, jau liepos 11
d. labai griežtai nubaudė užpuolikus — ke
lis miestelėnus ir amatininkus, >bet mies
tas apeliavo į assesorių teismą ir todėl
sprendimo įvykdymas buvo atidėtas, o spa
lio 9 d. patys didžiausi nusikaltėliai iš
kalėjimo pabėgo.
Visais tais reikalais besirūpinąs Vil
niaus evangelikų senioras Šveikovskis bu
vo išsiprašęs audienciją pas grįžtantį nuo
Smolensko Zigmantą III; karalius, <nors ir
nenoromis, pažadėjo atstatyti tvarką, bet
pažadas taip ir teliko pažadu. Tiesa, 1612
m. rugsėjo 25 dienos asesorių teismo nau
ju sprendimu pabėgusieji kaliniai buvo nu

bausti ištrėmimu, o Adomas Burzynskis —
mirties bausme, bet jam buvo leista ape
liuoti į karalių, todėl ir vėl bausmė nebu
vo įvykdyta. 1613 m. Jonušas Radvila skun
dėsi seimui, kad plėšikai paliko nenubaus
ti. Atrodo, reikalas pasibaigė 1615 m. tri
bunolo pakartotinu karaliaus patvirtintu
sprendimu — pabėgėlius ištremti. Bet kiek
galima spręsti, nei viena bausmė nebuvo
įvykdyta. Gi sudegintoji bažnyčia ir kiti
surinkimo pastatai vėl buvo atstatyti evan
gelikų aukomis.

IŠTREMIA BAŽNYČIĄ UŽ MIESTO RIBŲ.
Trečią ir Homostajų aikštėje paskutinį
kartą kalvinų bažnyčia buvo sugriauta 1639
m. Po šio įvykio seimo sprendimu buvo
įsakyta surinkimą iškelti už miesto ribų.
Bažnyčia buvo sugriauta dėl to, <kad iš
jos pusės neva buvo paleista iš lanko
strėlė į arkangelo Mykolo statulą, 'esan
čią ties surinkimu vienuolių pranciškonų
vienuolyne. Tas įvykis, pagrįstas besiremiant šališkais priešingos pusės parody
mais iki šiol buvo nušviečiamas nukentė
jusių kalvinų nenaudai, bet tikrovėje bu
vo kitaip. Istorinės tiesos vardan kaip įro
dymą imame iki šiam laikui daugumai ne
žinomą pirmojo tyrimo, ^paskui pašalintą,
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dokumentą, pasirašytą abiejų, šalių: Vil
niaus vyskupo Abraomo Vojnos ir didžio
jo Lietuvos hetmono bei Vilniaus vaiva
dos Kristupo Radvilos. Įvykis prasidėjo
tuo, 'kad šv. Mykolo dieną, 1639 m. spalio
4 dieną studentai jėzuitai ir šiaip žmo
nės pastebėja vilycią, įsibedusią prie ark angelo Mykolo statulos koją vienuolią
pranciškoną bažnyčios mūre. Kadangi vilyčios kryptis rodė į surinkimo pusę, prie
vienuolyno tuojau kilo triukšmas, kad į
krikštynas sukviesti kunigo J. Jurskio sve
čiai iš lanką strėlėmis šaudą į kataliką
bažnyčią. Štai ką apie šį atsitikimą ir jo
priežastis sako mūsą paminėtas tikrai pa
tikimas dokumentas, pasirašytas paties
kataliką vyskupo A. Vojnos. “Kunigas
Balceris Labęckis minister numinė d i vino
sub constiencia išpažino, kad spalio 4
dieną pas jo kolegą ir žentą kunigą J.
J urs k į buvo švenčiamos krikštynos ir apie
nieką nebuvo žinoma. Tik spalio 5 d. iš
ryto išeidamas iš surinkimo kun. B. Labęc
kis sužinojo, kad studentai grąsina už
šaudymą į ark an gėlą Mykolą. Apklausinėjęs tarnus, sužinojo iš sargo, kad (tasai)
nei vieno šaudančio nematė, bet kad va
kar pavakary buvo atėjęs pono Piekarskio
(kalvino, gyvenančio prieš vienuolyną)
berniukas ir surinkimo kapinėse jieškojo
vilyčių, sakydamas, kad jo ponas šaudęs
į varpinės bokšte tupinčią kuosą, tai ar
nebūtų kuri nors vilyčia nukritusi į kapi
nes. Vieną vilycią berniukas atrado prie
surinkimo mokyklos ant statybai suvežtų
plytų ir sargas jam patarė, kad daugiau
nebešaudytų. Tai sužinojęs kun. Labęckis
su kun. Jurskiu tuojau nuėjo į pono Naborovskio namą, kuris stovi skersai gatvę
ties surinkimo varpine ir pranešė jam anie
įvykį. Po to ponas teisėjas (Naborovskis)
sušaukęs savo šeimyną ( tarnus), juos ap
klausinėje. jNaborovskio posūnis Piekarskis prisipažino, kad kartu su tarnu Juoza
pu Rakausku šaudęs kuosą, bet negalįs
suprasti ką tai kam nors galėtų pakenkti.
Minėtas Rakauskas taip pat prisipažino.
Po to mes (vyskupas Abraomas Vojna ir
hetmonas Kristupas Radvila) norėdami pa
tys patikrinti ir įsitikinti ar buvo šaudo
ma iš surinkimo ribų, ar iš pono teisėjo
1 fi

namų, vaikš tin ėjome po įvairias vietas,
surinkimo kapines ir pastatų pastoges, nes
šaudę neva pro stoge išgręžtą skylę. Bu
vome ir pranciškonų kapinėse bei į surin
kimo varpinę užlipę. Tuo laiku į surinki
mą atėjo trys katalikų kunigai, Vilniaus
burmistras su keliais patarėjais, norėdami
kartu su mumis surasti vietą ir nustatyti
iš kur toji vilyčia galėjo būti paleista.
Visi kartu įsitikinome ir pripažinome, kad
čia tokios vietos nebuvo, bet kad vilyčios
ypatingai ta, kuri tebėra įsibedusi į mūrą
prie arkangelo kojų, greičiausiai buvo pa
leista iš pono teisėjo namo ir pralėkė pro
varpinę bei surinkimo namą; tai visi viršminėti asmenys utriusque ordinis (tai yra
dvasininkai ir pasauliečiai) gerai viską
įsižiūrėję patvirtiname mūsų rankų para
šais. Vilniuje, 1639 m. spalio 10 d.”
Šis dokumentas nepalieka jokią abejonių
dėl įvykio raidos ir visiško surinkimo ne
kaltumo. Bet fanatikai, skleisdami gandus,
kad iš kalviną surinkimo šaudoma į kata
likų bažnyčią, tkad norima nušauti tikin
čiuosius ir panašiai, vėl sukurstė minią
kruviniems užpuolimams ir vėl suorganiza
vo naikinantį kalviną surinkimo apgulimą.
Tiesa, šį kartą užpuolikams nepasisekė
užkovoti ir sudeginti surinkimo nuosavybią, nes ją gynė kareiviai bei pats hetmo
nas. Puolimą atremiant buvo nukauti keli
ramybės drumstėjai ir aršiausi pašvęstų
vietų niekintojai. Bet už tai minia sunai
kino privatų kalvinų namą šalia surinkimo
(už parapijos ribų), žiauriai primušė ten
rastus kalvinus, iš kurių labiausiai mo
kyklos rektorių Jurgį Hartlibą. Jį iš mir
ties vos beišgelbėjo Radvilos pėstininkai.
Nepavykus fanatikams sunaikinti kalvi
ną surinkimo, <jie tą pasiryžo atlikti kitu
keliu. Prie skundą dėl šaudymo iš lanko
bei puolimo metu kritusių prisidėjo dar ir
kitas chuliganizmas, (katalikams užpuolus
evangeliką laidotuvių eiseną. Nešant Pzypkowskio karstą ir procesijai, 'kurioje daly
vavo net pats hetmonas Radvila, 'einant
pro šv. Jono bažnyčią į Pylimo gatvėje
esančias kapines, katalikai ją užpuolė,
apmėtė akmenimis ir lydinčiuosius priver
tė išsiskirstyti. Negana to, jie dar įteikė
skundą, 'kad pamaldų metu šv. Jono bažny-

čioje evangelikų laidotuvių procesijos ge
dulinga muzika įžeidžianti jų religinius
jausmus... Kalvinų surinkimui iškeltoji
byla buvo svarstoma seimo teisme ir čia,
nepaisant Radvilos gynimo, 1640 m. gegu
žės 26 d. buvo paskelbtas kalvinams ne
palankus sprendimas, kuriuo: 1) įsakyta
kriminaliai nubausti šaudžiusius vilyčiomis, jei vienuolės priesaika patvirtins sa
vo kaltinimą, ir 2) perkelti kalvinų surinki
mą į jų kapines už miesto apsaugos py
limo .
Vienuolės priesaiką davė, nors ir ne to
kia prasme, <kaip teismas buvo įsakęs, Ir
ne dėl to, dėl ko skunde buvo skundžia
ma, tačiau, nepaisant Radvilos protestų,
ji buvo pripažinta užtenkama, surinkimas
buvo uždarytas, kunigai turėjo bėgti į už
sienius, ir taip kalvinų bažnyčia Homostajų rūmuose užbaigė savo egzistavimą.
Greitai po to iš dvasinio skausmo ir su
sikrimtimo Radvila mirė, o Vilniaus kalvi
nai, (nusilenkdami seimo sprendimui, pasi
statė naują bažnyčią Pylimo gatvės kapi
nėse. Šioje vietoje žymiausia visai Lietu
vai kalvinų bažnyčia išbuvo nepaliesta
42 metus. Tačiau ir per tą laiką kalvinų
kunigai ne vieną kartą būdavo užpuolami,
ypač kai jie ateidavo su Komunija pas li
gonį į miestą. Į tą reikalą buvo įsikišę
net karaliai Vladislavas IV 1647 ir Jonas
Kazimieras 1649 metais. Pats surinkimas
buvo sunaikintas tik 1682 metais Jonui ITT
vadovaujant.
“TIKSLAS PATEISINA PRIEMONES”...
1682 metų užpuolimas buvo visai neti
kėtas, jam nebuvo jokių išorinių priežas
čių. Balandžio mėn. 2 d. aštuntą valandą
iš ryto didelis būrys jėzuitų mokinių kar
tu su minia užpuolė kalvinų kapines, su
rinkimo pastatus ir pačią bažnyčią. Visa
buvo išvogta ir sunaikinta. Bažnyčia iš
ardyta iki pat pamatų, varpai ir kryžiai
išvežti (paskui juos surado pas pranciš
konus ir augustinus Užupyje ir karaliaus
patvirtintu sprendimu buvo įsakyta visą
grąžinti tikriesiems savininkams). Surin
kimo namuose buvę indai, rakandai bei do
kumentai liko sunaikinti arba pagrobti, o
taip pat buvo išvogta ir 40.000 auksinų.
Bendra medžiaginių nuostolių suma siekė

280.000 auksinų, kas anais laikais buvo
labai daug. Daugelis ' kalvinų bajorų nete
ko visų savo pinigų, įdėtų saugoti surin
kimo iždan. Tačiau baisiausi dalykai vy
ko pačiose kapinėse. Kas ten dėjosi —
galime matyti kaltinamojo akto dokumen
te :
"Nuvertę nuo kapų antkapius ir akmenis,
iškasę prieš kelias dešimtis metų bei ne
senai palaidotus kūnus ir visiškai juos
nurengę mušė akmenimis, degino ant lau
žų; pirštus, nuo kurių negalėjo numauti
žiedų, ir kitas kūno dalis pjovė, nuo kars
tų plėšė sidabrines lentas ir medžiagas,
kuriomis karstai buvo išmušti, bei kitokius
auditu horrenda su mirusiais kūnais pro
Ii bitu scelera perpetraverunt, prie ko nedasileistų jokia, net labiausiai sugyvulėjusi minia”. Kunigai: Mykolas ir Kristu
pas Trzebickiai, Taubmanai ir Gasparas
Pokuckis nuo siuntančios minios buvo pa
sislėpę karstuose. Juos išgelbėjo katali
kas Mykolas Puzinas, kuris, ištraukęs juos
iš karstų, su ginkluota vyrų apsauga iš
vedė iš surinkimo ribų ir paslėpė pranciš
konų vienuolyne, kuriame kunigai išbuvo
iki kol viskas aprimo.
Tas baisus įvykis, kokio nebuvo buvę
nuo Zigmanto m laikų, buvo pasmerktas
net katalikiškos sveikų pažiūrų visuome
nės, ką įrodo ir viršminėtas M. Puzino žy
gis. Deja, triukšmingi fanatikai buvo įta
kingesni ir nusikaltėliai vėl liko nenubaus
ti! Tiesa, karalius Jonas III, į kurį krei
pėsi nuskriausti kalvinai, paskyrė tam įvy
kiui tirti specialią komisiją, Vilniaus ka
talikų. vyskupui pirmininkaujant. Toje ko
misijoje dalyvavo ir kalvinai: Čyž iš Voronnos ir Povilas Boncza Siennickis, abu
aukšti pareigūnai. Ši bendra komisija pa
šaukė atsakomybėn kaltininkus: jėzuitus,
kaipo žymiausius kurstytojus ir Vilniaus
magistratą, už tai, kad į viską žiūrėjo pro
pirštus. Du labiausiai nusikaltę buvo už
daryti į kalėjimą. 1686 m. vasario mėn.
10 dieną (taigi praėjus 4 metams!) komi
sija svarstė surinkimo atstovų evangelikų
Jurgio Kaminsko, Aleksandro Sviencickio,
Aleksandro Estkos ir Andriaus Kurnatausko Vilniaus Akademijos Rektoriui jėzuitų
kunigui Kitnovskiui, tos pačios^ akademi19

jos prefektui ir studentams, daugeliui as
menų, iš minios, o taip pat Vilniaus ma
gistratui iškeltą bylą. Galutinu, karaliaus
patvirtintu nutarimu, du labiausiai nusi
kaltusius jėzuitų, mokinius ir du iš minios
tarpo nubaudė mirties bausme. Apkaltinto
rektoriaus jėzuito Kitnowskio byla buvo
nutylėta ir numarinta, nes dvasiškį tega
lįs teisti dvasininką teismas, o ne pašau-?
liečiu. Vilniaus magistratui buvo įsakyta
prisiekti, kad jis nei betarpiškai, nei ki
tais būdais surinkimo griovime nedalyva
vo. Buvo leistą kalvinams atstatyti savo
bažnyčią toje pačioje vietoje, io magistra
tas ateityje įpareigotas rūpintis šios baž
nyčios saugumu, gi to neišpildžius — baus
ti jį 3000 raudoną auksinų pabauda. Buvo
įspėti jėzuitą kunigai, rektorius ir prefek
tas, kad šie ateityje sudraustą savo mo
kinius ir sulaikytų tokius ją išsišokimus.
Kaip matome, sprendimas nurodė jėzui
tus esant moraliniais to baisaus įvykio
kaltininkais.
Tačiau mirties sprendimas
nebuvo įvykdytas, nes jėzuitai ir magis
tratas padėjo nuteistiems iš kalėjimo pa
bėgti. Tad taip visas reikalas ir pasibai
gė jiems uždėtąja tremties bausme.
Tai buvo paskutinis ketvirtasis Vilniaus
kalvinų bažnyčios sugriovimas. Nuo to lai
ko jau praėjo beveik 300 metų ir bažny
čia daugiau nebebuvo užpuolikų paliesta.
1682 m. atstatytos bažnyčios vietoje išau
go (1821 m.?) nauja puiki kalviną šven
tykla, kuri ir dabar tebestovi ant tos kan
kintą krauju permirkusios žemės, kurią ne
kartą trypė sužvėrėjusių fanatikų minios.
Šiandieną virš šios bažnyčios plazda tik
praeities prisiminimą dvasia, (pasakodama
apie tuos laikus, kada žmonės užmiršda
vo patį aukščiausį Viešpaties prisakymą:
“Mylėsi savo artimą kaip pats save”, ne
žiūrint ar tavo artimas yra katalikas ar
evangelikas. Bet, ačiū Dievui, ir anais
laikais buvo žmonių, kaip matome iš M.
Puzino žygio, kurie, kad ir didžiausioje
fanatizmo sutemoje, ėjo pagalbon savo ar
timui Kristaus meilės pavyzdžio nušviestu
keliu.
(Laikas užgydo giliausias žaizdas. No
rėtųsi žvelgti į giedresnę ateitį. Bet, de
ja, tenka pripažinti, kad senosios žaizdos
20

Gražioji Vilniaus ev. reformatų bažnyčia, ku
rios fanatikai nebenugriovė. Ji ir šiandieną
tebestovi Vilniuje. Deja, okupantai ją pavertė
miltų sandėliu.

karts nuo karto net ir Šiais laikais vis
būna atnaujinamos. Jos būna atnaujinamos
pašiepimais, ignoravimu, šmeižtais, panie
kinimu, neapykanta. Net vyskupas drįsta
viešai teigti absurdą jog “reformacija
grėsė pagrindiniams krikščioniškosios do
ros dėsniams”, jog protestantizmas būtą
sunaikinęs mūsų tautą “ne tik dvasiniai,
bet ir fiziologiškai”. Kaip matome, kai
kurią asmenų širdyse net dar ir šiandieną
rusena senojo fanatizmo užsilikusios lie
kanos, todėl mums belieka visada budėti
ir neužmiršti Šv. Rašto žodžių, parašytą
1 Petro 5:8.
Gi kas tikrumoje anų laiką Lietuvą nu
vedė pražūtingais keliais — mums čia aiš
kinti nereikia, nes pačius faktus liudija
gausūs istoriniai dokumentai. Red.)

Hs lenką kalbos vertė Halina Dilienė

Katalikiškas Tėvų Marijonų leidžiamas
Čikagoje savaitraštis KRISTAUS KARA
LIAUS LAIVAS 1955 metų lapkričio mėne
sio 46 numeryje rašo :

“Man labai gyvai akyse stovi daugelis
pavyzdžių iš mūsų, lietuvių katalikų, gy
venimo, kur net su neapykanta atsiliepia
ma apie protestantus, ir tai tik todėl, kad
jie yra kitokio tikėjimo žmonės. Ir tai daž
nai viešai pareiškia ne vien senos mote
rėlės, laikančios save pamaldžiomis, bet
ir tokie, kurie yra labiau “apsi trynę” gy
venime, kurie priklausytų prie inteligenti
jos eilių.
O ar žinote, kaip tie protestantai atsi
rado? Jie atsirado todėl, kad savo laiku
Katalikų Bažnyčios narių eilėse buvo per

daug blogybių, kad buvo per daug nutolta
nuo Kristaus mokslo”.
Minėtas laikraštis klausia, kodėl iki šiol
protestantai išsilaikė? Kodėl jie dar nėra
sugrįžę prie “tikrosios Bažnyčios”? Ten
pat ir atsakoma: “Gi todėl, kad ir šian
dieną. yra labai daug katalikų, kurie savo
blogu gyvenimu, savo atšalusiu tikėjimu,
savo blogais pavyzdžiais juos tiesiog at
stumia nuo Katalikų Bažnyčios, kartu ir
nuo paties Dievo. Jeigu jie (protestantai)
nepasieks savo išganymo, ir tai vis per
jūsų blogus pavyzdžius, argi jūs galite
prileisti, kad jūs patys būsite išganyti
būdami kitų sielų pasmerkimo priežasti
mi? ”

ESEFORMACDJ0S LIETUVOJE AUGIMO IR
ŽLUGIMO PAMOKA
Rašo Kun. Doc. L Pauperas

Religija yra vienas giliausių žmogaus
dvasios pasireiškimų. Kur ji giliau pasi
reiškia, ten ji gyvai virpina ir veikia pa
tį žmogaus dvasios gyvenimą. Tad Lietu
voje kilęs Reformacijas sąjūdis buvo tiek
gilus, kiek jis paveikė pačią. Lietuvos
žmonių dvasią,. Jei Reformacija aplamai
vadinama liaudies sąjūdžiu, tai Lietuvoje
vykęs Reformacijas judėjimas, jo išaugi
mas ir sumenkėjimas yra ryškus lietuviuo
se pasireiškusio dvasios paveikslo atspin
dys.
Lietuviams daug nuoskaudų ir pažemi
nimų nešė iš Lenkijos peršama kataliky
bė, kuri tuomet lenkų didikų buvo panau
dota siekiant politiškai pavergti Lietuvos
kraštą,. Kad patraukti Lietuvos bajorus sa
vo pusėn, lenkai pažadėjo jiems tokias
pat teises, kokias bajorai turėjo Lenkijo
je. Pats masių apkrikštyjimas buvo pavir
šutinis; sutikimas krikštytis buvo išgau
namas pažadais, dovanomis ir prievarta.

Pats krikštas Lietuvą, surišo su Lenkija
tampriais ryšiais ir dėl to lietuviams te
ko patirti daug skriaudų. Bajorai ir kuni
gai lietuviams piršo “ponų kalbą.”, lenkų
kalbą, o lietuvių kalba buvo niekinama.
Dvarai ir klebonijas buvo ne kas kita,
kaip lietuvių nutautinimo centrai. Tad ir
suprantama, kodėl lietuviai nelabai mėgo
svetimų ir svetima kalba jiems brukamos
religijos.
Be to, dvarai ir kunigai tiek išnaudoja
žmones, kad pastarieji paskirais pasiprie
šinimais ar bent pasyvia laikysena bandė
bent kiek palengvinti savo sunkią dalį.
Dešimtą dalį visų pajamų, ir laukų derliaus
reikėjo atiduoti kunigams, o kilus dėl to
ginčams su jais, bylas spręsdavo popie
žius, kuris, kaip taisyklė, vis palaikyda
vo kunigų pusę.
Tad ir nenuostabu, kad Jono Huso ir
vėliau į Lietuvą atsilankiusio Hieronimo
iš Pragos idėjos, kad bažnyčiai ir krikš21

čionies gyvenimui tvarkyti Šventas Raš
tas yra vienintelis šaltinis, rado gerą, dir
vą. O į Vakarus nuvykę pirkliai ir studen
tai, grįžo paveikti tą idėjų, kurios tuo
met taip gyvai jaudino Vakaruose gyve
nančius tikinčiuosius.

Sis vyras — tolimas gediminaitis, LietuvosLenkijos karaliaus Zigmanto seserėnas, Kazi
miero dukters sūnus Albrechtas, reformacijos
dėka likvidavo grobuonišką. Kryžiuočių, ordiną,
kuris net kelis šimtmečius žudė lietuvius, Įgro
bė jų turtą ir žemes bei teriojo mūsų protėvių
kraštą. Net 323 metų laikotarpyje Romos po
piežiai nesustabdė savo Kalavijuočių- Kryžiuo
čių.
Vietoj kad šiuos agresorius sudraudus,
popie žiai juos laimino... Livonijos Kalavijuo
čių ordinas įsisteigė 1202 m. ir, nežiūrint to
limo ryšio, po poros metų gavo popiežiaus pa
tvirtinimą. Kai lietuviai 1236 m. ties Šiauliais
šiuos įsibrovėlius skaudžiai sumušė, jie susi
jungė su Kryžiuočiais, o popiežius tą susijun
gimą jau spėjo patvirtinti net sekančiais me
tais, 1237Gi Kryžiuočių arba oficialiai MARIJOS MER
GELĖS ordinas Prūsijoje įsisteigė 1228 m. ir
net 121 metus buvo tiesioginiai vadovaujamas
iŠ pačios Romos, kol 1309 m. ordeno vadas
persikėlė Prūsijon.
Jei šio grobuoniško savo ordeno popiežiai
nesutvarkė per tris šimtmečius, tai reformacija
Kryžiuočius likvidavo per 8 metus, kai pati
ordeno galva Albrechtas nusigręžė nuo Romos
ir 1525 metais perėjo į protestantizmą. -Taip
ordinui žlugus ir reformacijos šviesai priartė
jus prie pat Lietuvos, mūsų tėvynėje prasidė
jo nauja gadynė. Po 22 metų pasirodė pirmo
ji lietuvių kalba knyga — Mažvydo katekizmas
evangelikams, po 30 metų Vilniuje susirinko
pirmasis reformatų sinodas, po 65 metų evan
gelikas „Bretkūnas pirmasis išvertė lietuvių
kalbon Sv. Raštą. Gi ordino laikais tebuvo ra
šoma krauju ir ašaromis...
v.
Ne be reikalo prieš kelis mėnesius Čikagos
katalikų laikraštis DRAUGAS rašė, kad ge
ram k atalikui nedera statyti saukiausimo “ką gi katalikybė davė Lietu
vai?
Vietoj to katalikas turįs klausti “k ą
Lietuva davė katalikybei?'”...
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Prūsų kunigaikštis Albrechtas 1525 m.
įkūrė Karaliaučiuje universitetą, kur pir
muoju rektoriumi buvo lietuvis Rapagelionis. Ne vienas ten studijavusių, kaip Tortilavičius ir kiti skelbė Lietuvoje Evan
geliją, 'kol dėl persekiojimų turėjo palikti
Lietuvą. Keletą metų Vilniuje veikė Kara
liaučiuje studijavę Abraomas Kulva ir Jur
gis Zablockas, buvo įsteigę mokyklą, (kur
mokino bajorų vaikus, kol dėl katalikų
spaudimo 1542 m. turėjo Vilnių palikti ir
keltis į Prūsus.
Reformacijai Lietuvoje plėtotis daug
padėjo jaunas karalius Zigmantas Augus
tas, nors pats ir nepereidamas pas pro
testantus, visgi nekliudė protestantų pa
mokslininkams veikti Lietuvoje. Vienas
žymesnių Reformacijas sąjūdžio rėmėjų
Lietuvoje buvo didysis kunigaikštis My
kolas Radvilas, kurio pavyzdį pasekė ir
kiti Lietuvos bajorai. Gaila, kad pati Re
formacija dėl masių neraštingumo tesirė
mė negausiu bajoru sluogsniu, <kuris pir
miausia rūpinosi Lietuvą paliuosuoti iš
perdidelės priklausomybės nuo lenkų, o
ne tiek, kad sieloms būtų perteikta Evan
gelija.
Bet įsisiūbavusi Reformacijos sąjūdžio
banga buvo tiek galinga, <kad 1576 m. vi
soje Žemaitijoje bebuvo likę tik 6 katali
kų.kunigai. Pačiam Reformacijos sąjūdžiui
nespėjus įleisti gilesnių šaknų liaudyje,
tarpe protestantų pasireiškęs savitarpis
susiskaldymas pradėjo silpninti jų jau ir
ne taip skaitlingas pajėgas. Dėl tarpusa
viu ginčų parapijos liko suskaldytos ir
negalėjo sudaryti vieningo fronto prieš
katalikus. O pradėję įsigalėti jėzuitai klas
ta ir smurtu terorizavo kunigus ir parapi
jiečius protestantus tokiu įžulumu, kad
švelnus Evangelijos mokslas neatsilaikė
prieš Lietuvos atkatalikintųjų fizinę jėgą
ir šmeižtus. Aukštieji lenkų valdininkai
ir bajorai paveikė karalių ir šeimą, kad
buvo išleisti įvairūs protestantų bažnytinį
gyvenimą varžantys įstatymai. Varšuvos
seimas 1640 metais suvaržė protestantų
pamaldas, o reformatams tebuvo leista vien
tik Trakų apskrityje apsigyventi. Vėl la
biau įsigalint katalikybei — vėl labiau
buvo suvaržomi lietuvių nepriklausomumo

troškimai.
Lietuva buvo įtraukta į ilgai
užtrukusias lenkų, bajorų rietenas ir to
pasėkoje vis labiau neteko savo nepriklau
somumo.
Lietuvoje pasireiškęs Reformacijos są
jūdis ir jo palyginamai greitas žlugimas
paliudija, kad išlieka tie dvasiniai sąjū
džiai, kurie giliau išvagoja žmonių dva
sią ir kurie susijungia su tautoje besi
reiškiančiais tautiniais ar kultūriniais są
jūdžiais. Katalikybė lietuvių tautai būda
ma dirbtinai primesta, pridarė jai daug
tautinės ir kultūrinės žalos. Galima vaiz
duotis net visai kitokią Lietuvos bylą
jei Lietuva, Radvilos giliu troškimu, būtų
susijungusi su tokia Švedija, o ne būtų
buvusi įtraukta į jai svetimus lenkų bajo
rų ir seimų partijų žalingus ginčus.

Katalikai iš paties Reformacijos Lietu
voje pasireiškusio sąjūdžio šį tą išmoko,
bet Romos internacionalizmas neleidžia
katalikybės laikyti lietuviams tautiška re
ligija. Visi teigimai, kad Lietuva yra Ma
rijos žemė, Smutkelių šalis, katalikybės
tvirtovė Rytuose — yra tik skambūs žo
džiai, tik propagandiniai šūkiai, skirti už
dengti toms dvasinėms spragoms, kurios
susidaro lietuvio dvasioje dėl Romos in
ternacionalizmo.
Gilūs, palaimą nešą sąjūdžiai yra kilę
tose tautose, kurios Evangeliją priėmė at
vira siela. Gyvoji Evangelija savo laimi
nančia šviesa daugeliui tautų yra sutei
kusi geriausias tautos jėgas. Ir juo lietu
viai labiau pamils Evangeliją, tuo labiau
jų tikėjimas neš palaimą jų tautai.

A. J. Kaulėnas iš Anglijos 1955, XI. 10
d. LAISVOSIOS LIETUVOS 45 nr. rašo:
“Krikščionybė, laimėjusi civilizuotą pa
saulį ne kardu, ne smurtu, me apgaule,
bet meile ir pasišventimu, praslinkus kiek
laiko pamiršo savo gražius pirmųjų amžių
kelius ir laimėjime apsvaigo. Ateina lai
kai, kada pati krikščionybė griebiasi kar
do, pamiršdama Kristaus žodžius, kad kas
kardu kovoja, tas nuo kardo ir žūna! Po
piežiai, pajutę beturį milžinišką moralinę
galią ir žmoniją, pamiršo, kad jų karalys
tė yra ne šioje žemėje ir įsivėlė į negra
žias žemiškas kovas už galią, garbę ir
garsą. Tos kovos neapsiėjo be kraujo, me
lo ir klastos. Tai buvo pirmas skambutis
šiai gražiai religijai, kad ne tuo keliu
yra pasuktą Su meile laimėjo milijonus
širdžių, su kardu prarado daugelį iš jų.
Banga schizmų ir religijos reformavimo
bandymų sukrečia naujojo žmogaus pasau
lį ir jo sielą. Vietoje švento neturto, re
ligijos atstovai paskęsta prabangoj e, vie
ton nužeminto kuklumo — išdidume, gi
vieton meilės — nešioja kalaviją! Tiesa,
religija liko toji pati, iškrypo tik jos re
prezentantai, bet tas labai stipriai apdau
žė gražųjį indą. Svarbiausia, žmogaus sie
los ramybė buvo sudrumsta ir daugelis
klausė pats savęs: argi tai yra toji pat
pirmųjų amžių Meilės religija?“

Kataliką laikraštyje K. K. LAIVE lap
kričio mėnesio 46 ir 47 nr. rašoma, kad
vienuolei Marijai Klarietei apsireiškęs net
pats Dievas ir, taikindamas visiems kata
likams, taip kalbėjo: “Tai bus ne dogmos,
kurios atves protestantus atgal į Bažny
čią; tai bus veiksmai Bažnyčios vaikų.
Jūs (katalikai) esate atsakomingi už tuos,
kuriuos jus apiplėšiate nuo tiesos, papik
tindami juos savo pačių nesusi tvarkymu“.
Dievas anai vienuolei sakęs, <kad vadina
mieji “heretikai visai teisingai gali prikai
šioti“ Bažnyčiai, kad ne tie svetimieji,
bet nariai Mano nuosavos Šeimynos Mane
išduoda.
Išvadoje minėtas katalikų laikraštis ra
šo: “Iš šių kelių dieviškų žodžių aiškiai
matome, kam Dievas sukrauna visą atsa
komybę už klaidatikius.“
Mielas skaitytojau, ar manai, kad po šio
Dievo apreiškimo Vatikanas pakeis savo
ligšiolinę liniją, vietoje išdidumo pajus
atgailą, prisipažins prie visų klaidų, ku
rios privedė prie Bažnyčios skilimo, nu
stos šmeižę protestantus ir su tikra mei
le stos bendrom veiki on už Kristaus moks
lo įgyvendinimą? Tenka abejoti. Nauja
era, deja, greičiausia, neprasidės. Nebent
jei vietoje Viešpaties Dievo būtų apsi
reiškusi Vatikano taip populiarinama Ma
rija...
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"(įJMTAS ILOTHMAMBCA"
1555 - 1955

Tai buvo 1554 m. pavasario pradžioje.
Vilniuje kunigaikščių Radvilų rūmuose
sėdėję savo darbo kambaryje Didžiosios
Lietuvos Kunigaikštijas vaivada “sancti
imperii Romani” kunigaikštis Mikalojus
Radvila 1), o prieš jį — jo artimas ben
dradarbis ir patarėjas — jo religinių ir
bažnytinių sumanymų vykdytojas — Super
intendentas kun. Simonas Zacius 2 ). Ku
nigaikščio veidas buvo labai, susirūpinęs,
nes jis kalbėjo apie skaitlingas evang.
reformatų parapijas, (atsiradusias Lietuvo
je (jų buvo jau apie 200), ir apie jau
nos Bažnyčios ateitį. Kol Mikalojus Rad
vila — tas karštas Reformacijos šalinin
kas ir platintojas Lietuvoje — laikė savo
galingą ranką ant tų jaunų parapijų, joms
negrėsė joks pavojus... tačiau, jeigu jis
uždarytų savo akis, jauna Bažnyčia liktų
be globos ir būtų tuomet pavojus, kad to
limesnis Reformacijos išsiplėtimas į Ry
tus negalėtų įvykti.
Europos dvasiniame gyvenime buvo tuo
met irgi pavasaris: Renesansas ir Huma
nizmas padėjo galą scholastiniai viduram

žių ideologijai, o Reformacija sulaužė to
talitarinio viduramžių. Bažnyčios autorite
to pančius, <uždėtus žmonėms, grąžindama
jiems galvojimo ir tikėjimo laisvę. Radvi
los sielai ir pažinimui, kaip ir daugumai
naujos dvasios šalininkų, (buvo artimiau
sia laisvos Šveicarijos Reformacijos dva
sia ir organizacija, nes ten radikaliau ir
konsekventiškiau buvo įvykdytas bažnyčios
atnaujinimo darbas. Jaunas humanistas ir
reformatorius, šveicarietis Ulrikas Cvingli, (padėjo savo gyvybę už religinės sąži
nės laisvę karo lauke (1531 m.). Genialus
prancūzas Kalvinas (Jean Cauvin), (būda
mas pats rimtu teisininku, mokėjo Huma
nizmo ir Reformacijos idėjas galingai rea
lizuoti, padėdamas pamatą tikrai “civitas
Dei”. Jonas Laskis veikė Kalvino dvasio
je Anglijoje, Rytų Frizijoje, Lenkijoje ir
Lietuvoje, platindamas tolerancijos ir vie
nybės idėjas sulig Kristaus mokslu: “my
lėkite vienas kitą, nes tai yra svarbiausias
įsakymas”. Jo Emdeno Katekizme dvel
kia unijos ir susivienijimo dvasia. Roter
damietis Erazmas savo “literae virorum

Šerkšna pasipuošę ev. reformatų šventoriaus medžiai Biržuose
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obscurorum” 3) atsisveikino su scholasti
niu laikotarpiu, kuris, einant bendrus Dva
sios dėsnius, turėjo dabar nueiti nuo Eu
ropos istorijos scenos, nes jo laikas pa
sibaigė.

Renesansas — tai heleniškos dvasios
atgimimas visose kultūros srityse. Huma
nizmas — tai bendras žmonių siekimas re
alizuoti žmoniškumo idealus laisvėje. .Re
formacija gi — tai grįžimas prie Kristaus
tiesos ir laisvės religijos. Senovės Grai
kijos ir Romos kalbos gavo iš naujo di
delę reikšmę: seni literatūros raštai buvo
iš naujo atrasti, jų tarpe Biblija. Senasis
Hebrajų ir Naujasis Graikų Testamentas
tapo išversti į žmonėms suprantamą kalbą
ir rado įėjimą į jų širdis. jHumanizmas ir
Renesansas tapo kultūros tiltu tarp Vaka
rų ir Rytų, o Reformacija atidarė duris į
naują laisvės, tolerancijos ir laimės šalį.
Senas pasaulio laikotarpis buvo užbaigtas
ir prasidėjo naujas Europos amžius. Visi
trys — Renesansas, Humanizmas ir Refor
macija — patiekė naują laikotarpį nuste
bintam pasauliui savo programų vykdymui.
Ir Lietuva buvo įtraukta į šitą galingą
dvasios atnaujinimo srovę ir pergyveno
stebuklingai gražų dvasios pavasarį. Kita
vertus, kilo dabar rimtas klausimas: ar
Reformacijos programa galės būti reali
zuota, ar jos nesunaikins tamsios papra
timo, viešpatavimo noro ir egoizmo demo
niškos jėgos? Ir apie tai giliai galvojo
Reformacijos protektorius Radvila. Juk ir
jis buvo tik mirtingas žmogus ir turėjo
daug priešų. Ir jo gyvenimas galėtų greit
pasibaigti, ir kas būtų tada? Kas įvyktų
tuomet su parapijomis, <su jo įsteigtomis
mokyklomis Slucke, Kėdainiuose, Nesvy
žiuje, Brastoje ir kitose vietose?... Su
skaitlingomis labdarybės Įstaigomis?... o
kas svarbiausia, <kas būtų su likimu visų
tų, kurie, atradę tikrą Kristaus mokslo tie
są, liktų dabar fanatizuotos senos siste
mos minios auka?
Prieš Radvilą stovėjo senas kun. Simo
nas Zacius. Septynius metus jis veikė
Vilniuje ir jo darbas nebuvo bergždžias:
skaitlinga minia veržėsi Vilniuje į Radvi
lų rūmų bažnyčią ir į bažnyčią prie šv.

Mikalojus Radvila Juodasis
Mykolo aikštės, kad galėtų dalyvauti atr
naujintose pamaldose.
Ant stalo gulėjo naujai gauti Kalvino
laiškai 4). Juose reformatorius parodė sa
vo didelį susidomėjimą Lietuvos Reforma
tų Bažnyčia ir jos likimu. Jo paties stip
ri sinodalinė organizacija jau išlaikė ban
dymą: Bažnyčios egzistencija neturi pri
klausyti nuo valios ir autoriteto pasauli
nės valdžios, karalių arba kunigaikščių,
kurie net vadindavo save'“suminus episcopos” 5). Dabar pačios parapijos, <patys
tikintieji Bažnyčios nariai, turi paimti iš
orinę bažnyčios organizaciją į savo ran
kas, turi ją ginti, jai tarnauti, būti dėl
jos atsakomingi, užtikrindami tuo Bažny
čios egzistenciją, jos ateitį ir laisvę. Ši
ta Kalvino Synodo Organizacija tapo visų
reformatų Bažnyčių pasaulyje pamatu. Kuo
met Hugenotai dėl savo tikėjimo tapo bai
siai persekiojami ir ištremti, tuomet jų
“pėrės pelerins” su Nauju Testamentu
ir Ženevos Katekizmu rankose, ištikimi
savo Dievui ir savo religinei sąžinei, per25

plaukė begalinį vandenyną, mažuose lai
vuose ir pribuvo į Naują pasaulį, rasdami
ten tėvynę. Ir tenai Kalvino Šveicarijos
bažnytinė, sinodalinė organizacija bei tvar
ka tapo U. S. A. Valstybės Konstitucijos
pamatu.

Kalvinas pasiūlė Lietuvos parapijoms
ir jų vyriausiam globėjui ir patronui Rad
vilai priimti Ženevos Synodalinę Organi
zaciją ir tuo susivienyti į vieną stiprų
organą: Bažnyčios parlamentą.
1555 m. birželio mėn. 24 d. susirinko
pirmas Lietuvos Evang. Reformatą Bažny
čios Synodas. Jame dalyvavo kunigaikš
čiai, dvasininkai, kunigai, mokytojai, tei
sininkai, pirkliai ir kiti kaipo kuratoriai,
parapiją delegatai arba stebėtojai. Pirmą
jį Synodą atidarė Vilniuje pats kunigaikš
tis Mykolas Radvila, kaipo jo pirmas "‘Di
rektorius” 6). Superintendentas kun. Simo
nas Zacius parašė pirmus protokolus, ka
nonus ir memorialus.
Iškilminga protokolų įžanga skambėjo:
‘‘In Nomine Sacrosanctae Trinitatis. Amen!”

Taip ji skambėjo per 400 metų ir skam
ba ir dabar.
1555 m. birželio mėn. 24 d. jgimė — kai
Vilniaus Dvaro Bažnyčios varpai suskam
bėjo — Vilniuje organizuota Lietuvos Re
formatų Bažnyčia — Unitas Lithuanica —
Lietuvos Vienata — ir pirmas demokratiš
kas bažnyčios parlamentas — Synodas.
Aušra tapo saule, mintis — kūnu. Visi
bažnyčios nariai buvo dabar asmeniškai
pašaukti sunkiai iškovotą laisvę perduoti
naujam laikui.

400 metą be pertraukos tęsėsi Lietuvos
Evang. Reformatą Synodo gyvavimas. Per
gerus ir blogus laikus, per karus, katas
trofas, bet ir per palaimintus laikotarpius
gyvavo ši organizacija. Ji išlaikė per vi
są tą laiką savo pilną laisvę ir autono
mijų... net Rusą carą laikais, 'kur Rusą
Įstatyme (Svod Zakanov Tom XI) dviejuo
se paragrafuose trumpai paminėtas Lietu
vos Reformatą Synodas ir jo vykdomasis
organas Kolegija ir jam užtikrinti autono
mija ir savivaldybė.
Dabar Lietuvos Evang. Reformatų Syno
das — nors iš Tėvynės ištremtas — pilna
me sąstate daboja Naujame Pasaulyje sa
vo švenčiausią lobi: Tėvą palikimą, tra
diciją, savo tikybą tiesoje, dvasioje ir
laisvėje, stipriai tikėdamas, kad ateis lai
kas, kuomet išlaisvintoje Tėvynėje Vil
niaus varpai vėl sušauks savo ištikimus
tikėjimo brolius ir seseris Synodan ir kaip
prieš 400 metų, taip ir tada prasidės jo
atnaujinimo darbas:
‘‘In Nomine Sacrosanctae Trinitatis.
Amen.”
K. K.
1) Dėl savo ilgos juodos barzdos vadintas "Juo
duoju”. Jis buvo karalienės Barboros pusbrolis.
2) Apie Simoną Zacių, smulkiau randame leidinyje
"Monumentą Reformationis Polonicae et Lithuanicae” Tomas II. Vilnius 1915 m. Leidėjas: Vilniaus
Reformatų, Synodas. Redaktoriai: Prof. H. Mercingas ir K. Kurnatauskas.
3) t. y. tamsių, vyrą laiškai, obskurantų, laiškai.
4) Originalai yra Vilniuje, Ref. Synode. Archyve.
Vienas laiškas atspausdintas "Monum. Pol. et Lith.”
Tomas I.
5) t. y. vyriausias vyskupas.
6) Synodo pirmininkas vadinamas Direktorium.

N uotraukos kairėje matome Kėdainių ev. reformatų bažny čią, kur buvo p alaidoti kunigaiksi
čiai Radvilos, Dabartinė s sovietu okupacijos metu rusai Radvilų palaikus iš bažnyčios rūsių
perkėlė į. kapines,
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DŠ PRAEITIES į ATEITI
Rašo Superintendentas Kun. S. Neiman as

Šiais metais Lietuvos evangelikų refor
matų Bažnyčia švenčia savo 400 metų su
kaktuves. Daug per šiuos metus buvo ken
tėta ir laimėta mūsų bažnyčios narių tiky
binėje kovoje. Lietuvos kaip ir kitų kraš
tų reformacijas istorijos puslapiai galėtų
daug apie liūdnus, <kaip ir apie džiuginan
čius, faktus papasakoti, mes nevienodas
buvo Reformacijos kelias iki šių dienų,
ir nes tik užsigrūdinę galėjo išlikti iki

šios dienos.
Kokiose sąlygose šiuo metu tebesilaiko
mūsų Bažnyčios nariai tėvynėje, geležine
uždanga laiko paslaptyje, bet prasiveržusios žinios apsako, kad sąlygos bažny
čioms ten nepalankiausios. O mums čia
mažam būreliui išeivijoje, siekiančiam iš
laikyti mūsų bažnytinio gyvenimo tradici
jas, santvarką ir tautinį antspalvį, sąly
gos irgi nepalankios, kai tikybiniai sueinam į glaudesnius ryšius su nors ir vi
sai mums artima, tikybiniai beveik nesi
skiriančia bažnyčia.
Vaikystėje girdėtos giesmių gaidos, nuo
konfirmacijos laikų įstrigę atmintin reikš
mingesni mokytojų, kunigų ir tėvų pamo
kinimai, seni papročiai, virtę lyg įstaty
mu, daug kam labai reikšmingi. Jie tebeteikia paguodą ir yra reikšmingi žmogui,
kurs dar neatitolo nuo savųjų, <neatšalo
tėvynei, ar nesuskubo nutraukti ryšių su
praeitim, nors šis žmogus yra dėkingas ir
lojalus kraštui, kuris jį benamį priėmė
kaipo pilnateisį pilietį. Jei dėl mūsų to
limesnio veikimo kai kada buvo ir yra
skirtingų nuomonių, jos tikrumoj tik vieno
tesiekia, būtent: gerovės ir
tvirtesnės
ateities mūsų Bažnyčiai, Tėvynei ir prie
spaudą kenčiančiai žmonijai, jei šie sie

kimai yra mūsų, galioj, < ir nėra priešingi
Dievo valiai.
Laikai, kada bažnyčios narys tenkinos
vien pamokinančiu pamokslu, o kunigas
konfirmacijos dienai jaunojo parapijiečio
atmintinai išmoktu katekizmu, praėjo. Mū
sų kartai atsidūrus naujoj aplinkumoj, se
nieji maldingi papročiai nyksta, tačiau ne
turime kuom juos pakeisti. Taip stovime
prieš daugelį neišrištų klausimų, kurie at
sispindi dalinai mūsų veikime ir siekime.
Klausimai — “Mūsų bažnyčia ir jos atei
tis“, (“gimtinė ir pilietybė“, “tikėjimas ir
technika“ ir panašūs — verčia mus su
sirūpinti, nes žodyje “ir“ slepiasi prie
šingumas, svyravimas, gal net ir baimė.
Mes, Lietuvos vaikai, dar nevisai apsi
pratome šiame technikoje pažengusiam
krašte ir jo tempe, tuo laiku, (kai mūsų
ateitis gludi dalinai prisitaikinime prie
šio krašto sąlygų. Kyla čia ir klausimas:
ar mes nesuskilsime, <ar neatsiras lyg tar
pas mūsų bendruomenėje, kai vieni naujo
gyvenimo paveikti nedelsiant žengia pir
myn, o kiti ta kryptim atsargiau žingsniuo
ja; kai vieni stengiasi išvystyti stipresnį
parapijinį gyvenimą, kurs galėtų virsti
dirbtinu maldingumu, o kiti tenkinasi ap
malšindami savo religinį alkį ir ilgesį,
kurie su laiku galėtų nutolti nuo bažny
čios. Taip šiandien mūsų bažnyčia nega
li tenkintis vien Dievo žodžio skelbimu,
sekmadienio mokykla, bet turi kreipti ir
dėmesį į žmogaus dvasinį lygsvaros išlai
kymą ir padėti žmonėms laikytis savo įsi
tikinimų, suderintų su mūsų bažnyčios san
tvarka, tradicija ir praeitim.
Žinoma, pirmoj eilėj bažnyčia turi skelb
ti evangeliją, kad paveikus mūsų visų dva
sią, kuri sužadintų mūsų tikėjimą; užtik
rinti kaltybių atleidimą Šventu krikštu ir
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šventa Vakariene; paguosti Dievo vaikus;
ir kviesti į mūsų. Viešpaties Jėzaus Kris
taus tarnybą. Bažnyčia jungia glaudžiau
mus žmones, kuriuos valdo Kristaus mei
lė. Ji primena, kad tikėjimo turinys ir per
šimtmečius nepasikeitė, kad mūsų tikėji
mo Viešpats ištikimas ir Jo žodis palie
ka, nors aplinkuma ir keičiasi.
Pasiilgę patarimo, muraminimo, saugumo
ir atsakymo į mums rūpinčius klausimus,
jieškome to, 'kurs mums padėtą pagal šios
gadynės sąlygas. Mums reikia tokio paly
dovo į gyvenimo kovą, kurs nurodytų,kaip
ir prie naują aplinkybių galime Dievui tar
nauti ir savo tikėjimu gyventi. O kur tokį
mūsą tarpe surasime, jei ne grįžę minti

mis į praeitį, kada tarsime, kad tasai Mo
kytojas, kuris mūsą tėvus per tuos 400
metą mokino ir vedė, 'tebegyvas. Juk ji
sai stovi ir dabar prie mūsą durą ir bel
džiasi. Jis — tas karžygis, 'kurs nepavar
gęs ir nenugalėtas, kursai kiekvieną į Jį
besikreipiantį gaivina, 'stiprina, mokina ir
veda tiesiu keliu į gyvenimą. Tad, jei
Dievas su mumis, kas gali būti prieš mus;
buvome, esame ir liekame Jo mokiniais.
Prašykite, jieškokite ir dūzgenkite — tai
trigubas Dievo kvietimas, kuris kartu yra
ir trigubas pažadas, kad mums bus padė
ta, duota ir atverta, jei kaipo ištikimi
Dievo vaikai melsimės, kad Jo Aukščiau
siojo valia būtų vykdoma.

DIDŽIOJI ^GENBA
Dr. Jokūbas Mikelėnas, Chicago

Minint Lietuvos Ev. Reformatą Bažny
čios 400 metą sukaktuves, kiekvienam no
risi apsidairyti ir pajieškoti kokią daikti
nių liekanų iš anų senovės laikų. Bet to
kią liekanų nedaug teišliko. 400 metą —
tai ilgas laikas ir daugelis dalyką į dul
kes pavirto. Juk tiek neramumą, ir karą
pergyveno mūsą brangioji tėvų žemė, o ką
jau bekalbėti apie pergyventas žiauriau
sias anų laikų tikybines kovas, kada tam
si sufanatizuota ir kerštu deganti minia
užpuldavo ev. reformatų bažnyčias, 'klebo
nijas, laidotuvių procesijas, bibliotekas,
archyvus ir daužė juos, naikino, degino.
Ne tik gyviesiems ev. reformatams teko
skaudžiai kentėti ir net žūti, <bet lavonai
buvo kasami iš kapų, verčiami iš grabų,
nurengiami, niekinami, deginami ar skan
dinami. Vilniaus ir Krokuvos bei daugelio
kitų miestą istorijos gausiai apie tai liu
dija.
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Nežiūrint tų visų persekiojimų ir naiki
nimų, čia prieš mane guli viena labai se
na knyga, pavadinta DIDŽIOJI AGENDA
arba ev. reformatų tikybos sutvarkymo ir
bažnytinio patarnavimo nuostatai, skirti
Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės ir
Lenkijos Ev. Reformatų Susirinkimams. Ši
knyga yra įrišta į storos odos viršelius.
Gausiai paauksuota išsilaikė gana gra
žiai, <nors jau yra 318 metą senumo. Ji
atspausdinta 1637 metais Dancige pas A.
Hunefeldą. Tai yra jau antroji šios kny
gos laida.
Šioje Didžiojoje Agendoje kiekvienas
sprendimas ar nuostatas paremiamas gau
siomis Šv. ;Rašto ištraukomis arba seno
vės Bažnyčios išminčių bei didžiųjų vei
kėją išsireiškimais. .Įžangoje pabrėžiama,
kad kaip tarp atskirą bažnyčios narių,
taip ir tarp pačią bažnyčią turi būti vie-

ningumas bei vienoda tvarka. Rašoma:
“Dievo garbės padidinimui ir sustiprini
mui mes turime būti vienos tikybos ir iš
pažinimo, vieno mokslo ir supratimo, mei
lės ir padorumo suvienyti vieningume ir
pamaldume tarp savęs taip, kaip sąnariai
sujungti viename kūne“. Jeremijaus žo
džiai: “Ir duosiu jiems vieną širdį ir vie
ną būdą, <kad manęs bijotų, kol jie gyvi,
kad jiems ir jų vaikams po jų gerai būtų.
Apaštalas Povilas romėnams: “Dievas
kantrumo ir palinksminimo teduoda jums,
kad būtumėte vienos minties tarpusavyje
pagal Jėzų Kristų, kad vienširdžiai viena
burna garbintumėt Dievą, mūsų Viešpaties
Jėzaus Kristaus Tėvą“.
“Žydai Jeruzalėje turėjo be Saliamono
bažnyčios dar apie 500 maldyklų, (bažny
čių ir mokyklų, bet visose meldėsi viena
nustatyta tvarka. Tąja tvarka žydai mel
dėsi visose maldyklose, (nežiūrint kokia
me pasaulio krašte jos bebūtų“.
Kaip matome, Didžiosios Agendos įžan
goje gana daug (14 pusi.) kalbama apie
reikalingumą vienos tvarkos e v. bažnyčio
se, nes to anuo laiku kaip tik trūko. įNors
tvarka ir taisyklės visur buvo panašios,
bet pirmiesiems protestantų tikybos kūrė
jams nenustačius tvirtų formų kaip laiky
ti pamaldas, kaip tvarkyti parapijas — il
gainiui gręsė susiskaldymo pavojus. Netu
rint bendrųjų nuostatų, atskiros valstybės,
distriktai ar net atskiros parapijas pačios
sau pasiruošdavo bažnytinio gyvenimo
tvarką.
Todėl, kad abejose Lietuvos ir
Lenkijos valstybėse suvienodinti reforma
tų bažnytinį gyvenimą, 1633 ir 1634 metų
bendri abiejų valstyvių reformatų-kalvi
nistų sinodai nutarė išleisti bažnytinių
nuostatų, knygą: Didžiąją Agendą. Ši kny
ga buvo parašyta pagal daugelį jau vei
kusių atskirų Agendų, ypač imant pagrindan tą, kuri buvo plačiausiai vartojama ir
kurios autorius buvo “švento atminimo,
Dievo tarnas kunigas Kristufas Krainskis, buvęs Bielskio districto Senjoras ir
Superintendentas Dievo surinkimų Mažojo
je Lenkijoje“, ši Didž. Agenda ir išlai
kė vieningumą reformatuose iki šių lai
kų.
Ši knyga turi tris dalis. Pirmojoje da

lyje yra Įžanga iš 14 puslapių, kur įrodo
mas bažnytinės tvarkos suvienodinimo rei
kalingumas, ir kalendorius iš 22 psl. At
rodo, kad kalendoriuje yra visi tie patys
vardai, kuriuos matome šių dienų kalen
doriuose.
Antrojoje dalyje matome bažnytinių pa
tarnavimų. nuostatus: Šv. ^Krikštui skiria
ma 25 pusi., padėkai po gimdymo 10 pusi.,
patarnavimui prie Šv. Vakarienės — 60pusl.,
jungtuvėms — 33 pusi., priėmimui į tikė
jimą ir pirmajai Šv. Vakarienei — 40 pusi.,
priėmimui atgailestaujančių už nuodėmes
— 8 pusi., ligonių lankymui — 19 pusi.,
laidojimui — 8 Pūsi., laikymui pamaldų
tam tikromis dienomis — 21 pusi.
Trečiojoje dalyje yra nuostatai veiks
mams, kuriuos atlieka superintendentai
(seniorai, vyskupai) ir kiti Dievo Bažny
čios prižiūrėtojai. Aštuoni puslapiai ski
riami mokytojų ordinavimui. (Mokytojai
arba okulatai yra jauni žmonės, kuriuos
Dievo tarnai priima į savo namus ir juos
mokina pamaldumo ir mokslų, >kad vėliau
jie galėtų patarnauti bažnytiniam darbe.)
Dešimt puslapių — diakonų arba kunigų
padėjėjų ordinavimui. Dvidešimt puslapių
— kunigų arba ministrų ordinavimui. 11
pusi. — iš pamaldžiųjų kunigų tarpo ren
kamų Conseniorų ordinavimui. Gi Superin
tendentų arba Seniorų ordinavimui skiria
mi 27 pusi. Sinodų pravedimams — 21
pusi. Naujo kunigo į parapiją įvedimui —
7 pusi. Vizitacijų, atlikimui — 20 pusi.
Pirmųjų pamaldų naujai pastatytoje baž
nyčioje laikymui — 13 pusi. Bažnyčios
bausmėms arba disciplinos palaikymui —
38 pusi. Skyryboms — 21 pusi. Knyga vi
so turi 468 puslapius.
Ši Didžioji Agenda yra senas ir bran
gus mūsų Bažnyčios turtas, dabartiniu
metu ši knyga gal vienintelė pasaulyje
išlikusi. Esame dėkingi visiems, kurie ją
iki šiol išsaugoja. Turime ir mes jos li
kimu rūpintis. Nepriklausomoje Lietuvoje
buvo ruošiamasi ją išversti į lietuvių kal
bą, bet sovietų okupacija visus mūsų gra
žius užsimojimus bei visos Lietuvos pla
nus suardė.
Reiktų nors dabar tremtyje DIDŽIOSIOS
AGENDOS vertimu, susirūpinti.
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Skyriaus vedėja — Hypatija Petkienė, 804 N. Normandie, Hollywood, Calif.

KAROLIO BARTHO TC©LOGIJOS BRUOŽAI
Rašo: Kand. Teolog. Algirdas Jurėnas

K. Barthas, vienas didžiausių, mūsų am
žiaus ir visų laikų teologas, gimė 1886 m.
Bazelyje. Pirmojo Pasaulinio karo metu
jis ėjo kunigo pareigas mažame Šveicarų
kaimelyje Safenwil. 1921 m. jis buvo pa
skirtas reformatų teologijos profesorium
Goettingeno Universitete. Vėliau profeso
riavo Muensteryje ir Bonnoje. 1934 m. Hit
lerio buvo ištremtas iš Vokietijos. Pasku
tiniu metu Bazelio Universitete dėsto dog
matinę teologiją.
Studijuodamas Berlyne ir Marburge, Bar
thas buvo stipriai paveiktas Harnacko ir
W. Hermanno liberalistinių minčių. Pasta
rieji buvo praeito amžiaus pagarsėjusio
liberalo A. Ritschlio mokiniai. Įvyko keis
tas dalykas: liberalinė teologija prikėlė
savo pačios nugalėtoją. Anot H. Sasses,
Barthas galėjo įveikti liberalizmą todėl,
kad jis pats buvo kaulas iš jo kaulų ir
kūnas iš jo kūno.
Be abejo, Bartho vardas įeis į krikščio
nybės istoriją kaip vardas didžiojo libe
ralinės teologijos nugalėtojo, kaip naujo
sios krikščionybės pranašo, nes jis buvo
pirmutinis, kuris interpretavo Vakarų ci
vilizacijos krizę Dievo žodžio šviesoje.
Kaip “šaukiančiojo tyruose balsas” jis
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stovi mūsų akivaizdoje, negailestingai
skelbdamas dieviškąjį “taip” prieš mūsų
žmogiškąjį “ne” ir dieviškąjį “ne” prieš
mūsų žmogiškąjį “taip”.
Bartho teologija perėjo keletą stadijų.
Pirmosios metu jis buvo, kaip jau minėta,
liberalizmo įtakoje. Nuo 1911 m. Jis ėmė
domėtis Šveicarų Religiniu-Socialiniu Są
jūdžiu, kuriam vadovavo H. Kutter ir L.
Ragaz. Sąjūdis svajojo apie Dievo kara
lystę kaip progresyvinį žmonių atsiekimą
žemėje. Tačiau, Pirmojo Pasaulinio karo
metu ir jam pasibaigus, Bartho mąstymas
pergyveno revoliuciją. Jis atmetė religinį
socializmą lygiai taip pat, <kaip ir teolo
ginio liberalizmo “buržuazinę krikščiony
bę”. Jis ir jo draugai, pasak Thurneyseno, dabar išmoko “visai iš naujo kreipti
dėmesį į Bibliją.” Priešais imanentinės
evoliucijos koncepciją Barthas ima akcen
tuoti transcendentinį principą krikščionių
tikėjime. Pastebimas aiškus posūkis atgal j reformatorių (Kalvino, Liuterio) te
ologiją Vienoje savo kalboje 1916 m. jis
pareiškė:
“Jo (Dievo) valia nėra mūsų
valios pataisyta tąsa. Dievas savo valia
pasitinka mūsų valią kaip visai kitas
(ein gaenzlich Anderer). Šito periodo min-

tis pasiekė savo viršūnę pirmojoje Laiš
ko Romiečiams (toliau tik: LR) lai
doje (1919), 'kuri sukėlė audrą. Kai 1921
m. pasirodė antroji pataisyta jo laida,
Bartho literarinėje karjeroje prasidėjo tas
jo išsivystymo tarpsnis, kuris paprastai
vadinamas “krizės teologija”. Tarp pa
grindinių veiksnių, kurie nulėmė jos atsi
radimą, Barthas mini F. Overbecko, S.
Kierkegaardo ir Dostojevskio raštų studi
jas. Aiškiai matyti, kad danų filosofo ir
teologo Kierkegaardo mintys apie “bega
linį kokybinį skirtumą” tarp laiko ir am
žinybės, baigtybės ir nebaigtybės, tikėji
mo ir proto, <žymia dalimi apsprendė barthinė Dievo koncepcija. Į Dievą ir žmogų,
laiką ir amžinybę, Barthas žiūri kaip į
metafizines priešybes. “Dievas yra dan
guje, o tu esi žemėje!” Dievas tėra pa
žįstamas kaip nepažįstamasis Dievas. Ab
soliuto žmogus negali aprėpti savo protu.
Finitum non ėst capax infiniti! Baigtybė
neįstengia suvokti nebaigtybės. Apreiški
mas yra kažkas ant-istoriška ir anapusistoriška, ein Augenblick zwischen den
Zeiten (akimirksnis tarp laikų). Teologi
jos centras yra antis tarinis Kristus, o ne
istorinis Jėzus. Puolimas nėra istorinis
įvykis, bet antistorinė tikrybė. Mes nesa
me atskiri nuo puolimo generacijomis, ku
rios gyveno pirm mūsų, bet kiekvienas
laiko momentas yra tiesioginiame santy

kyje su juo. Išganymas niekuomet negali
būti realizuojamas laike; mes jo neturime,
tik laukiame su viltimi. Kur žmonės ta
riasi kuria Dievo karalystę žemėje, jie iš
tikrųjų stato Babilono bokštą. Etikos prob
lema yra ta pati, kas ir dogmatikos: Soli
Deo gloria (vienam Dievui garbė). Dori
nis gyvenimas yra tik demonstracija Die
vo garbei. Tai tik keli “krizės teologijos”
bruožai, kuriuos randame antrojoje jo LR
laidoje. Kai kurie jos kritikai, kaip pvz.
W. Schmidt, būdingai pastebi: “Dialekti
niai teologai lengvai gali surašyti savo
dogmatiką ant popieriaus lapelio: Dievas
nėra žmogus, apreiškimas ir atpirkimas
nėra istorija, amžinybė nėra laikas. Ką
jie daugiau turi pasakyti, tegali būti šitų
sakinių pakartojimas”. Tačiau ir pats Bar
thas, ryšium su jo knygoje išdėstytomis
mintimis, yra pastebėjęs, kad jo teologi
jos nereikia laikyti nauja sistema, bet tik
“paraštine pastaba”, das bisschen Zimt
zur Speise, trupučiuku prieskonio prie val
gio.
Iš tikrųjų jo LR yra daugiau nei “prie
skonis”. Tai yra nauja teologinė sistema,
kurią jis toliau plėtojo ir tebeplėtoja sa
vo Dogmatikoje. Tai teologinėje lite
ratūroje dar nematytas grandiozinis vei
kalas, kuris stebina pasaulio mokslinin
kus ir kurio iki šiol yra pasirodę netoli
nuo 10 didžiulių tomų. Darbas nebaigtas,

Biržų piliakalnyje prie kunigaikščio Jonušo Radvilos paminklo
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ir jo galo dar nematyti, nors teologui ne
trukus sukaks 70 m. amžiaus. Savo dog
matiką, jis vadina “bažnytine dogmatika”,
tuo norėdamas pabrėžti, kad teologija nė
ra “laisvas” mokslas, bet susijusi su
pačia Bažnyčios būtimi. Barthas expressis
verbis reiškia savo nepasitikėjimą filoso
fija teologijoje ir norėtų pastarąją apva
lyti nuo jai svetimų filosofinių prielaidų.
Dievo žodis, jis sako, yra vienintelis dog
matikos kriterijas. Jis turi trejopą pavi
dalą: sakytinis žodis, kurį skelbia
Bažnyčia, rašytinis žodis, kuris yra
užfiksuotas Šv. Rašte, ir apreikštinis
žodis, apie kurį liudija pirmuoju du pa
vidalu. Žodžio turinys yra Jėzus Kristus,
Immanuelis; apreiškimas yra Dei loųuentis persona, kalbančiojo Dievo asmuo.
Logose (Kristuje) paslėptasis Dievas pa
tampa apreikštuoju Dievu. Šitame fakte
Barthas mato Trejybės šaknį.
“Biblija”, sako Barthas, “kaip ji yra,
yra Dievo žodis ir kaipo tokia aukščiau
sias Bažnyčios mokslo kriterijas.” Ji yra
aukštesnė už Bažnyčią. Bažnyčia nėra
Dievo žodis. Ji yra Dievo žodžio pada
ras. Biblija yra Dievo žodis. Barthas tvir
tai laikosi reformatoriškojo supratimo, ku
riuo galima apeliuoti į Bibliją prieš pa
čią Bažnyčią, Barthas neneigia modernio
sios istorinės kritikos. Biblija jam nėra
knyga be klaidų, kiek dalykas eina apie
mokslinius ir istorinius duomenis. Bet bū
dinga tai, <kad per šitą kitais atžvilgiais
netobulą liudijimo žodį Dievas kalba sa
vo žodį. Biblijos žodis patampa apreiš
kiamuoju žodžiu, gyvu galingu žodžiu, kai
Dievas Kristuje prabyla į žmogų. Apreiš
kimas niekuomet nėra statiškas, <bet dina
miškas. Tačiau Barthas netvirtina vien
tai, kad Biblija patampa Dievo žodžiu.
Jis taip pat sako, kad ji, kaip ji yra,
yra Dievo žodis, bet jos tiesa nėra toks
dalykas, kurį žmogus gali suvokti vienu
skaitymu. Tai yra kažkas, kas atsiveria
tik tikinčiai sielai. Atrodo, kad Barthas
čia bando suderinti Liuterio ir Kalvino
pažiūras į Bibliją. Liuteris yra pasakęs,
kad Biblija turi savyje Dievo žodį,
nes ji rodo į Kristų; o Kalvinas teigė,
kad Biblija, kaip ji yra, yra Dievo žo
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dis. Barthas tvirtina vieną ir kitą. Jis ne
paneigia žmogiškojo Biblijos charakterio.
Jis sako: “Biblija yra Dievo kalba. Bet
ji yra taip pat Dievo paslaptis. Dievas
čia yra pasakęs savo žodį žmonių žodžių
pavidalu, taip kad, žmogiškai kalbant,
Biblija neatrodo esanti skirtinga nuo kitų
knygų, ir mes galime duoti pilną laisvę
Biblijos ir istorinei kritikai. Bet tokia
kritika niekuomet negali paneigti arba at
rasti Dievo žodžio joje.” Biblija yra ne
tik aukštesnė už Bažnyčią, bet ir už jos
dogmas. Dogma nėra Dievo žodis. “Dievo
žodis yra tiek aukštesnis už dogmą, <kiek
dangus už žemę. 7
Gvildendamas Dievo pažinimo galimy
bes, Barthas atmeta Dekarto formulę: Cogito ergo sum (mastau, daigi esu) ir lai
kosi tos pažiūros, kad tikras savęs paži
nimas remiasi Dievo pažinimu: Cogitor er
go sum ( t. y. Dievas mąsto apie mane,
taigi aš esu). Žmogus pažįsta Dievą to
kiu būdu, kad Dievas duodasi jam pažįs
tamas ir sukuria jame sąlygas, 'būtinas
Jam pažinti. Dievas įdiegia savo žodžiu
tikėjimą, kuriuo žmogus gali Jį pažinti.
Iš čia plaukia, kad žmogus iš prigimties
negali Dievo pažinti. Barthas atmeta Ro
mos natūralinę teologiją, taip pat ir mo
dernųjį protestantų mokslą apie religinį a
priori. Barthas nurodo, kad tuščios yra
visos pastangos, kurios racionaliais argu
mentais bando įrodyti Dievo buvimą. .'Nei
Liuteris, nei Kalvinas nebuvo tiek nuo
seklūs, kiek Barthas šioje srityje. Visi
žmogiškieji Dievo įvaizdžiai, Bartho nuo
mone, daugiau arba mažiau yra stabai.
Dogmatikoje kraštutiniškieji krizės teo
logijos bruožai yra dingę. Jei 1921 m.
Barthas kritiškai žiūrėjo į tuos, kurie lau
kė antrojo Kristaus atėjimo, <tai dabar jis
kalba apie Kristų kaip mūsų “ateitį”, mū
sų “viltį”. Kirtis, kurį Barthas dabar de
da ant istorinio Jėzaus, (visai sutinka su
jo Antrojo Atėjimo koncepcija. Pontijus
Pilotas dabar vaidina pateisintą vaidmenį
tikėjimo išpažinime. Ir nors jis pirmiau
buvo prasitaręs apie Bažnyčią kaip “evan
gelijos panaikinimą”, dabar jis rašo, kad
“Bažnyčia iš tikro yra Dievo karalystė
šitame interimo periode”. Tik viename es-
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miniame dalyke jis liko nepakitęs: jis ir
toliau atmeta natūralinę teologiją.
Barthas susilaukė daug draugų ir prie
šų. Paskutiniaisiais metais jam buvo pri
kišama,, kad jis nepasisakęs taip aiškiai
ir griežtai komunizmo atžvilgiu, kaip ki
tados jis buvo pasisakęs nacionalsocializmo atžvilgiu.

paiL Juozas Mieliulis

Bartho reikšmė teologijoje ir apskritai
protestantizmo raidoje yra labai didelė.
Norėčiau baigti amerikiečio teologo H. R.
Mackintosh žodžiais: e4K. Bartho teologi
ja, kad ir kaip ją kritikuosime, <yra krikš
čioniškas mąstymas didelio krikščionies
proto, eksplozyvaus ir dažnai nevietoje
pabrėžiančio,
tačiau neapskaičiuojamos
vertės mūsų laiko Bažnyčiai”.
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MUZIKA IR KRIKŠČIONYBĖ
Prof. Vladas Jakubėnas, Chicago

Nei viena iš didžiųjų pasaulio tikybų nė
ra taip glaudžiai susijusi su muzika, <kaip
krikščionybė. ?o krikščionybės ženklu iš
augo visa mūsų dabartinė vakariečių kul
tūra ir civilizacija; vienas iš jos pažy
mių: didžiulis muzikos meno išsivysty
mas, kurio nepažino senovės kultūros. O
mūsų dabartinė muzika kone ištisai išsi
rutuliavo iš viduramžio bažnytinės muzi
kos, kuri tuo laiku vienintelė atstovavo
augštą muzikos meną.
Klausimas, kaip stipriai muzikos menas
paveikė pačią krikščionybės plėtotę yra
labiau religinis, o gal net ir teologinis.
Gi, <šiame straipsnyje apžvelgsime labiau
išorinį muzikos vaidmenį krikščionybėje,
kuris, kaip matysime, <buvo nuolatinis ir
itin didelis.
Yra žinoma, kad jau pirmieji krikščio
nys susirinkę pamaldosna giedodavo him
nus; iš romėnų šaltinių žinoma, kad jie
atmesdavo tuolaikinį romėnų meną, o tu
rėjo savo giesmes. Kokios tos giesmės
tikrai buvo, įmes tiksliai nežinome, gali
me tiktai prileisti, kad tuose giedojimuo
se galėja būti žydų ritualinės muzikos
įtakos, galėja taipgi įeiti kitų rytiečių
tautų, o taipgi ir graikų melodijų elemen
tai. Romėnų kultūros aplinkuma bažnyti
nės muzikos srityje didelio akstino nega
lėjo duoti. }Yra keista, kad klasikinė grai
kų-romėnų kultūra paliko nepalyginamų
šedevrų skulptūroje, poezijoje, (filozofijoje ir literatūroje, kurie buvo vėliau kel
rodžiu Europos meno plėtotei. Gi, muzi
kos srityje vienintelis tikras dalykas mums
paliktas: plati graikų muzikos teorija, ku
rios pagrindai iš dalies įėjo ir į mūsų
muziką. Muzikos praktika, 'būtent — jos
skambesys mums nėra tikrai žinomas.Graikų naudotas gaidų užrašymas įvairiai pa
lenktomis raidėmis nėra iki šiol tikrai atr
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spėtas ir gali tik apytikriai būti dešifruo
jamas. Tai, ką mes žinome, sako, kad
graikų romėnų muzika pažino tik melodiją,
bet jų teorija nieko nesako apie harmoni
ją (sąskambį), be kurio mes negalime
įsivaizduoti jokio augštesnio muzikos me
no. iš pirštų padėties Romos laikų pa
veiksluose,kur atvaizduoti muzikai instru
mentalistai, (atrodo, <kad jie griebia kele
tą stygų išsyk, taigi, atsieit, sudaro sąs
kambį. Tačiau tai viskas. Mes težinome
tik apie plačią ir painią intervalų gamų
teoriją, tinkančią sudaryti melodijoms, de
ja, (tik tų melodijų mes tiksliai išskaityti
negalime.
Neabejotina, kad ir pirmieji krikščionys
giedojo vienu balsu, mors jų giesmės ro
mėnams atrodė savotiškos ir svetimos.
Daugelis iš tų giedojimų vėliau buvo Baž
nyčios Tėvų užrašyta ir pertvarkyta ir vė
liau įėjo į R. Katalikų Bažnyčios liturgi
ją. Bet iš muzikos istorijos taško žiūrint
ypač įdomu, kad pirmieji daugiabalsišku
mo pradai išėjo iš ankstyvaus viduramžio
Bažnyčios. Vėliau, per Viduramžius iš to
išsivystė kontrapunktas: atskirų balsų jun
gimo menas; dar vėliau, Naujiesiems am
žiams* prasidėjus, atsirado harmonijos (są
skambių jungimo) menas, sudarąs taipgi
protestantų choralo esmę. Kontrapunkto,
ar kitaip sakant polifonijas ( daugiabalsiš
kumo) menas ištisai išsivystė iš bažnyti
nio meno. Harmonijos arba homofonijos
(vienos melodijos vadovavimo) principas
irgi savo šaknis turi bažnytiniame mene,
bet jau daugiau susijęs su Naujųjų Am
žių pradžioje atsiradusia pasaulietiška
muzika; savo keliu homofonija vėl gero
kai įėjo į bažnytinį meną.
Per IX, X ir XI šimtmetį palaipsniui
pradeda bažnyčiose atsirasti- daugiabalsis
giedojimas; pradžioje giedami choralai,

“turavojant” kvintomis ir oktavomis; vė
liau balsai pradeda darytis vis judresni.
“Turavojimas” iš klausos pasidarė vis
sunkesnis ir vėliau net nebegalimas. Baž
nytinė muzika pasidaro vis komplikuotesnė. Jos dėsniams nustatyti, jai tiksliai
užrašyti reikalingos naujos priemonės.
Taip, keleto šimtmečių bėgyje išsivysto
ištisas mokslas — kontrapunktas; atsiran
da komplikuota polifoninė muzika, kurioje
visi balsai nepriklausomai juda, išsivysto
palaipsniui ir tiksli notacija — gaidų už
rašymas, pažymint tiek gaidos aukštį, tiek
ir jos ilgumą, (ritmiką). Jau ankstyvame
Viduramžyje muzika nutolsta nuo parapi
jos ir vis daugiau pavedama specialistų
chorams. Visos pamaldos vis daugiau pa
sidaro giedotos, (atliekamos choro ir gie
doti išmokintų kunigų ir vienuolių. Po tru
putį joje atsirado ir instrumentų. Mažu
pamažu išsivysto vargonai. Pradžioje tai
buvo baisiai sunkus instrumentas, kur kla
višus reikėjo net su kumščiu mušti, o di
deliuose vargonuose reikėjo ištisos armi
jos dumtuvių, pūtėjų; vėliau apie XVII
amžių vargonai jau panašūs, kaip dabar,
atėmus įvairius modemiškus priedus, kaip
elektrą ir pan.

Dailininko Dagio
SUSIMASTĘS DAINIUS PRIE KANKLIŲ,

Reikia atminti, kad ši Viduramžio baž
nytinė muzika tuo laiku yra vienintelė at
stovaujanti augštą muzikos meną Pasau
linis menas tada buvo atstovaujamas ke
liaujančių muzikontų - dainininkų- šokėjų,
kurie rečituodavo riterių balades ar šiaip
krėsdavo šposus. Ankstyvesniam e Vidur
amžyje jie būdavo prilyginami valkatoms,
nors kviečiami ir į didikų rūmus. Vėliau,
Renesanso išvakarėse jų reikšmė pakilo:
Trubadūrais — meilės poemų kūrėjais ir
atlikėjais būdavo net ir karaliai. Tačiau
ir tuo laiku oficialusis, <augštasis menas
tai buvo bažnytinė muzika, daugiausiai
chorinė, bet kurioje vis daugiau atsiras
davo instrumentalinių elementų.
Taigi, (galime drąsiai pasakyti, kad Vi
duramžio muzikos istorija, tai yra bažny
tinės muzikos istorija. Tų laikų žinomi
kūrėjai: tai vienuoliai, vėliau kartais ir
pasauliečiai, garsių bažnytinių kapelų di
rigentai, vėliau taipgi vargonininkai. Mu
zikos vaidmuo krikščionių bažnyčios pa
maldose tuo laiku buvo milžiniškas. Atro
do, kad sunku buvo pravesti ribą tarp bažr
nytinio koncerto ir pamaldų. Muzika būda
vo kartais taip paini ir neskambi, kad ne
veltui Naujųjų Amžių pradžioje buvo ma
nyta visai pašalinti daugiabalsiškumą iš
R. Katalikų Bažnyčios, (paliekant tik vie
nu balsu giedamus gregorijonų choralus;
legenda sako, kad šviesus ir aiškus Palestrinos muzikos stilius išgelbėjęs tos
rūšies meną, kaip R. Katalikų Bažnyčios
pamaldų dalį.
Naujieji amžiai sugriovė R. Katalikų
Bažnyčios hegemoniją, 'sugriovė taip pat
ir bažnytinio muzikos meno diktatūrą. At
sirado platus pasaulietiškas menas, labiau
siai įsikūnijęs operoje. Pati Vakarų krikš
čionių Bažnyčia suskilo: didesnė pusė
Europos nuėjo su Reformacija, <vėliau, po
keleto audringų šimtmečių vėl sustiprėju
si ir persitvarkiusi R. Katalikų Bažnyčia
gerai organizuota kontrofenzyva atsiėmė
daug prarastų žemių; padėtis stabilizavo
si maždaug pusiaukelyje; pusei tolaikinio
civilizuoto Vakarų pasaulio pasilikus su
Reformacija, protestantizmas pasidarė nau
ju galingu ir pastoviu veiksniu Vakarų
kultūros gyvenime.
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Glaudus ryšys tarp krikščionybės ir mu
zikos meno tačiau nenutrūko, nors toli
mesnis galingas muzikos meno išsivysty
mas perėjo į pasaulietišką sritį. Protes
tantai įtraukė visą parapiją į bažnytinį
giedojimą; atsirado naujas stilius: protes
tantą choralas, <kuris po pradinių svyravi
mų pasidarė griežtai homofoninis, (parem
tas harmonija, o nebe kontrapunktu. Svar
bioji melodija buvo nukelta į augštutinį
balsą ir palydima paprastais akordais.
Griežtas ir galingas protestantų choralo
stilius, giedamas visos parapijos, turėjo
be abejo, didelės reikšmės religinio jaus
mo sutvirtinimui; choralų melodijos buvo
kuriamos žymių kompozitorių, <arba varto
jamos dideliuose religinio meno kūriniuo
se. Protestantų pamaldos, ypač Vokietijas
liuteronų, o taipgi ir Anglijos anglikonų
pradėjo vis daugiau būti jungiamos su
koncertiniu pradu, išsivystė platus religi
nės muzikos menas, kurio pranokėjų tar
pe turime tokius vardus, kaip J. S. Bach,
G. FT. Handel ir kt. Didelis kiekis įvai
riems sekmadieniams pritaikintų Bacho
kantatų rodo, kad jos buvo kuriamos kaip
sekančio sekmadienio pamaldų dalis pa-
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gal thi dienai skirtą Biblijos tekstą; šiuo
metu jos labiau priklauso bažnytiniam kon
certui. Ir R. Katalikų. Bažnyčia puoselėjo
religinį ir bažnytinį muzikos meną. Atro
do, kad ribos tarp tikrųjų pamaldų ir baž
nytinio koncerto tuo laiku nebuvo taip
griežtos, kaip tai vėliau buvo nustatyta
ir dar vis tebegriežtinama. Didieji kom
pozitoriai katalikai: W. A. Mozart, J. Hay
dn, L. v. Beethoven ir kiti paliko didelių
bažnytinio ir religinio meno šedevrų.
Galime drąsiai tarti, ir Naujuose Am
žiuose muzika tebesudarė ir tebesudaro
nepaprastą žymią dalį Vakarų krikščiony
bėje.
Rytų apeigų krikščionybė, ankstyvame
Viduramžiuje atskilus nuo Romos vadova
vimo, nuėjo savo keliu. Jos muzika iš
vystė kiek kitokį stilių, pasilikdama gry
nai vokale, neįtraukdama nei vargonų, nei
kitokių instęumentų. Aktingas naujų kelių
jieškojimas, davęs kontrapunkto mokslą,
Rytų Bažnyčios nepalietė; jos muzikos
įtaka apsiribavo Bažnyčia. Pamaldos jo
je yra tik giedotinės, o ne skaitytinės.
Dabartiniais laikais R. Katalikų Bažny
čia rodo vis didesnę reakciją prieš kon
certinės muzikos vartojimą pamaldų metu
ir iš viso apriboja bažnytinę muziką griež
tais nuostatais. Popiežiaus Pijaus X en
ciklika “Motu proprio”, išleista prieš 50
metų, aiškiai nustatė, kurie kūriniai gali
būti vartojami per pamaldas, <kurie leisti
ni kaip koncertinis numeris, o kurie iš
viso bažnyčioje neleistini. Šiuo metu ta
enciklika, ryšyje su jos 50 metų sukakti
mi yra ypač griežtai bandoma taikyti. Griež
tų nuostatų įvedimas yra gal pateisintas
tuom, kad daugelyje šalių (ypač Italijoje)
vargonininkai per skaitytines mišias ar
šiaip laikui užpildyti grodavo visiškai
lengvą muziką, prieštaraujančią bažnyčios
nuotaikai. Šios enciklikos vykdymo griež
tinimas iššaukė Amerikoje nepalankių ko
mentarų, <kurie yra kiek perdėti: Fr. Schuberto “Avė Maria” ir kiti panašūs kūri
niai neleistini įterpti tik į pamaldų litur
giją, bet gali būti atliekami bažnyčioje
kaip Koncertinis numeris net laike skaity
tinių pamaldų. Per liturgines pamaldas,
be gregorijoniško giedojimo yra leisti vi-

si Palestrinos stiliaus Kūriniai, kurių..yra
gan didelis pasirinkimas; taip pat ir lei
džiamų koncertinio pobūdžio kūrinių sąra
šas yra itin platus. Bet deja, 'Amerikos
vestuvininkų nusiminimui, iabu .Amerikoje
taip populiarūs vestuvių maršai: Wagnerio
ir Mendelsonho visai nebegali skambėti
R. Katalikų bažnyčiose.
“Motu proprio” enciklika, teisingai su
prasta ir gerų muzikų vykdoma, palieka
itin platų lauką muzikos menui R. Katali
kų Bažnyčios rėmuose; bet visdėlto ten
ka konstatuoti, kad R. Katalikų Bažnyčia,
kurioje per Viduramžius užsimezgė ir iš
siplėtojo visi dabartinio muzikos meno
pagrindai, dabar pasitraukė nuo moderni
nio progreso galimumų ir apsiribojo savo
senų ir taurių muzikinių tradicijų saugo
jimu.
Protestantų Bažnyčios laisviau žiūri į
bažnytinį muzikos meną; visų denomina
cijų Bažnyčios, ypač čia Amerikoje mėgs
ta paįvairinti pamaldas tauraus ir rimto
pobūdžio koncertiniais išpildymais; jų pa
rinkimas priklauso nuo vargonininko ir ku
nigo nuožiūros, tačiau prisilaikoma gan
griežto stiliaus (kaip tik iš protestantiš
kų turistų tekdavo girdėti nustebusių nuo
monių dėl lengvos muzikos kartais girdi
mos Italijos katalikų bažnyčiose). Šiuo
metu Amerikos protestantų Bažnyčios ro
do ypač palankią dirvą bažnytinei muzi
kai: reikšmingesnės ir turtingesnės para
pijos mėgsta turėti žymų muziką, vargonų
virtuozą kaip parapijos vargonininką, ku
ris paįvairintų pamaldas rimtais koncerti
niais numeriais, o taip pat, (ruošdamas
bažnytinius koncertus ar statydamas di
džiųjų kompozitorių oratorijas su parapi
jos choru, garsintų parapijos vardą. Pana
šiai yra ir Europos šalyse, tik čia pro
testantų kraštuose Bažnyčia yra valstybės
remiama; aprūpintas ir užtikrintas parapi
jos gyvenimas kartais mažina jos aktyvu
mą ir kai kur, ypač Vokietijoje jaučiami
tam tikro sustingimo reiškiniai, pasireiškią ir muzikos mene. įGi Amerikoje kaip
tik protestantų Bažnyčios rodo visokerio
po judrumo; daugelis net ir nedidelių, bet
kultūringų parapijų net ir mažesniuose
miesteliuose gali būti laikomi vietiniais
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rimtos muzikos meno židiniais.
Taigi, ir visai neliečiant gilesnio dva
sinio ryšio bei savitarpinės įtakos tarp
muzikos meno ir krikščionybės, galime
konstatuoti, <kad visas dabartinis augštas
muzikos menas yra išsirutuliavęs iš Vi
duramžio bažnytinės muzikos, kuri tuo lai
ku buvo vienintelė to meno atstovė, nešė
ja ir vystytoja. Naujais laikais muzikos
menas nuėjo savais keliais, atsiskyręs
nuo Bažnyčios hegemonijos; visdėlto ry
šys tarp krikščionybės ir muzikos pasi
lieka tamprus ir glaudus, kurio nematome
kitose didžiose pasaulio nekrikščioniško
se tikybose. Tiesa, su tomis tikybomis
susijusiose senose kultūrose nematome ir
to milžiniško muzikos meno išaugimo, ku
ris yra tipingas tik vakarietiškai, krikš
čioniškai kultūrai.
Schiller: Daryk gerai, tuo maitinsi die
viškus ūgius žmonėse; kurk grožį — tu
skleisi dieviškus daigus.
Buda: Kai žmogaus ranka nėra sužeis
ta, jis gali net ir gyvatės nuodus palies
ti. Sveikai rankai nuodai nėra kenksmin
gi. Ir blogis tik tam nėra pavojingas, kurs
pats blogai nesielgia.
G. Falubert: Savo kūrinyje autorius turi
būti taip kaip Dievas pasaulyje: visur
esantis ir niekur nematomas.
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PASAULONOS BzSkZGWSDU) BEMDKA©AEISBAVDmS
Rašo Uypatija Yčaitė - P etkus

1954 m. vasarą. Evanston’e, Illinois,
Pasaulio Bažnyčių. Tarybos suvažiavime
per savo delegatus dalyvavo didesnė pu
sė (apie septyniasdešimts nuošimčių.) vi
so pasaulio protestantų, ir ortodoksų baž
nyčių. Vien tik faktas, kad toks didelis
skaičius krikščionių, kurie taip žymiai
skiriasi savo religinėmis interpretacijomis
bei pažiūromis į gyvenimą, šiame ir kita
me pasaulyje, sugebėjo susirinkti bendram
pasitarimui, turi būti laikomas labai reikš
mingu. Suvažiavimas įrodė egzistuojantį
krikščioniškųjų konfesijų solidarumą. Nors
galėtų susirasti šimtai klausimų, <kur jų
nuomonės skirtųsi, tačiau šie žmonės su
rado bendrą kalbą remiantis dviem pagrin
diniais principais: viena, kad Kristus yra
pasaulio viltis, o antra, kad visi žmonės
užsitarnauja laisvės ir teisės pagerinti
savo būvį.
Nėra mūsų tikslas čia nagrinėti, 'kokie
dalykai buvo tame suvažiavime svarstyti.
Be abejo buvo daug teologinių klausimų
išlyginta ir dar daugiau gražių žodžių pa
sakyta apie pasaulio krikščioniškųjų baž
nyčių susiartinimą. Ne vienam giliau mąs
tančiam žmogui, net ir geriausių norų krikš
čioniui, gali atrodyti, kad menka nauda
iš gražių šūkių ir teoretinių kalbų apie
oekumeninę veiklą. Gal vertėtų pažvelgti
į praktiškąsias bažnyčių kooperavimo ga
limybes ir paklausti: kas yra šioje srity
je atsiekta ir ką galima padaryti ateityje?
Rodos yra labai aišku, kad krikščionio
vardo nevertas tas, kuris nesistengia sa
vo vargstančiam broliui ištiesti pagalbos
rankos. Tuo labiau krikščioniškosios baž
nyčios vardo neverta tokia bažnyčia, kuri
pasitenkina atlikinėjimu pamaldų sekma
dieniais ir nededa pastangų, kad paleng
vinus pasaulio žmonių būvį. Taigi pažiū
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rėkime kągi yra nuveikusi Pasaulio Baž
nyčių Taryba šalpos darbe.
Nesigilinant į jos istorinį išsivystymą,
galima pasakyti, <kad pasaulio bažnyčių
susiartinimo idėja, (gražiai vysčiusis tre
čiame mūsų dvidešimtojo amžiaus dešimt
metyje, negalėjo pilnai išbujoti dėl kilu
sio 1939 m. pasaulinio karo. Karui kilus,
provizorinis Pasaulio Bažnyčios Tarybos
komitetas, pasirinkęs Ženevą, (Šveicarijo
je, kaipo savo buveinę, pradėjo bendromis
išgalėmis rūpintis pasauline karo pabėgė
lių problema. Tarybai buvo visvien, ar pa
bėgėliai buvo protestantų, katalikų, 'žydų
ar budistų tikėjimo, baltos, juodos, rudos
ar dar kitokios veido spalvos — gelbėjo
visiems vienodai.
Karo veiksmams beeinant, (dvasinio pa
tarnavimo teikimas karo belaisviams buvo
aktualus klausimas. Neutraliųjų šalių baž
nyčios, < ypač Švedijos, siuntė kapelionus
į karo belaisvių stovyklas ir rūpinosi be
laisvių šalpa. Karui baigiantis, pabėgėlių
problema viršijo visas kitas. Daugiau
kaip dvidešimts įvairių organizacijų, tarp
jų ir Jungtinės Tautos, mėgino gelbėti pa
dėti. Tačiau Pasaulio Bažnyčių Taryba ir
su ja kooperuojančios bažnytinės organi
zacijos, yra gelbėję ir apgyvendinę nau
jose šalyse daugiau pabėgėlių, megu vi
sos kitos organizacijos drauge paėmus.
Vien tik International Missionary Council
sudėjo penkis milijonus dolerių šiam tiks
lui.
Po 1948 metų pabėgėlių šalpa, rehabilitacija ir perkeldinimu daugiausia užsiima
Bažnyčių Taryba per Liuteronų Pasaulinę
Federaciją. Paskutinių penkių metų bėgy
je vien Bažnyčių Taryba yra išskirsČiusi
34 milijonus dolerių vertės maisto ir dra
bužių ir 15 milijonų dolerių pinigais Eu-

ropoję ir Azijoje. Amerikietis Dr. Edgar
S. Chandler, Bažnyčių Tarybos šalpinės
veiklos direktorius, dažnai keliauja į įvai
rias pasaulio šalis, vadovaudamas šio dar
bo eigai. Pereitais metais jam teko pie
tauti viešbutyje Sydney, Australijoje, (ku
riame visi tarnautojai, pradedant virėjais
bei padavėjais ir baigiant orkestro muzi
kantais, buvo pabėgėliai iš kraštų už ko
munistinės “geležinės uždangos”, kuriuos
Australijon perkeldino Dr. Chandler’io or
ganizacija, Įdomu pastebėti, kad Australi
joje dabar gyvena virš milijono pabėgėlių
iš Europos.
Dabartiniu
metu svarbiausi Bažnyčių
Tarybos rūpesčiai šalpos srity yra šie
asmenys: tūkstančiai vokiečių iš Rytų Vo
kietijos, kurių apie 1500 pasiekia Vakarų
Berlyną kasdien; 15.000 europiečių, užsi
likusių Raudonoje Kinijoje; 4.000 pabėgė
lių iš už “geležinės uždangos” Trieste;
880.000 arabų, (netekusių savo namų vidu
rinės Azijos sukrėtimų pasėkoje; nesu
skaitoma daugybė žmonių Indijoje ir Pa
kistane, nukentėjusių nuo potvynių ir
sausrų; ir našlės ir našlaičiai Korėjoje.
Korėjoje trylika atskirų bažnyčių dirba
kartu su Bažnyčių Taryba, rūpindamosios
šelpimu 300.000 Korėjos karo našlių ir
virš milijono našlaičių. Padėtis čia pa
sunkinama tuomi, (kad Korėjos vietos pa
pročiai draudžia našlėms antrą kartą ište
kėti. Apie 300 su viršum iš 409 Korėjos

našlaičių prieglaudų yra Bažnyčių Tary
bos žinioje. Taryba taip pat stengiasi pa
dėti 15.Q00 be pilietybės likusių rusų kil
mės pabėgėlių (nuo 1917 m. revoliucijos)
kurie randasi Raudonoje Kinijoje. Čia Baž
nyčių Taryba veikia per Pasaulinę Liute
ronų Federaciją Hong Kong’e. Paskutiniu
laiku jiems sekasi evakuoti po kelis šim
tus asmenų kas dieną ir parūpinti jiems
imigraciją į kitas šalis. Vienas iš sun
kiausių uždavinių yra gelbėjimas asmenų,
kurių jokia šalis nepageidauja priimti kai
po imigrantų — seni žmonės, paliegėliai,
džiovininkai, epileptikai ir pan. Viena to
kia grupė — 130 Baltųjų rusų rado prie
glaudą Vakarų Vokietijoje ir Belgijoje,
kur kelios vietos bažnyčios duoda jiems
užlaikymą iki gyvos galvos. Šios bažny
čios tuom nori parodyti savo dėkingumą
Bažnyčių Tarybai už gautą pašalpą karo
metu. Kaip jos savo laiškuose rašo: “Mes,
kurie esame gavę tiek daug, negalime da
bar atsisakyti kitiems padėti.”
Svarbus Įnašas karo nuteriotų kraštų
atstatymo darbe buvo padarytas tų 10.Q00
jaunuolių, kurie nuo 1948 m. iki dabar da
lyvavo vadinamose Tarptautinėse Darbo
Stovyklose Bažnyčių Tarybos žinioje. To
kią darbo stovyklą (skubame pridėti, (kad
stovyklautojai savanoriškai ir be atlygini
mo vyksta į kitus kraštus dirbti atstatymo
darbą) Amerikoje pirmieji Įvedė Quaker’
iai ir ta mintis sulaukė pritarimo ir kito-

1955-1.16 d. įvykusios iškilmingos pamaldos neseniai įsigytoje Chicagos lietuvių ev. reformatų nuosavoj e bažnyčioje, dalyvaujant aukštie siems Amerikos pres bytęrionų kunigams, o taip
pat Estijos, Latvijos ir Lietuvos liuteronų kunigams bei atstovams. Šia proga į presbyterius
buvo įvesdinti šie mūsų parapijos darbštieji nariai: J. Čigas, H. Dilienė, P. Karosas, P. Kuginys, S. Palšis ir H. Pavilonis.
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se bažnytinėse organizacijose. Šiais me
tais per United Christian Youth Movement
1100 jaunuolių dirba 32-jose stovyklose
devyniolikoje pasaulio kraštų. Užsimokė
dami patys kelionės išlaidas, siekiančias
nuo keliasdešimt dolerių iki tūkstanties,
jie dirba sunkų fizinį darbą drauge su
krikščioniškuoju jaunimu kitose pasaulio
dalyse.
Vokietijoje tokie stovyklautojai stato
amatų mokyklą; Nagasaki, Japonijoje, ato
minės bombos išgriautame mieste — spor
to aikšte; Paryžiuje — pabėgėlių studentų
namus; Siame jie stato javams elevatorių
ir bažnyčią. Pernai 30 krikščionių japonų
studentų padėjo perdirbti buv. J.A.V. avia
cijos įrengimus Indijoje į universiteto pa
talpas. Filipinų salose, <kur nusistatymas
prieš japonus lieka didelis dėl paskutinio
karo įvykių, japonų studentai padėjo at
statyta aukštosios mokyklos patalpas La
gūnoje.
Pereitų trijų vasarų bėgyje, <25
stovyklautojai iš devynių, atskirų šakų dar
bavosi šiaurės Graikijoje prie Albanijos
sienos, 'kur derlingas slėnis — kelių šim
tų hektarų plotas — buvo užlietas potvy
nio ir pavirto pelke. Stovyklautojai padė
jo vietos gyventojams vykdyti nusausini
mo darbus, atstatyti žemės derlingumą,
pasėti pirmuosius pasėlius ir išmokyti
ūkininkus naudoti traktorius bei kitus mo
derniojo ūkio įrengimus.
Po baisiųjų potvynių Olandijoje kelios
tokios stovyklautojų grupės padėjo atsta
tyti gyvenamuosius namus ir bažnyčias.
Ta proga vienas olandų pastorius rašė
savo laiške Bažnyčių Tarybai: “Jūs ne
galite įsivaizduoti, kokį padarė įspūdį
nuo potvynio nukentėjusiems šie jaunuo
liai — svetimtaučiai, kalbantieji įvairiau
siomis kalbomis, kurie su krikščioniška
meile dirbo pačius juodžiausius darbus.
Potvyniai atnešė nelaimę ir pražūtį, bet
taip pat atnešė ir visiškai naują suprati
mą apie oekumeniškąją krikščionybę.”
Prie praktiškosios Pasaulio Bažnyčių
Tarybos veiklos tenka priskirti ir faktą,
kad paskutiniu laiku vis didesnis skai
čius protestantų konfesijų, susiskaldžiu
sių į šimtus įvairių grupių dėl kartais ne
didelių teologinių skirtumų, sueina į di
40

desnius organizacinius vienetus. Susivie
nijimo judėjimas pasireiškė, 'pavyzdžiui,
Kanadoje, 'kur 1925 metais vietos presbyterijonai, metodistai, kongregacionalistai
ir kiti sudarė Suvienytą Kanados Bažny
čią. J.A.V-ėse, <kur yra apie 250 atskirų
protestantiškų konfesijų, ‘tarp 1926 ir 1947
metų įvyko bent septyniolika svarbesnių
tarpkonfesinių susivienijimo akcijų, (tarp
kurių galima paminėti vad. Pietų ir Šiau
rės metodistų susijungimą 1939 m.
Tiesa, ne visos Amerikos bažnyčios
įeina į Pasaulio Bažnyčių Tarybą. Apie
keturiolika milijonų Amerikos protestantų
(iš žinomo 52.890.000 skaičiaus) lieka
neįsijungę. Didesni vienetai, (kurie nepri
sideda, yra: American Council of Chris
tian Churches; Southern Babtist Conven
tion; Missouri Synod Lutheran Church;
Mormons; Quakers; Jehovan’s Witnesses;
ir Christian Scientists. Tačiau kai kuriais
atvejais šios organizacijos visvien ben
dradarbiauja su Pasaulio Bažnyčių Tary
ba, ypač šalpos darbe.
Kalbant apie Pasaulio Bažnyčių Taiybos veiklą tarptautinės politikos plotmėje,
galima pažymėti, 'kad Taryba turi savo
akredituotą atstovą prie Jungtinių Tautų,
kuris veikia stebėtojo teisėmis. Pasaulio
Bažnyčių Tarybos atstovas, Dr. O. F. Nol
de, (liuteronas iš Philadelphia, Pa.) turi
Jungtinėse Tautose didelį autoritetą ir jo
nuomonės klausiama ne tik religiniais, bet
humanitariniais ir net politiniais klausi
mais. Pav. jis buvo kviečiamas dalyvauti
tautinių mažumiį diskusijose ir Žmogaus
Teisių Deklaracijos sudaryme. Dr. Nolde
taip pat dalyvavo Užsienio Reikalų Ministerių Konferencijoje Berlyne 1954 metų
pradžioje.

iš aukščiau minėtų kelių metmenų gali
ma susidaryti vaizdą, kad pasaulio krikš
čioniškųjų bažnyčių susiartinimas, arba
vadinamoji oekumeninė veikla, nėra tik
graži idėja, išdėstyta popieriuje, bet yra
virtusi praktiška realybe, kuri duoda gra
žių vaisių. Visa tai parodo, ką gali nu
peikti geri krikščionys, kai jie užmiršta
tarpusavio skirtumus ir mėgina įgyvendin
ti praktiškuosius savo tikėjimo principus.

ro»ms
Konstantas Kurnatauskas yra kilęs iš
senos kunigų šeimos, kuri nuo reformaci
jos laikų beveik nenutraukiamai statydavo
savo narius Lietuvos evangelikų reformatų

Prof. Dr. K. Kurnatauskas — the present ge
neral superintendent of the Lithuanian Evan
gelical Reformed Church in exile.

Kun. prof. dr. K. Kurnatauskas — dabartinis
Lietuvos Evangelikų Reformatų Bažnyčios trem
tyje generalinis superintendentas.

Bažnyčios tarnybai. Jo senelis Titas Kur
natauskas, kuris studijavo sename Vil
niaus Universitete filosofiją, o vėliau Dor
pate teologiją, buvo Kėdainių reformatų
mokyklos mokytojas, o taip pat ir kuni
gas. Kai 1832 m. ši mokykla buvo rusų
valdžios uždaryta, jis buvo pašauktas į
Kražius reformatų Konvikto inspektoriaus
pareigoms.
Ten 1834 m. gimė jo sūnus
Oskaras (Konstanto tėvas), užaugęs Os
karas taip pat buvo kunigu, iškunigavęs
Biržuose 18 metų. Čia drauge su senioru
Konstantinu Močiulskiu statė naująją baž
nyčią. Deja, 1875 m. Oskaras turėjo palik

kbmbwtauskas
ti Biržus, mes šiame mieste anais laikais
vaikus leisti į mokslus buvo beveik neį
manoma.
Sunkia širdimi jis atsisveikino
su mylima Biržų parapija ir, priėmęs Min
taujos ev. reformatų parapijos kvietimą,
1875 m. rudenį persikėlė ten su žmona ir
penkiais vaikučiais. Mintaujos parapija
tuomet susidėjo iš vokiečių ir šveicarų,
o taip pat ir iš daugelio lietuvių, Čia Os
karas ėjo Konsistorijos nario ir parapijos
kunigo pareigas. Begyvendamas Mintaujo
je, jis surinko naują lietuvių parapiją Ry
goje, kuri ilgainiui išaugo iki 500 narių.

Taip begyvenant Mintaujoje, 1878 m. ba
landžio 9 d. kun. O. Kurnatauskas ir jo
žmona Olga Karpovičiūtė susilaukė pasku
tiniojo vaiko — Konstanto. Būdamas 9 m.
amžiaus, Konstantas įstoja į Mintaujos
gimnaziją, <kurią lankė iki 1892 m. Vėliau,
pagal tėvų norą, persikėlė į St. Petersburgą ir įstojo į reformatų su valdiškomis
teisėmis gimnaziją, Ši gimnazija, palaiko
ma trijų St. Petersburgo reformatų parapi
jų (olandų, prancūzų ir vokiečių), buvo
įsteigta Pestalozzi mokinio, Šveicarijos
pedagogo Murai to ir buvo skaitoma viena
geriausių mokyklų šiame didmiestyje. Ka
dangi didžiausias svoris buvo dedamas
naujoms kalboms (vokiečių ir prancūzų),
be to — geram auklėjimui, į šią mokyklą
savo vaikus siųsdavo daug rusų pirklių ir
inteligentų. Ši mokykla turėjo realinį ir
prekybos skyrių. Čia Konstantas praleido
viename šveicarų pensione 5 metus, (baig
damas gimnaziją 1897 m. Tais pačiais me
tais jis tapo imatrikuliuotas Dorpato Teo
logijos Fakultete. 1899 m. jis persikėlė į
Karaliaučių, kur buvo imatrikuliuotas Teo
logijos ir Filosofijos Fakultete. 1901 m.
baigė Karaliaučiaus Universitetą ir įstojo
į Leipzigo Universitetą, <kur studijavo fi
losofiją ir istoriją pas žinomus profeso
rius Wundt ir Lamprecht. 1903 m. birželio
9 d. Erlangene (Bavarijoje) gavo filosofi
jos daktaro laipsnį už Baltijos kraštų is
torijos disertaciją. Tais pačiais metais
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Vilniaus sinodo metu jis gen. sup. An
driaus Kadero ir savo tėvo buvo ordinuotas kunigu. Jam buvo paskirta Kelmės pa
rapija su filijomis Kėdainiuose, Deltuvoje
ir Seirijuose. 1905 m. jis išrinktas Vilniaus
ev. reformatų Kolegijos nariu, o 1913 m.
pašauktas i Vilnių su teise palaikyti sa
vo senąją parapiją. Kelmėje. 1914 m. ve
dė Juzefų Stanevičiūtę, su kuria laimin
gai gyveno 28 metus. Pirmojo pasaulinio
karo metu, kada visi kunigai buvo privers
ti palikti Lietuvą, Vilniaus Ev. Ref. Ko
legija buvo evakuota į Slucką, gi K. Kurnatauskas liko Lietuvoje vieninteliu refor
matų kunigu ir atstovavo Lietuvos ev. ref.
Bažnyčios reikalus vokiečių okupacijos
meta. 1918 m. bolševikams užėmus Vilnių,
jis grįžo į Kelmę,aptarnaudamas Šią para
piją iki 1938 m.,_ viso čia praleisdamas
35 metus. 1920 m. jis buvo pašauktas į
naujai įsteigtą Kelmės progimnaziją (vė
liau gimnaziją) direktoriumi, o 1925 m.
Lietuvos Valstybės Prezidentas pavedė
jam, sup. Povilui Jakubėnui ir dr. Gaiga
laičiui įsteigti Evangelikų Teologijas Fa
kultetą prie Valstybinio Kauno Universite
to. Nuo 1925 m. iki 1928 m. jis buvo to
fakulteto docentas, o nuo 1928 m. iki 1936

Mūsų, kunigai žygiuoja į iškilmingą kunigaikš
čio Jonušo Radvilos paminklo atidarymą B iržų
piliakalnyje.
Šiose iškilmėse dalyvavo daug
aukštų svečių iš sostinės bei kitų, miestų, o
taipgi kariuomenės or kės tras, gusarai ir k t,
Čia matome iš kairės šiuos kunigus: J. Šepe
tį, prof. dr. P. Jakubėną, A. Šerną, prof. dr. K.
Kurnatauską, P. Jašinską, A. Balčiaus ką ir iš
Kauno atvykusius evangelikų studentų draugi
jos atstovus, pasipuošusius savo vėliava. Šio
se iškilmėse dalyvavo ir aukšti katalikų dva
siškiai.
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m. ekstraordinarinis S. Testamento ir heb
rajų kalbos profesorius, eidamas tuo pa
čiu laiku nuo 1925 m. iki 1936 m. fakulte
to sekretoriaus pareigas ir būdamas nuo
1926 m. iki 1930 m. Universiteto Senato
narys. 1938 m. Vilniaus Ev. Ref. Sinodas
pašaukė jį į Vilnių gen. superintendento
pareigoms. Čia jis išbuvo iki 1941 m.
Bolševikams užėmus kraštą, užėjo Lie
tuvai liūdnas ir sunkus laikas, kuris su
davė Bažnyčiai beveik mirtiną smūgį. In
teligentija turėjo būti išnaikinta. Tam li
kimui išvengti, (Lietuvos inteligentija bu
vo priversta palikti savo kraštą ir išvykti
užsienin. Taip 1941 m. vasario 27 d. K.
Kurnatauskas su savo šeima paliko Lie
tuvą. išbuvę 4 metus umzidlerių lageryje,
kur jo žmona mirė Pomeranijoje, jis atvy
ko į Lehrte prie Hannoverio. jčia jis ir
mano sulaukti savo gyvenimo vakaro kai
po privatus asmuo.
Gen. Sup. P. Jakubėnui mirus, jis 1953
m. Lietuvos Ev. Ref. .Sinodo tremtyje bu
vo išrinktas Lietuvos Ev. Reformatų Baž
nyčios vyriausiu kunigu — Generaliniu Su
perintendentu hon. causae.
Čia trumpais bruožais palietėme ilgą
gyvenimą žmogaus, kuris pusę savo am
žiaus tarnavo Lietuvos Ev. Ref. .Bažnyčiai
— savo protėvių garbingam tikėjimui.
Tarp jo svarbesnių raštų galima pami
nėti: Monumentą Reformationis Polinicae
et Lithuanicae ” ( Ev. Ref. Bažnyčios is
torijos šaltinių rinkinys — 3 tomai ir tu
rinio sąsiuviny s — nuo 1913 m. iki 1920 m.).
Jis redagavo Protestantų pasaulėžiūros ir
Lietuvos Ev. Ref. Bažnyčios reikalams
skirtą mėnesinį laikraštį ’TVIūsų Žodį” nuo
1925 m. iki 1931 m. Biržuose. Didesni Kun.
Prof. Dr. .Kurnatausko veikalai: Jobo kny
gos problema ir Graikų tragedija ( 258 psl.
1928 m. Kaune), Jėzus Kristus Talmu
de (1930 m.) ir Jono Kalvino reikšmė re
formacijai ( 1909 m. Kalvino 400 metų gi
mimo dienos progai — 120 psl.) ir kiti.
Lietuvos Ev. Ref. Bažnyčia buvo Kurna
tausko atstovaujama Reformatų Pasaulinės
Sąjungos suvažiavimuose:
1925 m. Kardite — pietų Valijoje,
1927 m. Budapešte — Vengrijoje ir
1929 m. Dagoje — Olandijoje.

GCELJWIiS

ŪK JOS BCLESOMAS
Kun. Vytautas Kurnatauskas

Mano darbo kambaryje ant sienos kabo
trys mano paties nupiešti paveikslai, vaiz
duoją Kelmės reformatų, bažnyčią ir dvi
gatveles su senais mediniais nameliais.
Su tais paveikslais aš niekuomet nesiskirdavau, nes jie man nuolat primena jaunys
tės dienas, kurios seniai, (seniai jau pra
nyko praeities tolumoje. Neturėjau Lietu
voje savo tėviškės, nes esu gimęs gra
žioje Latvijos sostinėje Rygoje. Bet lai
ko bėgyje Lietuva tapo tąja šalimi, apie
kurią pilna sielvarto ir ilgesio mano šir
dis nuolat galvoja. Teko savo gyvenime
matyti daug žmonių ir kraštų, apvažinėti
beveik visą Europos Rusiją, Prancūziją,
Angliją, Vokietiją ir Lenkiją, susitikti su
įvairių luomų žmonėmis — kunigais, pa
sauliečiais, su darbininkais, o ypač su
žemdirbiais, susipažinti su jų religiniu,
dvasiniu pasauliu, <bet kai prisimeni pra
eitį... seniai iš akivaizdos pranykusias
saulėtas dienas tėvynėje Lietuvoje, tuo
met mano akyse atsistoja vaizdas tų pa
laimintų metų, mėnesių ir dienų, kurias
dangiškasis Tėvas leido man praleisti
mylimoje Kelmėje ... žemiškame rojuje.
Nežiūrint gamtos grožio, kuriame Kelmės
miestelis, jos baltoji ev. reformatų bažny
čia prie Tauragės-Joniškio plento ir nuo
laiko pasenusi medinė klebonija su gonkeliais taip gražiai ir toli matosi išsitie
sę tarp kalnelių ir laukų, kur plati ir srau
ni Kražantės upė prie ant kalno gulinčių
ir žalumynuose paskendusių ypatingo gro
žio kapinių, kur netolimas pušynas visuo
met duodavo pavargusiam nuo ilgesnio pa
sivaikščiojimo užtarnautą poilsį, — Kel
mė buvo tikra Dievo palaimos sala, ant
kurios mano dėdė kun. prof. dr. K. Kurnatauskas, visuomet linksma ir pilna gyve
nimo saulės asmenybė, padėjo savo neuž

mirštamą antspaudą visam gyvenimui. Kel
mė buvo apie 40 metų mano dėdės para
pija, <kurią jis mylėjo kaip savo vaiką ir
jai ištikimai tarnavo beveik iki paskuti
niųjų, buvimo metų Lietuvoje. Nebuvo nei
vieno žmogaus, nežiūrint kokiai tautai ar
tikybai jis priklausydavo, kuris nueitų nuo
klebonijos durų be jo malonaus žodžio,
be sielos arba kūno pastiprinimo, be pa
galbos savo rūpesčiuose. O kuomet gra
žios alyvos prie klebonijos vartų žydėda
vo, tuomet mano dėdė taip mėgdavo su
savo šeima sėdėti prie kavos stalo atvi
rame ore po šimtmetiniu senu kaštanu ir
Šnekučiuoti su visuomet gausiai jį lan
kančiais pažįstamais ir bičiuliais. Kiek

Kelmės ev. reformatų bažnyčia
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kartų, a. a. kun. prof. dr. P. Jakubėnas bu
vo mano dėdės mylimu svečiu. ?Šiuos du
vyrus bendron draugystėn ir darbui rišo ne
tik mokslo ir universiteto santykiai, bet
ir meilės bei pasitikėjimo nuotaika, kuri
traukė juodu viens prie kito per visą gy
venimą. Niekur gal kaip čia — Kelmėje
kun. prof. dr. P. Jakubėnas nesijautė taip
gerai, kaip mano dėdės namuose; visuo
met su liūdesiu palikdavo jis juos.
O kuomet užeidavo žydų šabasas ir mies
telyje pasigirsdavo šauksmas: “In sul, in
sul”, ir medinių Kelmės miestelio namu
kų languose sužibėdavo žvakės... tuomet
mano dėdė taip mėgdavo išeiti į gatvę ir
pasigrožėti ta nuotaika, <kuri viešpatauda
vo tarp mažų, senų namukų bei prie ypa
tingo grožio senos žydų sinagogos. Kun.
prof. dr. K. Kurnatauskas labai mėgdavo
kalbėti ne tik su savo žmonėmis, pažįsta
mais, parapijiečiais ir draugais, sutikus
juos gatvėje, bet ir su žydeliais krautu
vėse bei kitur. Jam sudarydavo ypatingą
malonumą suinteresuoti juos savo hebrajų
kalbos žiniomis ir su jais kalbėti apie

Kun. prof. dr. K. Kurnatauskas ilsisi tremties
pakelėje .
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įvairiausius politinius, socialinius arba
religinius klausimus. Maloniausias gi lai
kas jam būdavo, kuomet jis galėdavo po
vakarienės su savo a. a. 1942 m. mirusia
žmona, jos drauge arba vienintelia sese
rimi Elena (kuri tragiškai mirė 1941 m.
nuo nacių rankų ir buvo palaidota Lenki
joje) praleisti ilgas valandas prie malo
naus pašnekesio arba radijo muzikos.
Didelis gražus sodnas aplink kleboniją
būdavo kasmet apsodinamas gražiausiomis
gėlėmis, o sena lazdynų alėja duodavo
progą pasivaikščiojimams ir susikaupimui.
Prie klebonijos buvo nemažai bažnytinės
žemės — apie 45 ha. Mano dėdė arba pats
su pagalba pasamdytų darbininkų šią že
mę apdirbdavo, <arba ją išnuomodavo už
nedidelius pinigus.
Baltoji bažnyčia su savo gotiškais,
auksiniais langais, ir parapija susidedan
ti iš lietuvių, vokiečių ir lenkų — buvo
kadaise gana turtinga, kai dar dvarininkai
Gružauskai gyveno, kurių aukomis toji baž
nyčia daugiau kaip prieš 350 metų ir bu
vo pastatyta. Bet laiko bėgyje tos šeimos
reformatų nariai pamažu išmirdavo, taip
kad mano kunigavimo laikais tebuvo liku
sios tik kelios šeimos, kurioms tekdavo
laiks nuo laiko laikyti lenkų kalba pamal
das. Paprastai, Kelmėje pamaldos vykda
vo lietuvių ir vokiečių kalbomis. Norėda
mas žmones jungti, io ne skirstyti ir ži no damas, kad pusė parapijos susideda iš
reformatų, o antroji pusė iš liuteronių —
kun. prof. dr. J<. Kurnatauskas pastatė baž
nyčioje už Dievo stalo dar ir altorių. ų?aip
pat ir šv. Vakarienė buvo dalinama žmo
nėms tokiu būdu, kad reformatai gaudavo
duoną, o liuteronai — ostiją. Taip Liute
rio-Cvinglio religinis ginčas Marburgo pi
lyje 1529 m. rado čia Kelmėje išsprendi
mą — gal vienintelėje vietoje visame evangeliškame pasaulyje. Tarp Kelmės para
pijas dviejų tikybų žmonių nebūdavo nie
kuomet kokių ginčų, <jie visi skaitė save
tik evangelikais. Būdamas pats labai pla
čios širdies žmogus, <mano dėdė supras
davo kiekvieną ir visuomet padėdavo ten,
kur pagalba būdavo reikalinga. Atsimenu,
kai vieną kartą atėjo pas dėdę žmogelis

Mykolas Zablockas
apie vyturėlio giesmę

Kasžin, ar dar išgirsiu giesmę vyturio
Gimtiniuos tėviškės laukuos,
Kur ji pavasariais, anksti iš ryto vis,
Skambėdavo be paliovos.
Ir, būdavo, žvalgais į aukštį —
Berybiai, mėlyni dangaus skliautai, —
Tačiau to muziko, to kompozitoriaus di
džiausio,
V is viena nematai.

Šiandien pavasaris sparnus jau tiesia
Į pilkas didmiesčio gatves...
Kasžin, ar vyturėlio mielą giesmę
Kas nors iš ten į čia atneš?
Tačiau, kas nuolatinį miesto gatvių
griausmą
Tau giedant čia nustelbs ? —
Paliki, vyturėli, ir toliaus ten
Ateinančio pavasarėlio skelbt!

ir sielvartams nebūdavo vietos, bet tūks
tančiams žmonių, kurie po kun. prof. dr.
K. Kurnatausko palaimintu stogu rasdavo
vėl tikėjimą į žmones ir linksmi eidavo
savo keliais. Daug jaunystės metų esu
praleidęs Kelmės laimės saloje... O kuo
met Dievas perdavė man šią palaimintą
parapiją iš dėdės rankų, kuris buvo pa
šauktas į Vilnių šio miesto Gen. Superin
tendento pareigoms, aš čia atvažiavau su
savo jaunąja žmona 1939 metais ir tuomet
maniau, kad ir man bus lemta tęsti toliau
dėdės darbą šioje Dievo dirvoje. Bet Die
vo keliai — ne mūsų keliai ir Jo sprendi
mams turime nusileisti! 1941 m. turėjome
pirmą kartą palikti savo brangiąją Tėvy
nę, o 1944 m. vos grįžus atgal — antrą
kartą! Tais metais mano dėdė viešėjo pas
mane Kelmėje paskutinį kartą ir drauge
su mano šeima pradėjo tremties kelią į
nežinomą likimą, likimą, kuris nuvedė jį
galop į Lehrtę prie Hannoverio. Čia jis,
eidamas 78-tuosius metus, ramiai laukia
savo gyvenimo vakaro. O Kelmės rojus
amžinai pasilieka šviečiančiu atminimu,
ir pasiliks tol — kol mūsų, širdys plaks...

Kasžin, ar dar išgirsiu giesmę vyturio
Gimtiniuos tėviškės laukuos,
Bet jos skambėjimas pavasariais, anksti
iš ryto vis.
Man Lietuvos užmiršt neduos...

sutvarkyti savo sklypo reikalus. Dėdė jį
paklausė: “O kiek metų, tu jau apdirbinėji šį sklypą?” “Jau pora metų, ‘kunigėli,
— atsakė jis, — o dabar norėčiau sumokė
ti nuomą”. į tai mano dėdė atsakė besi
juokdamas: “Aš pats nežinojau, kad tas
sklypelis (1,5 ha) man priklauso... aš jį
tau dovanoju”. Toks buvo kun. prof. dr.
K. Kurnatauskas! Jis visur parodydavo
savo širdį, išklausydamas kiekvieną, ku
ris tik į jį kreipdavosi su prašymu. Nie
kam nebūdavo atsakyta!
Kelmės rojus ne tik mano dėdei, jo .šei
mynai ir man buvo laimingiausia vieta pa=
šaulyje, kur liūdesiui ir ašaroms, ‘vargams

Lietuvos gamtos grožyje skęstanti kunigų
Kurnatauskų numylėtoji Kelmės klebonija.
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LIETUVOS MOKYKLINIS JAUNIMAS
TARP DVIEJU AUDRU
Rašo Dagys, Kanada
Nutilus pirmojo pasaulinio karo audrai
Europoje, 'atsistačius nepriklausomai Lie
tuvai ir susiorganizavus jos vidurinėms ir
įvairioms kitoms mokykloms, atsirado ga
na gausus mokyklinis Lietuvos jaunimas,
kurį aš čia iš tolimos laiko perspektyvos
noriu prisiminti ir charakterizuoti.
Tiesa, susikūrusios gausios Lietuvos
mokyklos nebuvo kaip iš dangaus nukritu
sios,
be jokios praeities. Jų, buvo šiek
tiek ir prieškarinėje Lietuvoje, taigi buvo
susidariusios šiokios tokios tradicijos ir
moksleivių, veikimo bei galvojimo’ būdas.
O šis jų dvasinio bei idėjinio gyvenimo
palikimas atiteko Jaunosios Lietuvos moks
leiviams. Gi caro laikų, Lietuvos — pa
vergtos Lietuvos jaunimas gyveno labai
neramų dvasinį gyvenimą: jis buvo labai
jautrus politiniams veiksmams ir persiė
męs net kraštutinėmis idėjomis, kurios
reiškėsi to meto visuomenėje. O to meto
didžiulės caro imperijos visuomenė susi
dėjo iš daugelio pavergtų tautų, kurios
troško didesnės ar mažesnės laisvės. Tos
tautos dažnai net ginklu, me vien tik žo
džiu ir spauda, <kovojo už išsilaisvinimą.
Taigi, toji visuomenė nebuvo pasyvi ir
sustingusi, bet nerami, aucfringa, besiprie
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šinanti, vis kovojanti ir net re volių cionieriškai siekianti savo tikslų.
Jaunimas visuomet būna labai jautrus
visuomeninio gyvenimo veiksniams. Jis
pradeda pažinti ne tik gyvenamojo krašto
padėtį, bet ir viso pasaulio, (tuometinio ir
praėjusio laiko, (Santvarką. Jam atsidaro
durys ir ateina žinios apie bendruomenių,
tautų ir visuomenių gyvenimą ir jų idėjas,
apie didvyrišką tų idėjų siekimą, 'apie pa
siaukojančias, žūtbūtines kovas iki per
galės arba garbingos, paveikslingos mir
ties.
Šitokie faktoriai veikia kiekvieną jau
tresnį žmogų, mors jis gyventų ir laisva
me, ramiame krašte, <o nepalyginamai daug
daugiau veikia jaunimą svetimųjų valdo
mose tautose. Todėl toks jaunimas yra
idėjiniu požiūriu užsispyrusiai kovingas,
net fanatiškai besiekiantis savo tikslų.
Tai toks buvo tų laikų jaunimas ir jo dva
sinis palikimas atsistačiusios Lietuvos
mokykliniam jaunimui. O šis, nors jau ir
prie kitų sąlygų, bet iš “įsibėgėjimo” ar
pamėgimo kovoti, ar iš noro gyventi gar
bingą idealisto gyvenimą, tam tikra dali
mi dar bandė tęsti šį garbingą kovotojo
gyvenimą toliau, lyg ir nesuprasdamas pa
sikeitusių laikų, ar nerasdamas to, <ko no-

rėjo surasti. O atmink, (jaunime, 'kad tą,
ką randi taip popierių ir knygų, niekuomet
nesurasi gyvenime, ar tai ką duoda gyve
nimas — niekuomet neduos nors ir geriau
si bibliotekų tomai.
Dabar šiek tiek konkrečiau apie Lietu
vos mokyklinio jaunimo idėjinį gyvenimą.
Kaip paprastai gamtoje visur būna prie
šingybės, taip ir Lietuvos mokyklinio jau
nimo tarpe iš karto susiformavo dvi prie
šingos srovės: dešinioji ir kairioji — ka
talikiškoji ir pažangioji. Katalikiškasis
jaunimas vadinosi ateitininkais, Jis vei
kė vadovaujamas jų dvasios vadų — ka
pelionų ir vyresnės kartos idėjos draugų.
Kadangi pirmąjį Lietuvos vyriausybės de
mokratinės santvarkos periodą daugiausia
sudarė katalikiškosios partijos, tai ir šis
jaunimas — ateitininkai — dvasiniai palai
kė tą vyriausybę, taigi jie nebuvo opozi
cijoje, bet karšti ir aistringi savo katali
kiškųjų tradicijų palaikytojai.
Kitas gi jaunimas — opozicinis ateiti
ninkams, savo gairėse numatė rūpintis
liaudies gerove, gerinti paprastųjų ir dau
giausiai vargstančiųjų žmonių gyvenimą ir
kovoti už jų dvasinę laisvę ir ekonominį
gėrbūvį. Jie vienur vadinosi tik pažangiai
siais, kitur liberalais, vėl kitur socialis
tais. Tai priklausė nuo jiems vadovaujan
čių tų pačių moksleivių, kuriems kuris žo
dis labiau patiko ar atitiko jų tempera
mentą. Lietuvos Nepriklausomybės pradžio
je daug kur populiariausias žodis buvo
“aušrininkas”. Tai buvo romantiškai so
cialistinė ir idėjiniai gana revoliucinga
moksleivių organizacija, tužsilikusi dar iš
caro laikų. Biržų gimnazijoje iš pradžių
ji buvo labai populiari. Laikui bėgant jos
populiarumas mažėjo, nes pradėjo reikštis
daugiau realistinės socialdemokratinės ir
liberalinės idėjos. Kitose gi gimnazijose,
pvz. Mariampolėje aušrininkų romantiškas
vardas išliko gan ilgai. Ir jų turbūt popu
liariausias asmuo buvo rašytojas-poetas
Kazys Boruta, o iš biržiečių poetas Ka
zys Jakubėnas. Jų, kaip opozicionierių
kiekvienai vyriausybei, likimas buvo la
bai panašus: jie perėjo ištrėmimo kelią ir
valgė kalinio duoną Smetonos laikais, ir
kaip teko, girdėti, to paties susilaukė už

ėjus bolševikmečiui. Jų, kaipo moksleivių,
mylimas laikraštis buvo “Aušrinė” — auš
rininkų organas.
Šios organizacijos buvo gana gausios
savo nariais. Protestantai, negalėdami pri
klausyti ateitininkams ir neturėdami tuo
metu savo konfesinių organizacijų, priklau
sė minėtoms pažangiosioms organizaci
joms. Pažangioji moksleivija nesutarė su
ateitininkais net moderniosios keturvėjiškos literatūros, moderniojo meno ir naujų
jų šokių, klausimais. Kai šie šituos daly
kus protegavo, ateitininkai gi nenorėjo
girdėti apie jokį modernizmą. Dabar gi ir
jų tarpe yra didelių modernizmo garbinto
jųPažangioji moksleivija buvo labai pa
lanki moderniai ir tuo metu labai populia
riai Esperanto kalbos idėjai, mes ji ėjo į
pasaulį ne vien tik kaip sausa kalba, bet
kaip tautų bendradarbiavimo ir solidarumo
idėja. Biržiečių esperantininkų būrelis bu
vo organizuotas, gana gausus ir veiklus,
ir jie buvo išleidę ne vieną šafirografuotą laikraštėlį Esperanto kalba. Paskiau
žymiesiems diktatoriams kaip Rusijoje
taip ir Vokietijoje esperantiška idėja ne
patiko ir ji buvo užgniaužta, o vien ma
žosiose valstybėse ji nebegalėjo egzis
tuoti, nors ir buvo plačiai paplitusi.
Taip mokykliniam jaunimui pasiskirsčius
tarp dviejų politinių aistrų, stokojo pa
kankamai pagarbos vienų kitiems bei gra
žaus sugyvenimo. Jie vieni kitiems atro
dė tik paniekos teverti objektai. Žinoma, •
iš jų galima išskirti vieną kitą taktiskesnę asmenybę. Buvo kartą net keista išgir
dus vieno daugiau apsiskaičiusio žodžius:

In z, K. Klybas — atstovavęs Lietuvos Ev.
Re f. Bažnyčios jaunimą pasauliniame reformatų,
kongrese Princetone 1954 m,, su žmona.
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“Taip nesiskaityti su savo idėjos prie
šais galima tik pas mus t. y. politiškai
nesubrendusiame krašte, gi, žiūrėk, tokioj
Anglijoje partijų atstovai tarp savęs ima
si tik parlamentuose, o iš jų išėję ir pa
sisveikina ir pasikalba vieni su kitais
kaip tikri džentelmenai.“
Aišku, toks moksleivių politinis pasi
skirstymas ir kartais fanatiškas elgesys
tarpusavyje negalėjo patikti nei mokyto
jams, nei jų tėvams. Todėl, <pvz. Biržų
gimnazijas vadovybė susitarusi su tėvais
kartą, uždraudė politinių organizacijų eg
zistavimą mokykloje. Jie, (suprasdami tie
są, kad gamta nepakenčia tuštumos, ban
dė įsteigti vieną — bendro lavinimosi or
ganizaciją, ir čia uždarę politinius prie
šus stengėsi juos sutaikinti. Bet kur tau!
Kas gi sutaikė tigrą su liūtu viename nar
ve? Niekas ! Kas nori muštis — suranda
pagalį!
Šios organizacijos susirinkimai tada te
buvo tiek įdomūs, kad galima būdavo pri
siklausyti politinių priešų peštynių, kas
jauniems žmonėms būdavo labai įdomu.
Ateitininkai, žinoma, šita bendra organi
zacija pasitenkinti negalėjo. Jiems buvo
galimybės kur tai parapijos namuose ir
kapeliono bute susirinkti vadinamam “slap
tam“ veikimui už mokyklos sienų. į ben
drąją mokyklos organizaciją jie ateidavo
pasitarę ir susiorganizavę ir stengdavosi
užimti visus valdybos postus, kad neleis

tų kitiems pasireikšti jiems nepageidauja
ma prasme. Iš karto jiems taip sekėsi,
bet pažangioji moksleivija tą tuojau su
prato ir padariusi iškilą į ežero salą ir
ten pasitarusi atėjo organizuotai į naujus
rinkimus. Po ilgų ir aštrių diskusijų tak
tiniais klausimais pažangieji visu šimtu
nuošimčių, rinkimus laimėjo. Jie šią ben
dro lavinimosi organizaciją pavadino “Spin
dulio“ organizacija ir ramiai joje švietė
si ir lavinosi. Ateitininkai daugiau neban
dė vykdomuosius organus iš savo tarpo
sudaryti. Taip nepasisekė tėvams ir auk
lėtojams sutaikyti jų priešginas vaikus.
Tuomi pasibaigė “įdomiosios“ dienos
moksleivių susirinkimuose.
Protestantiškoji Biržų moksleivija ne
nebandė sudaryti savo konfesinę organi
zaciją. Tuometinis jų tikybos mokytojas
kun. P. Jakubėnas irgi nesistengė jiems
ką nors panašaus duoti, galbūt gerai nu
manydamas, kad tam dar nėra pribrendu
sios sąlygos. Juk dar nepertoli buvo au
dringa praeitis ir neperaiškiai švietė mig
lota ateitis, todėl kiekvienas rūpinosi kaip
per ją geriau prasiskinti kelią pagal savo
supratimą ir savo jėgas.
Tiesa, kun. Jakubėnas per tikybos pa
mokas ne kartą yra perspėjęs arba pata
ręs savo mokiniams per aistringai neįsi
leisti į politinį gyvenimą nes tai esąs
tik bereikalingas laiko ir jėgų eikvojimas.
Jis patardavo jiems težiūrėti vien jų moks-

Grupė Biržų, gimnazijos mokinių vienoje iš Biržų ežero salų 1924 m. rugsėjo mėn. Apačioje
iš kairės: E. Snarskytė, K. jakubėnas, V. Karosas ir O. Dubraitė. Antroje eilėje: J. Puodžiū
nas, K. Snarskis, J. Kutra, J. Undzėnas, A. Dagys, ]. Tatoris, M. Kregždė, P. Puodžiūnas. Sto
vi: P. Bružas, P. Vasinauskas, K. Puodžiūnaitė, J. Dagys, O. Pavinškytė, S. Plepys, J. Da
gys, O. Kregždė, J. Kregždė ir kiti.
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lo knygų ir ten koncentruoti visą energiją
ir sugebėjimus. Neramių jaunuolių tas ne
žavėjo, nes jie mėgo gyventi idėjomis ir
jautriai reaguoti į aplinką, todėl jie ne
galėja užsidaryti tik savo kambarėliuose
ir paskęsti tarp negyvų knygų puslapių.
Dabar, iš tolimos laiko perspektyvos į vi
są tai pažiūrėjus, (atrodo, kad kun. ;P. Jakubėnas buvo teisingas. Dabar, o ypač
gyvenant šiame amerikoniškame pasauly
je, kur politika dažnai yra tik “dirty bus
iness”, ne tik senas, <bet ir jaunas kitaip
galvoja.
Antrame Lietuvos gyvenimo laikotarpy
je, (t. y. po 1926 m. gruodžio įvykių, <kaip
viešojo gyvenimo, taip ir mokyklinio jau
nimo gyvenimo vaizdas ėmė smarkiai keis
tis, arba tapo pakeistas. Kaip viešajame
gyvenime politinės partijos buvo nepagei
daujamos, taip iš mokyklų jos turėjo visiš
kai išnykti. Žinoma, ateitininkai nedingo,
jie kiekvienoje Lietuvos vietoje ėmė veik
ti už mokyklos sienų, (kapelionų globoje,
pasidarė tik dar išdidesni, (nes slaptas
veikimas sukelia ne kasdieninę nuotaiką,
priduoda heroizmo dvasios, <moko slėpti ir
išlaikyti paslaptis; o tas labai imponuoja
jaunimą. Tada jis pasijunta pranašesnis
už kitus. O juk jie galėjo laisvai veikti

mokyklose, tik ne “ateitininku”, bet “Re
liginio auklėjimo būrelių” vardu. Bet vie
šas veikimas neturi magiškos galios ir iš
paprasto asmens nepadaro “herojaus”, to
dėl šie būreliai nebuvo populiarūs ir jais
ateitininkai nepasitenkino.

Gi tas jaunimas, kuris iš “įsibėgėjimo”
tęsė maištingas tradicijas dar iš priešpirmojo karo laikų, nebeturėdamas realaus
pagrindo Lietuvos gyvenime, pamažu tirpo
ir sutirpo. Jei kai kur ir pasitaikė tokių,
kurie žavėjosi raudona spalva, tai buvo
tik pavieniai asmenys, gi visas kitas pa
žangesnis arba prieškatalikiškas jaunimas
susikūrė į tautinės spalvos organizacijas,
o jų svarbiausi buvo skautų org., kuri su
ateitininkais taip pat nesurado bendros
kalbos.
Taigi, Nepriklausomos Lietuvos jauni
mas visą laiką lėkė su dviem priešingais
vėjais. Vienas jų savo dvasia visą laiką
pasiliko toks pat, tik iš pozicijos perėjo
į opoziciją. Kitas gi, (kuris po pirmosios
pasaulinės audros buvo opozicinis, nera
mus, maištingas ir idealistinis, priartėda
mas prie antrosios pasaulinės audros pa
sidarė ramesnis, <taikingesnis ir realistiškesnis.

Kunigaikščių Radvilų pilies griuvėsiai Biržuose, Dešinėje matome išlikusį stiprųjį pilies
kampą, kuris nieko nebodamas lyg stulpas tebestovi. Apie jį vietiniai seni žmonės pasakoja
įdomių padavimų.
Gi nuotraukos kairėje matome seną liepą, kurią čia pasodino pats Rusijos caras Petras Dil
dysi s, viešėję s Biržuose 1701
pavasarį. Si liepa visus stebina savo storumu ir senumu.
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P. Kuginys

Pavasarį viskas žavingai žydi, 'bujoja,
o vėliau būna gražūs vaisiai, Jei pavasa
ris pasitaiko nepalankus ( šalčiai, šalnos),
tai ir vaisiai būna menki ir negausūs, ar
ba jų visai nebūna.
Panašiai yra ir žmonių, gyvenime. Jau
nystė yra žmogaus gyvenimo pavasaris —
žydėjimo laikas. Tame laikotarpy žmogus
pasiruošia gyvenimui — sėja savo ateities
grūdą, o poetas taip vaizdžiai iššireiškia: “Kol jaunas, o broli, sėk pasėlio
grūdą, dirvos neapleiski. Tuomet kada
jausi, kai kūns ima stingti, dvasia jau
susnūdus, vėlu juk prie darbo, (nesėsi,
neplausi.” Jaunystėje žmogus mokinasi ir
baigia įvairius mokslus. Mokslo, (sąžinin
go darbo vaisiais žmogus naudojasi visą
gyvenimą.
Mūsą jaunimas tremtyje gyvena visai
kitokiose sąlygose, negu Lietuvoje. Trem
tyje jaunuolių ir jų tėvų gyvenimas, (už
darbis nepastovus, negarantuotas. Todėl
ypač dabar jaunimas, kuris iš tėvelių už
darbio gali mokytis, turi gerai mokytis ir
veltui nesugaišti nė vienų metų, (nes ry
toj tėveliai gali nebegalėti leisti į moks
lą. (liga, <nustojimas darbo, mirtis). Beto,
gali prasidėti karas. Tuomet su mokslu
blogiau (mokyklų, miestų evakuacija, jau
nimo ir jų tėvų į kariuomenę ėmimas ir
t.t.). Nuostabu, (kad dabar, taikos metu,
kai kurie lietuviai jaunuoliai (net studen
tai), tėvų mokslinami, meta mokslą ir sto
ja savanoriais į kariuomenę, (užmiršdami,
kad vėliau gali nebetekti mokytis.
Rimtai, sąžiningai dirbąs religingas jau
nimas naudingas savo tikybai ir tautai.
Tokie žmonės yra gerbiami, <jais visi ža
visi.
Geriausias pavyzdys jaunimui yra mūsų
bažnyčios miręs general, superintendentas
dr. Jakubėnas, jo gyvenimas ir darbai. Jis
mums vienoje tikybos pamokoje pasakė
šiuos niekuomet neužmirštamus, (brangius
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žodžius: “Vanduo valo kūną, o malda sie
lą.“ Tuo kun. Jakubėnas pasakė, kad žmo
nės turi būti tikinčiais, o jų siela maldo
je skaisti. Tai sektini šventi žodžiai.
Nelaimėje, ligoje, kovos lauke, (piktoje
pagundoje, mirties patale tikintis žmogus
nuoširdžioje maldoje, atgailoje, (atsidavi
mu Dievo valiai nusiramina, tikėdamas
Dievo teisingumu, gailestingumu. Vaikš
čioti tikybos — Šv. evangelijos keliais yra
tikriausia ir ramiausia. Tai patvirtina ir
patsai gyvenimas. Vienas Nepriklausomos
Lietuvos profesorius su žmona buvo neti
kintieji. Kai juodu tremtyje labai daug iš
kentėjo ir paseno, jie pasidarė tikinčiais
į Dievą. Apie tai tas profesorius patsai
parašė lietuvių laikraštyje.
Krikščionių tikybų yra daug. Jos visos
yra Dievo palaiminti keliai į išganymą.
Neveltui mūsų tikyba moko gerbti kitas
tikybas. Man labai patiko superintendento
kun. Neįmano pamaldose konfirmantams
pasakyti šie reikšmingi žodžiai: “Nenie
kink kitų tikybų, <nes nežinai kokia galy
bė jose slepiasi.“
Tenka apgailestauti, kad kai kurios ti
kybos neatsilygina evangelikams tokia pat
tolerancija. Man prieš akis stovi šio 20to amžiaus pasibaisėtinas įvykis Kolum
bijoje; ten katalikų minia, priešaky su ku
nigu ir vienuole, įsiveržė į evangelikų
bažnyčią, sutriuškino vieną suolą ir jo
gabalais primušė ir išvaikė besimeldžian
čius žmones. Yra ir daugiau panašių ne
krikščioniškų įvykių.
Mielas jaunime! Mes esame laimingi,
kad mūsų kunigai mus veda tikruoju krikš
čioniškos meilės — Kristaus mokslo keliu
ir kad todėl mes pagaliais svetimoje baž
nyčioje žmonių neužpuolame.
Tikra, nenukrypstanti nuo švento rašto
tikyba yra didelės reikšmės dalykas. La
bai gaila, kad kai kuriose valstybėse, vals-

tybinėse mokyklose nedėstoma tikyba. To
se valstybėse į jaunimo sielą sistematiš- 7
kai neįrašomi pamaldumo, krikščioniškos
meilės ir Dievo baimės žodžiai, todėl ten
besikeičiančios žmonių kartos mažai ką
žino apie Kristaus mokslą. Vien bažny
čios savo pamaldose tos spragos negali
užpildyti, nes mažai yra tėvų., kurie nuve
da savo vaikus į bažnyčią, o vieni vai
kai irgi retai į pamaldas ateina. Todėl
suprantama, kad tokiose valstybėse yra
daug netikinčių, kuriems dažnai nėra nie
ko švento: jie nežino artimo meilės, Die
vo baimės ir atsakomybės prieš Jį. Tokie
žmonės dažnai sunkiai nusikalsta (net
vaikai). Štai keli pavyzdžiai: 1) vienos
šeimos 8-nių ir n-kos metų vaikai daug
kartų įsibrovė per duris arba langą į Sve
timus butus ir ten pagrobė pinigus arba
brangius daiktus; 2) 12-kos metų moki
nys, pašauktas pas mokytoją pakalbėti
dėl jo blogo elgesio, staiga puolė gelž
galiu tą mokytoją ir jį sužeidė; 3) vyres
ni mokiniai panašiais atvejais dar žiau
riau pasielgia su mokytojais; 4) kiti mo
kiniai net nužudo savo tėvus, brolius ar
kaimynus už tai, kad jie draudžia arba
trukdo daryti blogus darbus. Suaugę žmo
nės dar dažniau ir sunkiau nusikalsta.
Tokie nusikaltėliai saugosi tik policijos
ir kalėjimo, o kiti faktoriai jiems neegzis
tuoja.
Dar blogiau yra tose valstybėse, kurio
se uždraustos krikščioniškos tikybos ir
prieš kurias žiauriai kovojama. Ten pati
valdžia yra kriminalistų rolėje; tokie be

dieviški valdovai per savo agentus net
svetimose valstybėse vykdo nužudymus,
žmogvagystes ir t. t.
Labai liūdna, bet pasaulyje, kaip minė
jau ir kaip jūs patys gerai žinote, <yra
daug blogybių, kurios jaunimui dažnai pa
kenkia kaip nepalankus pavasaris žiedams.
Bet mūsų jaunimas yra mūsų gimtosios
tikybos ir tautos puikus atžalynas — ats
tovai. Jau vien šita aplinkybė kalba jų
naudai — garantuoja, kad jie eis savo tė
vų, protėvių pramintais dorybių keliais;
neveltui juk sakoma, kad obuolys nuo Obe
lės netoli ritasi.
Tačiau blogybes turi kiekvienas įžiūrė
ti ir jų saugotis. Jaunimui reikia vengti
bendrauti, draugauti su blogais asmenimis,
nes iš to nieko gero nebūna, o tik blogo:
jie pripratina rūkyti, girtuokliauti, tingi
niauti, paleistuvauti ir t. t. Minėti daly
kai jaunimui dažnai yra užkrečiami ir
smerktini. Kartais dėl tokio bendravimo
tenka net palikti šį pasaulį.
Taigi, jaunuoliai, reikia mokytis ir iš
kitų žmonių nelaimės, jų gyvenimo, paty
rimo. Senyvi žmonės turi daug patyrimo
žinių iš savo gyvenimo įvairių laikotarpių.
Jie savo patarimais gali būti jums svar
biuose reikaluose labai naudingi. Neven
kite ir nesidrovėkite su jais išsikalbėti,
nes tuomet jūsų nutarimai, <darbai tikrai
bus dar tikslesni.
Mielas jaunime! Aš linkiu, kad jūsų
darbo vaisiai būtų tokie pat gražūs ir ma
lonūs, kaip jūsų žydinčioj! jaunystė!

Pirmojo Didžiojo karo metu evakavus mūsų kunigus Rusijos gilumon, į Biržus vokiečiai bu
vo atsiuntę kun. Mullerį, kurį, čia matome su “Saulės” gimnazijos viena ev. reformatų, mokinių
grupe. Pirmoje eilėje: J. Dagys, P. Dagys, J. J aku bė na s ir J. Stružas. Antroje eglėje: Krisiukėnaitė, Snarskytė, Ruplėnaitė, Snarskis, Povilonis ir Mizarus. Šalia kunigo stovi E. Janonytė
ir Dubra.
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MEILĖS KARALYSTĖ

Rašo Povilas Klybas
Seniai, labai seniai, (senas, <žilas kara
lius Apolis pasikvietė savo vienintelę duk
rą Eridoną ir tarė: “Pasirink sau vyrą, aš
noriu savo karalystę ne tau vienai valdy
ti palikti, bet kartu su tavo vyru.” Eridona tada tėvo paklausė, ar ji galinti pa
sirinkti ką ji norinti ir kaip ji norinti.
Tėvas į tai dukrelei taip atsakė: “Tu da
ryk kaip tau patinka, aš neprieštarausiu.”
Po šito tėvo ir dukters pokalbio atsira
do skaisti žvaigždė toli padangėse lygiai
virš vieno aukšto kalno. Vienoje pusėje
žvaigždutės mirgėjo lyg koks užrašas. Jau
nuoliai turį geras akis išskaitė, kad tas,
kuris užjos ar užlips ant to kalno-gaus
karalaitės Eridonos ranką. Lipdamas į šį
kalną jaunuolis turi pasakyti, ką gero ža
da jis karalystei ir karalaitei Eridonai pa
daryti. Tačiau tai ne viskas. Kitoje žvaigž
dutės pusėje aiškiai išskaitomas įspėji
mas: “Kas neįstengs užlipti, nuritės nuo
kalno akmens pavidale!”
Ta žvaigždutė švietė dieną ir naktį ir
buvo toli matoma. Qreitai pasklido naujie
nos po visas aplinkines valstybes. Daug
prisirinko jaunuolių, smalsių ir drąsių ber
nužėlių, taurių ir išdidžių karalaičių —
visi jie bandė į kalną kopti. Belipdami
jie buvo karalaitės, stovinčios ant kalno
viršūnės, klausiami ką gero ir ką naujo
jis karalystei atnešiąs. Atsakymų buvo
įvairių. Vieni sakė karalaitę karštai my
lės, kiti sakė jai brangias pilis pastatys,
treti — užkariaus svetimus kraštus ir to
kiu būdu valstybės sienas praplės.
Tačiau visi žadą šias puikystes riedė
davo žemyn nuo kalno kaipo akmenys. Ir
susidarė didelės krūvos akmenų apie kal
ną, o drąsuolių vis atsirasdavo.
Ten netoli gyveno jaunuolis, Sokardijus,
dailus, teisingas ir doras vaikinas. Jis
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visuomet stengėsi padėti vargšams, <nors
jis pats veik nieko neturėjo. Kartą jam
naktį sapnavosi, jog karalaite Eridona jo
šaukiasi. Pabudo jis ir susikaupęs maldoj
klausia:
“Negi aš jos rankos vertas?”
Tačiau maldoj vis ryškiau jam darosi, kad
toks Dievo noras. Nieko nelaukęs apsi
rengė ir išėjo kalno link. Minia žmonių
susirinkusi apie kalną sužiuro, kaip jis
tvirtais žingsniais kopė į kalną. Pusiau
kelėje į viršūnę karalaitė Eridona jo klau
sė: “Ką gero tu įneši Į mano karalystę?”
Į tai Sokardijus atsakė: “Ateinu aš pas
tave meilės obalsiu, <meilė tau ir visiems
tavo karalystės pavaldiniams, (vargšams ir
turtuoliams. Neturiu nė aukso nė sidabro,
nestatysiu brangių pilių ir rūmų, nebandy
siu užkariauti taikingų mūsų kaimynų, nes
nenoriu nekaltų žmonių kraujo pralieti.
Noriu, kad žmonės gyventų talkoj, būtų
sotūs, Dievą gerbtų ir juose degtų meilės
žarija savo artimui.”

Pradžiugo karalaitė Eridona ir prabilo:
“Kopk į kalną Sokardijau, aš laukiu ta
vęs. O jūs jaunuoliai, kurie sirgote didy
bės ligą jeigu pasižadate tarnauti žmo
nių gerovei, užmirškite meilę vien tik sau.
Teatbunda jūsų širdys iš akmeninio mie
go ir pradėkite naują gyvenimą (kurį pa
švęskite Meilei.
Ilgus metus gražiai valdė karalius So
kardijus su karaliene Eridona ir buvo vi
sų mėgiami. Jų vardai ir šiandien nėra
užmiršti.

// Biržų, Ev. Reformačių Moterų Draugijos
veiklos: tautinėmis vėliavėlėmis pasipuošę vai
kai rikiuojasi šventoriuje prieš išvykstant ekskursuoti.

TABAKAS IR SVEIKATA

Visa man leista* bet ne visa dera.
Visa man leista, bet aš nesiduosiu
jokiam dalykui savęs pavergti.
1 Kor. 6:12-13

Rūkymo įprotis yra giliai įsišaknijęs
šiandieninės žmonijos gyvenime. Yra pri
imta laikyti, kad šis įprotis yra labai men
ka yda, nesudaranti jokios žalos nei žmo
gaus sielai, <nei kūnui. Nežiūrint to, nors
ir mes rūkymą pripažįstame tik kaipo ydą,
ar įprotį, apaštalas Povilas ragina jo sau
gotis, sakydamas (laiške Galatiečiams 5,
24): “Kurie yra Kristaus, <tie prikala sa
vo kūnus drauge su ydomis ir geiduliais”.
Iš antros pusės vis daugiau pasigirsta
balsų apie tabako žalingumą ir žmogaus
kūnui. Laike paskutinių dviejų metų USA,
Anglijoje ir Šveicarijoje buvo atlikta apie
10 mokslinių darbų bei surinkta statisti
kos duomenų, kurie visi priėjo prie pana
šių išvadų, kad tabakas yra viena iš ke
liolikos, ir galbūt svarbiausia, (plaučią vė
žio priežastis. Kaip žinome, plaučių vė
žys yra nelabai lažna, bet mirtina liga ir
gyvybę įmanoma išgelbėti tik labai anks
tyva operacija. Be to, tabakas dar yra
kenksmingas sergant kai kuriais kraujo
indų sutrikimais. Kritika prikiša, kad ne
buvo įmanoma įrodyti, jog rūkymas tikrai
yra tik ta ir vienintelė plaučių vėžio prie
žastis, bet vienas faktas lieka nenuginči
jamas, kad ši liga yra dažnas stiprių rū
korių svečias. Buvo renkami kruopštūs
statistikos duomenys palyginant normalius
ir sergančius asmenis, rūkančius ir nerū
kančius, tabako rūšį ir formą, rūkytą lai
kotarpį, bei asmens profesijas. Viso to
išvadoje pasirodė, kad iš nerūkančių vyrų
plaučių vėžį gauna tik 1,3 proc., visi ki
ti yra rūkantieji. Pagal paskutines statis
tikas rūkorius yra linkęs gauti šią ligą
33 sykius greičiau negu nerūkorius. Stip
riai rūkantis pagal tuos davinius yra tas,
kuris surūko per dieną apie 35 cigaretes.
Vidutiniškai kandidatai į šią ligą rūko

Mūsų, tikėjimo nuoširdaus draugo kun. Robert
C. Stanger’io “Bethany Evangelical and Re
formed” bažnyčia Chicagoje.

maždaug 20 metų, iš jų 94 proc. rūko ci
garetes, 4 proc. pypkes ir 3,5 proc. ciga
rus. Dažniausia suserga tie, kurie dūmus
giliai įtraukia į plaučius. Nežiūrint visų
šių tyrinėjimų visgi nebuvo galima užtik
rintai pasakyti, kad rūkymas yra tiktai
viena šios ligos priežastis; yra ir daugiau
faktorių, kurie lieka tolimesniam laikui iš
aiškinti. Kad tabakas savyje turi vėžį su
keliančių cheminių medžiagų be abejonės
yra įrodyta darant bandymus su baltosio
mis pelėmis laboratorijose, tepant pelių
odą su sudegusio tabako smala. Po dviejų
metų kantraus darbo tyrinėtojams pavyko
sukelti vėžį baltosiose pelėse. Tabako
firmos jiems yra paskyrusios sumas pini
gų ne dėl to, kad įrodyti, jog tabake yra
vėžį sukelianti medžiaga, bet su tikslu,
kad ją izoliuoti ir pašalinti iš tabako.
Kaip tie bandymai pavyks, parodys ateitis.
Palieka faktas, (kad plaučių vėžys gausė
ja proporcingai su tabako suvartotu kie
kiu, rūkytojų skaičius taip pat didėja. Šio
meto krikščioniškoje USA nerūkančių vy
rų yra tik 14,6 proc. Turint omenyje, (kad
prieš minėtą ligą imuniteto niekas neturi,
būtų neblogai persvarstyti nors ir statisti
kos duomenis ir pertikrinti savo suvartotų
cigarečių kiekį. Niekados neklystantieji
Švento Rašto žodžiai primena: “ką žmo
gus sėja, tą ir piaus.” (Gal. 6.8)
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KREGŽDĖS GRĮŽTA
Rašo Hypatija Yčaitė-Petkus

Kalifornijos saulės spinduliuose besišildydamas snaudžia San Juan Capistrano
miestelis, apsuptas alyvmedžių, apelsinų
ir riešutų sodais. Jo žaliuojantį slėnį su
pa kalną virtinės, o už kelių mylių šniokš
čia Ramiojo vandenyno bangos. Apylinkės
vaizdai gražūs, bet miestelis dar labiau
didžiuojasi savo praeities paminklu — vie
nuolių misijas griuvėsiais. Tai įdomus
prisiminimas iš tų laikų, kai prieš kelis
šimtmečius ispanai — Kalifornijos pirmie
ji kolonizatoriai — skleidė Krikščionybę
tarp čiabuvių pagonių indėnų. .Tais laikais
indėnų čia buvę galima priskaityti kelias
dešimtis tūkstančių, nors šiandieną jie
yra išnykę kone visiškai. Ispanijos vie
nuoliai, kurie energingai ėmėsi Krikščio
nybės skleidimo darbo, Kalifornijos pa
kraštyje tarp San Diego ir San Francisco
miestų įsteigė per dešimts panašių misi
ją
Vienas iš tokių paminklų, liudijančių
apie Kalifornijos ispaniškąją praeitį, <yra
San Juan Capistrano (Švento Jono Kapistraniečio) misija — vienuolyno ir bažny
čios pastatai, kurių tiktai tuščias keva
las dabar tebestovi. Ant dar stovinčių
bažnyčios sienų, ties pačiu altoriumi,
dangaus paukščiai pastatė savo namelius.
Sientį plyšiuose, tarp plytų ir akmenų, ka
bo kregždžių lizdų daugybė. Čia gyvena
išgarsėjusios Capistrano kregždės, <kurios
grįžta
čionai kiekvieną pavasarį tą pat
mėnesį ir tą pat dieną, <o rudenį su tokiu
pat punktualumu vėl išskrenda nežinia kur.
Garsas apie ištikimą kregždžių grįžimą
yra plačiai po Ameriką pasklidęs. Laik=
raščiai netgi talpina spaudos komunikatus
apie įvykį, jog kregždės grįžo ir vėl. Jos

atsirado punktualiai šiais metais, taip
kaip pernai ir užpernai; jei galima tikėti
pasakojimais, taip yra buvę be pertraukos
jau keliasdešimt ar net šimtą metų.
Vietos žmonės turi padavimą apie kregž
džių atsiradimą bažnyčios griuvėsiuose.
Kartą miestelio klebonas eidamas gatve
pamatęs vietos viešbučio savininką bešir
diškai griaunantį kregždžių lizdus ilga
kartimi ir vejantį jas lauk iš po savo pa
stogės. “Bijok Dievo, kaimyne, pasigai
lėk nekaltų paukštelių’’, sušuko susijau
dinęs kunigas. “Kur jos pasidės, kai Tu
jas išbaidysi?” Bet nedorėlis nekreipė
dėmesio ir savo niekšingą darbą tęsė to
liau. Tuomet kunigas pasakė nuliūdusioms
kregždėms: “Mielosios, teikite su manim.
Aš jums suteiksiu prieglaudą Dievo na
muose.” Pasakyta — padaryta. Linksmai
čyraudamos kregždės it debesys apsupo
savo geradarį ir nuskrido paskui. BemaBemardas Brazdžionis
ALYVOS PRIE BIRŽŲ PILIES

Kun. jonui P.

Tegu žydi krūtinėj daina ir draugystė,
Kaip alyvų kerai ten prie Biržų pilies —
Pūti g greičiau, daug greičiau šitoj žemėj
ims vysti
Mūsų dienos, nei žiedas gegužio gėlės.,.

Daug greičiau, daug greičiau vertę auksas
praranda,
Negu dangišką grožį laukų lelija,
Ir, kaip Radvilo soduos gimus legenda,
Svies ir gaus, lyg dangaus palaima širdyje:

Neužgesus pagairėje mirštančių metų,
Nepaklydus per naktį pasaulio keliuos,
Nenugrimzdus bedugnėje skausmo verpetų
Sirvenos gimto ežero lendrėm liūliuos
Amžinų idealų daina ir draugystė
Daug dailiau, nei drabužis gegužio gėlės,
Daug ilgiau, nei alyvos, kaip gyvos, ims
vysti
Atminimuos pražydę prie Biržų pilies...
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tant susirado šakelių, molio trupiniukų,
popierėlių; susimūrijo lizdus bažnyčios
griuvėsiuose ir ten apsigyveno visiems
laikams. Tai buvę Šv. Juozapo dienoje.
Dėkingos kregždės pažadėjusios kiekvie
nais metais tą pat dieną sugrįžti ir gar
binti Dievą. Ir išlaikė savo žodį iki pat
šių dienų.
Žmonės sako, kad tos kregždės skren
dančios labai toli, jieškodamos šiltesnio
klimato, net į kitą pasaulio galą. Būk jos
žiemos mėnesius praleidžiančios Palesti
noje, < Šventoje Žemėje, netoliese pačio
Jeruzalės miesto. Žinodamos, kad turės
skristi nesuskaitomą daugybę mylių per
jūrų marias, įjos tinkamai pasiruošia ke
lionei. Kiekviena išskrisdama pasiima į
snapą po šakelę. Kai jos pavargsta skris-

Didvyriška protestantiškoji Suomija, 1955
metais švęsdama savo krikščioniškos bažny
čios 800 metų, sukaktį ir reikšdama nuoširdų
bičiuliškuma lietuviams, prisiuntė mums savo
Fuikų jubilejinį leidinį. Čia matome vieną to
eldinio nuotraukų: taip yra palaidoti savo pa
rapijų šventoriuose tos skaičiumi mažos, bet
dvasia didelės tautos 90.000 drąsių sūnų, ku
riems laisvė ir savas tikėjimas buvo branges
nis už gyvybę. Ir buvo užėjusi audra, ir Ujo
kruvini lietūs, bet Suomija negriuvo, nes jos
pamatai buvo pastatyti ne ant smėlio, o ant
evangeliško tikėjimo uolos.

damos virš okeano vandenų, tai šakeles
sumeta į vandenį, 'atsitupia ant jų ir ilsi
si besisupdamos ant bangų. Taip sako pa
sakoriai. Bet kaip iš tiesų kregždės ke
liauja, ir iš kur, kodėl jos palieka šį žy
dinčių gėlių ir šlamančių palmių kraštą,
kur nėra niekada nei sniego, <nei šalčių,
kas traukia jas vis grįžti prie apleistų
griuvėsių? Neturėdamos nei laikrodžių, nei
kalendorių, kaip jos nutaiko laiką grįžti
punktualiai kasmet į Capistrano? Tai vis
klausimai, į kuriuos tik vienos kregždės
temokėtų atsakyti.
Jeigu kasnors paklaustų kokiu būdu mi
sijos pastatai pavirto į griuvėsius — at
sakymą būtų galima lengviau surasti. Tai
jau ne padavimas, o tikrovė, kad 1812
metais įvyko smarkus žemės drebėjimas,
kurio mūrai neatlaikė. Sakoma, tai įvykę
sekmadienį, pačiu pamaldų metu, ir kad
tada žuvę bent keturios dešimtys bažny
čioje susirinkusių maldininkų. Šiandieną
stovi tik pastatų liekanos, kurių niekas
atstatyti nemėgina. Čia nuolat lankosi mi
nios keleivių, įdomybių jieškotojų, girdė
jusių apie vietos grožybes ir ypač apie
kregždes. Nevienas iš jų gali surasti ra
mybės valandėlę sename sode, kur kve
piančių akacijų ir spalvingų kamelijų žie
dų fone girdisi bičių dūzgimas, švelnus
balandžių burkavimas ir linksmas kregž
džių Čyrenimas. Žmogus čia jautiesi taip
toli nuo moderniškosios civilizacijos, kad
gali užmiršti, jog už keliasdešimts mylių
yra Los Angeles, vienas iš Amerikos mil
žinų, kur rūksta fabrikų kaminai ir visu
smarkumu verda šiandieninio gyvenimo
tempas.
Keleivis, apžiūrėjęs kregždes ir jų na
melius, gali aplankyti muziejų su savo
ispaniškųjų laikų suvenyrais. Jis gali pa
matyti bažnyčios sienos plyšyje įmūrytą
keturių varpų kampanilę, kuri, kaip pada
vimai sako, pati ima skambinti, kai koks
rimtas pavojus gręsia užklupti miestą.
Taip pat gali pamatyti rožių darželio vi
duryje statulą vienuolių pranciškonų did
vyrio — kunigo Junipero Serra, kurio ini
ciatyva didele dalimi ir buvo nutiestas
Kalifornijos misijų tinklas. Kuiį laiką Ka
lifornijoje pranciškonai buvo labai įtakin55

gi, suvaidindami panašią, rolę, <kaip ir sa
vo laiku jėzuitai kai kuriose Europos ša
lyse. Nežinia, ar pranciškonų, atėjimo pa
sėkoje daug indėnų, sielų pasiekė Dangaus
Karalystę, bet visai aišku, (kad to įvykio
dėliai daug jų nukeliavo į aną pasaulį.
Nepraėjus nei kelioms dešimtims metų,
indėnų beliko tik saujelė, išskirti iš jiems
įprastų sąlygų, indėnai buvo paversti į
pigią darbo jėgą — nelyginant baudžiau
ninkus — kai vienuoliai juos įjungė į mi
sijų užvestų dvarų gyvenimą, indėnai grei
tai išmirė kone visiškai, daugiausia nuo
visokių ligų, kurias jiems drauge su Die
vo žodžiu atvežė baltasis žmogus.
San Juan Capistrano misija buvo įsteig
ta 1776 metais, taigi tuo pat metu, kai
jaunai Amerikos respublikai pavyko iško
voti savo nepriklausomybę. Įįdomu prisi
minti, kad tais laikais Amerikos kontinen
to gyvenimas vystėsi visai skirtingai At
lanto ir Pacifiko pakraščiuose, ir net be
jokio tarpusavio kontakto. Viename šone
gyvavo J. A. V. respublika, (kitame šone
kolonizacijas darbą vykdė ispanai — dvi
skirtingos kultūros visai skirtingose apystovose. O tarp šių dviejų teritorijų tęsė
si mylių myliomis “niekieno žemė”, va

kariečio žmogaus dar neatrasta ir neištir
ta.
Prekybai tarp rytinio ir vakarinio Ame
rikos pakraščio buvo itin sunkios sąlygos.
Kelionę buvo galima atlikti tiktai laivu,
kas imdavo apie du metus laiko ten ir at
gal, apiplaukiant pietiniausiąjį Pietų Ame
rikos iškišulį — Ugnies Žemę. Pradėjus
Amerikos pionieriams skverbtis į vakarus
savo arklių traukiamais vežimais, <pramušus kelius ir nutiesus geležinkelius, vaiz
das pasikeitė. Likimas lėmė visam žemy
nui nuo Atlanto ligi Ramiojo vandenyno
susivienyti po žvaigždėta J. A. V. vėliava.
Tačiau ispanų praeities pėdsakų yra li
kę, vakarinėje Amerikos pusėje iki New
Mexico valstijos ir dar toliau. Vienas iš
patraukliausių tokių praeities paminklų yra
Capistrano griuvėsiai, (kur kas pavasarį
tą patį mėnesį ir tą pačią dieną sugrįžta
kregždės. Jos neboja gamtos sukeltų au
drų ar žmogiškosios rankos sukurtų pasau
linių suiručių, dr vykdo savo pasiryžimą
visvien. Kregždės grįžta nežiūrint viso
ko, kaip ir vilties liepsnelė, <kuri nuolat
užsidega iš naujo žmonių širdyse, 'nežiū
rint skaudžiausių pergyvenimų ir juodžiau
sių. valandų.

ANTRASIS lietuvių ev. liuteronų Bažnyčios Sinodas tremtyje, įvykęs 1955 m. Vokietijoje,
Annaberge. Į Vvr. Bažnyčios Tarybą išrinkti: E. Gložaitis ( Anglija ), V. Zaikauskas (Austra
lija), kun. dr. M. Kavolis ir M. Šulmisjras (Kanada), kun. M. Preikšaitis, M. Purvinas, A. Kle
mas ir K. Kikutis (J. A. V.), kun, P. Šimukėnas, kun, J. Urdze, E. Žilius, F. Šlenteris, F. SkėrysA.''t.F>areigis, M. Galinaitis ir M. Posingis (V okietija ).
Gi si°s Tarybos Pre zidiuman išrinkti tie patys, kurie šiose pareigose yra nuo pirmojo liut,
sinodo, įvykusio 1948 m, Imbshausene: kun, A. Kerelis — Senjoras, kun. A. Trakis - Vice sen
joras ir F. Šlenteris — Reikalų Vedėjas.
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MUSŲ AKADEMINIS JAUNIMAS
Rašo inž. Gytis Šernas, Kanada.

Paskutiniuoju laiku Jaunimo Skyrius
bandė susirišti su Šiaurinės Amerikos kon
tinente studijuojančiu mūsų, jaunimu. Tas
dalinai pavyko. Iš gautų atsakymų į iš
siuntinėtus paklausimus pasirodo, <kad J.
A. Valstybėse aukštąjį mokslą eina gana
didelis nuošimtis mūsų reformatiško jau
nimo. Sudaryti tikslias žinias arba statis
tiką, žinoma, nėra taip lengva bei neat
rodo, kad tai būtų šio skyriaus uždavi
nys. Su skaitytojais pasidalinsime tik ži
nutėmis, kurias pavyko šiomis dienomis
surinkti.
Vien tik Čikagoje yra susispietę bent
14 reformatų studentų, kas sudaro ten
gyvenančio jaunimo daugumą. Labai malo
nu pabrėžti faktą, kad minimas Čikagos
jaunimas labai gyvai prisideda prie mūsų
bažnytinės veiklos bei prie kitų liet, aka
deminių organizacijų gyvenimo. Dalis stu
dentų dėl karinės prievolės turėjo laikinai
studijas nutraukti. Bendrai imant, (studi
jos J.A. Valstybėse yra ne persunkia! pa
siekiamos. Valstybiniuose universitetuose
bei konfesinėse kolegijose mokslapinigiai
yra gana žemi. Vasaros atostogos būna
gana ilgos ir duoda studentijai progos už
sidirbti pinigų sekantiems semestrams.
Kanadoje lėšų klausimas yra opesnis
dėl žymiai brangesnių studijų ir žemesnio
uždarbio vasaros atostogų metu. Taipogi
Kanados mokslo sistema kiek skiriasi nuo
J.A.V., nes šio krašto visuomeninis gyve
nimas yra viduryje tarp amerikoniško ir
europietiško pasaulio.
Žemiau alfabeto tvarka išvardinsime ei
lę mūsų studentų, kurie studijuoja arba
jau studijas baigė. Mokslus baigusieji at
žymėti tamsesniu šriftu.
Čikagoje: Eugenijus Gerulis — žur
nalistiką, Liūtas Grinius — elektra inžine
riją, Aldona Motiejūnaitė — laborat. techn.,
Ieva Neimanaitė — med. techn., Rita Nei
manaitė — buchalteriją, Stasys Neįmanąs

— prekybą, Asta Palšytė — mediciną, Reinoldas Pipynė — chemiją, Dagmara Puodžiūnaitė — chem. farmac.,. Mindaugas Puo

džiūnas — techniką, Julius Slavėnas —
humanit., Povilas Šepetys — mediciną,
Algis Tilindis — inžineriją, (Marija Tunkūnaitė — odontolog., Ona Tunkūnaitė — bu
chalteriją, Daina Variakojytė — biologiją,
Danguolė Variakojytė — muziką, Jonas Variakojis — inžineriją, Vidmantas Variakojis — inžineriją, Mykolas Zablockas — ar
chitektūrą ir kiti.
Bostone: Alfredas Krisiukėnas — me
diciną, ir kiti.
New Yorke: Kostas Klybas — elektroinžin., Vida Klybaitė — laborat. techn.,
Nijolė Mačiūnaitė — muziką, Dalia Žemai
tytė — mediciną, ir kiti.
Los Angeleje studijuoja Povilas Jasiukonis.
Massachusetts — Deveniai.
Toronte, Kanadoje — Gytis Šernas
baigė statybos inžineriją.
Maloniems skaitytojams dar kartą prime
name, kad šis sąrašas nėra visai pilnas
ar oficialus. Tai tik trumputė apžvalgėlė
iš mūsų akademinio jaunimo gyvenimo. Jei
tarpusavio ryšiai pagyvės, tikimės ateity
je skaitytojams patiekti išsamesnių žinių.

MIELAS JAUNIME!

Esame maža šeima išblaškyti po visą
pasaulį. Ar ne malonu karts nuo karto pa
simatyti arba vienas apie kitą išgirsti?
Tebūnie šie Jaunimo Skyriaus lapai mū'sų susitikimo vieta! Rašykime šiam sky
riui apie mūsą dabartines problemas ir
jas pagal sąlygas gvildenkime.
Ir neužmirškime! — mus išsklaidytuosius
jungia mūsų tikėjimas, pavergtos tėvynės
dalia ir protarpiais p asiro dantie j i ’’Mūsų
Sparnų” lapai!
Inž. Gytis Šernas,
Jaunimo Skyriaus Vedėjas
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LAUSIMAI - ATSAKYMAI
Skyriaus vedėjas — Mykolas Plepys, 6410 S. Emerald, Chicago 21, I IL

KAS YRA RETORW4ATAS?
Rašo kun. Povilas Dilys, Chicago
Straipsniui pavadinimas “Kas yra refor
matas?” nėra tiksliai išreikštas, nes ne
kiekvienas reformatas gi yra 100% toks,
koks jis turėtų būti. Pasirinktos temos
tikslas yra nupiešti paveikslą koks ištiknyų reformatas turėtų būti.

ISTORINE DALIS.
a) Šveicarijos reformacija
iš istorijos žinome, kad 16-tame šimt
metyje šalia Wittenbergo reformacijos, ku
riai pradžią davė Martynas Liuteris, ir
vokiškos Šveicarijoje, kurios dvasinis tė
vas buvo Ulrichas Cvinglis, <kilo trečias
— nepaprastų užsimojimų, ir ekspansinės
jėgos reformacinis judėjimas, išsivystęs
Jono Kalvino veikimo dėka. Jonas Kalvi
nas, prancūziškai “Jean Cauyin” arba
“Jean Caulvin”, lotiniškai “Gaivinus”
gimė 1509 m. liepos 10 d. Noyone, Pikardijos provincijoje, Prancūzijoje. Jo tėvas
buvo vyskupo sekretorius. Iš pradžių J.
Kalvinas buvo paskirtas Romos katalikų
Bažnyčios dvasiškių luomui, .bet netrukus
visu uolumu ėmė gilintis į humanistinius
ir teisės mokslus. Studijuodamas Paryžiu
je susipažino su anų laikų humanistų, pa
sauliu. Jau tuomet žinomi pirmojo Witten
bergo reformacijos laikotarpio
Liuterio
raštai padarė jam gilų įspūdį. Jo galuti
nis prisidėjimas prie evangelikų, greičiau
sia bus įvykęs 1533 m. Pats Kalvinas
apie tai rašo: “Deus animum meum subita conversione ad docilitatem subegit” —
58

(Dievas greit atvertė mano sielą ir pave
dė ją paklusnumui). Tačiau šiaip, pats
Kalvinas, nors ir vyresnio amžiaus būda
mas, (niekuomet nepasakodavo, kaip jo
sieloje brendo evangeliškumas.
Negalėdamas pasilikti Paryžiuje, (kur
viešpatavo Romos katalikų Bažnyčia, Kal
vinas persikėlė į Bazelį. Čia 1536 m. jis
išleido savo garsųjį veikalą: “Institutio
religionis Christianae” — (Krikščioniškos
religijos pagrindas), kur pirmą kartą sistematiŠkai buvo išdėstyti ev. reformatų ti
kėjimo pagrindai. Vaisingiausias Kalvino
gyvenimo laikotarpis yra metai, išgyventi
Ženevoje, kur jis praktišku būdu sutvarkė
reformatų tikėjimo pagrindus. Čia jis gy
veno du kartus: 1536- 38 m. ir nuo 1541
m. rugpiūčio iki mirties 1564 m. gegužės
27 d. Ženevoje begyvendamas jis išvystė
plačią reformacinę veiklą, *<kuri paplito po
visą Europą. Pats didysis reformatorius
savo plačia korespondencija stiprino sa
vo įtaką naujai įsikūrusiuose surinkimuo
se-parapijose: Prancūzijoje, Vokietijoje,
Anglijoje, (Olandijoje, Vengrijoje, Lenkijo
je, Lietuvoje. Vienas iš jo Vilniun atsiųs
tų laiškų buvo atspausdintas ir Mūsų Spar
nų Nr. 2.
Kalvinas, (tas 16-tojo amžiaus reforma
cijos epigonas, (būdamas viena generacijos
karta jaunesnis už Liuterį, neabejotinai
buvo dvasiniai Liuterio, Melanchtono,Cvinglio ir Bucero įtakoje. Religinio gilumo

atžvilgiu Kalvinas gal ir neprilygo Liute
riui, bet už tai viršijo jį nepaprastu va
lios stiprumu. Kalvinas iki pat gelmės
analizuodavo religinius klausimus, 'norė
damas žmogaus gyvenimą padalyti visiš
kai priklausomu nuo Dievo valios, tuo bū
du kurdamas reformato tipą, ryškiu būdu
besiskiriantį nuo kataliko. Reikia prisi
minti, kad Kalvinas steigė reformatų Ba
žnyčią kaip tik tuo laiku, 'kai Romos Ka
talikų, Bažnyčia ruošėsi, mirtingam žygiui
prieš “heretikus”. Bažnyčios istorija Kal
viną vadina didžiausiu dogmatiku reforma
torių tarpe. Kalvino ‘ Jnstitutio” yra sis
tema tiškiausias teologinis veikalas, pasi
rodęs reformacijos laiku. Trys pagrindi
niai Kalvino teologijas dėsniai yra šie:
mokslas apie predestinaciją, Šventos Va
karienės supratimas ir santykis į religinį
kultą.
Mokslą apie predestinaciją Kalvinas iš
vystė iki nepaprasto dydžio. Jo manymu
yra taip vadinama dviguba predestinacija,
besiribojanti supralapsarizme. Jau nuo am
žių Dievas vienus paskyrė išganymui, ki
tus pasmerkimui. Galutinas esimo tikslas
yra Dievo garbinimas — “Soli Deo Glo
ria”. Jam tarnauja ir išganytieji ir pa
smerktieji.
Moksle apie Šv. Vakarienę Kalvinas užė
mė tarpinę vietą taip Liuterio ir Cvinglio.
Dvasiniai jis čia artimesnis net Liuteriui,

negu Ciuricho reformatoriui. Kalvinas griež
tai atmetė ‘ ‘Jransbusstancijaciją”, tai yra
— duonos pasikeitimą į Kristaus kūną, o
vyno — į kraują. Žodį “ėst” (yra) reikia
suprasti kaip “significat” (reiškia). Kris
taus žodžius, (pasakytus Šv. Vakarienės
metu, reikia skaityti: “Imkite ir valgyki
te, tai yra — reiškia — mano kūnas”. Ir
apie taurę: “Gerkite iš jos visi, nes tai
yra — reiškia — mano kraujas...” (Mato
26, 26 ir 27). Šioje vietoje Kalvinas at
meta R. Katalikų Bažnyčios supratimą
(transubstancijaciją), o taip pat ir Liute
rio teigimą, kad Kristus kūniškai dalyvau
ja Šv. Vakarienėje. Tačiau Šv. Vakarienės
sakramentas nėra vien simbolinis aktas,
kaip aiškina Cvinglis, bet kartu ir Dievo
malonės dovana tikintiesiems. Viešpaties
Vakarienės metu danguje esantis Kristaus
kūnas dvasiniu būdu yra suteikiamas ti
kintiesiems.
Taigi Šv. Vakarienės akte
įvyksta
dvasinis susivienijimas su per
sk ai drintu Kristaus kūnu, ir kaipo dvasi
nis aktas, jis nėra būtinai surištas su
materiniais ženklais duonos ir vyno pavydale. Bet ir be Šv. Vakarienės sakramen
to tikintysis gali susivienyti su aukščiau
minėtu perskaidrintu Kristaus kūnu — “so
ma”
rus

(Berods tik graikų kalba turi du atski

žodžius kūnui pavadinti, todėl verčiant Į

kitas kalbas susidaro sunkumų.

gyvo

“Sark s” —

žmogaus materinis kūnas, gi “Soma”

ZJ kairės: kurt, P. Dilys, inž„ H. Pavilonis, dr„ J. Mikelėnas ir superintendentas kuru S. Neį
manąs Chicago]e prie bažnyčios.
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b) Šveicariškos reformacijos Lietuvoje
pradžia.

Cvinglis (1484 — 1531)
reiškia kūną, kuris yra prisikėlęs iš mirties).

Religinio kulto įsisąmonijime Kalvinas
yra arčiau Cvinglio, negu Liuterio. Kon
sekventišku būdu jis pašalino R. Katalikų
Bažnyčios mišias. Pamaldose pripažįsta
vien pamokslą ir maldas bei giedojimą,
labiausiai Senojo Testamento psalmių.
Skirtingai nuo Liuterio suskirstė pamaldas
su pamokslu, dr pamaldas su Šv. Komuni
ja. Visa parapija privalo 4 kartus per me
tus prisiartinti prie Dievo Stalo. Kalvinas
nuėjo net tiek toli, kad pašalino iš Baž
nyčios vargonus, nekalbant jau apie pa
veikslus, kryžių su krucifiksu ir altorių.
Pamaldos yra Dievo valios aktas, tarnau
jąs Dievo garbinimui.

Kalvinas turėjo visiškai aiškų Bažnyčios
supratimą. Taip kaip ir Liuteris, jis iš
skiria regimą ir neregimą Bažnyčią. Nere
gimoji Bažnyčia yra Dievo išrinktųjų su
rinkimas. Kalvinui Bažnyčia yra taip pat
ir per Šv. Dvasią atgimusių žmonių surin
kimas. Daug didesnę reikšmę negu Liute
ris, Kalvinas priskirdavo bažnytinei orga
nizacijai, kuri išeina iš supratimo Bažny
čios, kaipo tokios.
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Negalima tiksliai nustatyti, kada Didžio
je Lietuvos Kunigaikštijoje buvo įkurta
organizuota Kalvinų.Bažnyčia. 16-to šimt
mečio viduryje per Lietuvos didikus, be
silankančius Ženevoje, kalvinizmo pama
tai buvo Lietuvoje žinomi ir reformatų Ba
žnyčia įsigijo čia daug pritarimo. Tikra
sis Vilniaus surinkimo įkūrėjas buvo My
kolas Radvila Juodasis, didysis kancleris,
Vilniaus vaivada, Lenkijos karaliaus ir
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Zigmanto
Augusto žmonos Barboros Radvilaitės pus
brolis.
Iš istorinių šaltinių yra žinoma,
kad 1557 m. gruodžio 14 d. .'buvo pradėta
rąšyti Vilniaus reformatų. Bažnyčios aktai.
Tbn kalbama apie kunigą Simoną Zacjusz
iš Prossowic, Vilniaus Bažnyčios super
intendentą. Tų aktų originalas yra Jogai
lą bibliotekoje Krokuvoje ir yra saugoja
mas kaipo 1559 metų unikatas, pavadini
mu “Lietuvos Brastos spausdinys“ (Druk
Brzeski). Taigi, jei 1 557 metų gruodžio
mėnesį Lietuvos kalvinų Bažnyčia jau tu
rėjo savo superintendentą, tai reiškia, kad
ji buvo įkurta anksčiau. Todėl nebus is
torinė klaida, <jei Lietuvos kalvinų Bažny
čios įkūrimo datą laikysime 1555 metus,
kai Mikalojaus Radvilos Juodojo rūmuose
Vilniuje ( dabar Universiteto pastatas, prie
pašto), buyo pradėta laikyti pamaldas pa
gal “Ordonnance Ecclesiastiques” iš 1542
m. Sekdami Mikalojaus Radvilos Juodojo
pavyzdžiu, ir kiti didikai bei bajorai įve
dė savo žemėse kalvinų, tikėjimą. Pagal
profesorių S. .Kotą Didžiosios Lietuvos
Kunigaikštijos kalvinų. Bažnyčia buvo su
skirstyta į 6 distriktus ir turėjo net apie
100 surinkimų (parapijų). (Kot: La Reforme dans le Grand- Duchė de Lithuania, Facteur d’occidentalisation, culturelle. Straipsnis:

Universitė Libre de Bruxelles, Annuaire de
L’institut orientales et etudes des slaves,
1951,

p. 201-261.)

Aršiausias šveicariškos reformacijos
gynėjas Lietuvoje buvo Mikalojus Radvi
la Rudasis iš Biržų. Vien tokių aukštų
Didžiosios Lietuvos Tarybos pareigūnų,
kaip Radvilos, ir kitų kalvinų didikų dė
ka, mūsų Bažnyčia 1563 ir 1568 m. išga-

vo karališkas privilegijas, duodančias ir
nekatalikiškai bajorijai visai vienodas
teises SU katalikiškaja. (Literatūra: Jo
seph Lukaszewicz, Geschichte der reformierten Kircher, in Lithauen, 2 Baende, Leipzig,

1848,270 ir 188 p. Waclaw Gizbert Studnicki,
Kosciol Ewangelicko - Reformowany w Wilnie.
Historia-Organizacja - Swiątynia,

Vilno, 1935

68 p.)

SIMBOLINĖ DALIS
Simbolinės ir liturginės Evangelikų, Refonnatų. Bažnyčios knygos.
Prieš pradedant rašyti apie evangelikų
reformatų, tikėjimo pagrindus, (reikia skai
tytoją. supažindinti su Evangelikų Refor
matų. pagrindinėmis simbolinėmis ir litur
ginėmis knygomis, nes tik jų pagalba ga
lima sukurti bendrą tikėjimo formą ir iš
aiškinti paskirų.bažnyčių regionalius skir
tumus, atsiradusius dėl istorinių ir geo
grafinių sąlygų.
Taip, kaip ir kitos krikščioniškos baž
nyčios, neiškiriant Romos Katalikų ir Sta
čiatikių, Evangelikų Reformatų Bažnyčia
pripažįsta:
1. “Apostolicum”, taip vadinamą “apaš
tališką tikėjimo išpažinimą”, (nežinomo
autoriaus. Šis veikalas tokį užvardymą ga
vo dėl savo visiško sutapimo su apašta
lų mokslu. Paprastai tas išpažinimas va
dinamas “Credo” ir greičiausiai bus ki
lęs jau antrajame mūsų eros šimtmetyje.
Prie pirmykščio teksto pagal reikalą buvo
pridedamos atatinkamos dalys. “Credo”
galutinoje apaštališko simbolio formoje,
greičiausiai, yra susidaręs 6-tame šimt
metyje.
2. “Nicaenum”, tiksliau “Constantinopolitanum” galutinoje formoje vadinasi
“Nicaeno-Constantinopolitanum ”, (kilo iš
pertaisyto Nikėjos simbolio, sudaryto 325
metais Nikėjos susirinkimo ir pripažinto
381 metais susirinkimo Konstantinopoly.
3. “Athanasianum”, Aleksandrijos vys
kupo Atanazijaus, mirusio 373 metais, iš
pažinimas;
šio išpažinimo turinys buvo
nežinomo autoriaus sutvarkytas tik 5-tojo
šimtmečio pabaigoje.
Evangelikų Reformatų Bažnyčioje pamal
dų laiku dažniausiai vartojamas “credo”,

ir tik ypatingais išimtinais atvejais skai
toma “Nicaenum” arba “Athanasianum”.
Laikui bėgant ir atsižvelgiant į geogra
finę padėtį, reformatų bažnyčios kūrė sa
vo nuosavas simbolines knygas. Čia iš
vardinsime tik svarbiausias jų, turinčias
visuotinos reikšmės (neregionalines), <ir
esančias kiekvieno krašto simbolinių, kny
gų pagrindu. Prie jų reikia priskirti:
1. Pirmąjį Bazelio tikėjimo išpažinimą,
parašyta apie 1532 m. nežinomo autoriaus,
greičiausiai Osvaldo Myconiuso. Šis išpa
žinimas buvo priimtas Bazelio miesto ta
rybos 1534 m. (“Confessio Basileensis
prior”).
2. Pirmąją helvetišką konfesiją, vadi
namą “Basileensis posterior”, parašytą
1536 m. Autoriai: Osvaldas Myconius, Kacper Megander ir Leonas Juda. Šios dvi
konfesijos yra kilusios dar prieš Kalviną.
3. Ženevos tikėjimo išpažinimas, kurį
sudarė Kalvinas 1536 m. (“Instruction et
confession de foi”).
4. Didelio populiarumo įsigijęs Kalvino
Ženevos katekizmas (“Catechismus Genevensis”), (išleistas 1541 m.
5.Heidelbergo katekizmas, parašytas
dviejų. Heidelbergo profesorių. Z. Ursino ir
K. jOleviano. Išleistas 1563 m. įViso pa
saulio ev. reformatų bažnyčiose Heidelber
go katekizmas yra daugiausiai vartojamas.
6. Antrasis Helvetiškas tikėjimo išpa
žinimas (“Confessio Helvetica Posterior”),
kurį Henrikas Bullingeris 1566 m. .parašė
ciesoriui Maksimilionui II. Šitas išpažini
mas buvo priimtas reformatų tikėjimo pa
grindu Lenkijoje ir Lietuvoje.

Lietuvos Ev. Reformatų Bažnyčia, (be
Heidelbergo katekizmo ir “Antrojo Helvetiško tikėjimo išpažinimo”, (prie simboli
nių knygų priskaito dar:
1. “Akta, <tho jest sprawy zboru krzescianskiego wilenskiego, ktore się poczęli
Roku Panskiego 1557 miesiąca decembra
dnia 14. Za sprawą kxsiędza Simona z
Prossowic, tego zboru
superintendentą
kaznodzieie oswi econe go Kxiąžęcia pana
Mikolaja Radziwila, wojewody wilenskie
go etc. W Brzesciu Litewskim 1559” —
(Aktai, tai yra Vilniaus krikščioniško su61

rinkimo reikalai, <kurie prasidėjo Viešpa
ties metais 1557, gruodžio 14 d. ir t.t.).
2. Vilniaus surinkimo tikėjimo išpažini
mas, superintendento kunigo Simono (iš
Prossowic) bendrai su visais kunigais
priimtas ir patvirtintas Lietuvos Brastoje
1559 m.)( “Wyznanie Zboru Wilenskiego”).
3. Konfesija, krikščioniškųjų bažnyčių
tikėjimo išpažinimas, priimtas 1570 m. Ge
neraliniame Synode Sandomire.
4. Tikėjimo išpažinimas priimtas 1645
m. Toninės Synode.
Be simbolinių knygų, evangelikų refor
matų Bažnyčia vartoja agendas — liturgi
nes knygas, (kuriose surašytos apeigų for
mos ir dvasininkų veiksmai bažnyčioje.
Lietuvoje plačiai prigijo ir dabar tebevar
tojama 1637 m. Didžioji Agenda, kurios
pilnas užvardymas yra toks:
“Agenda albo forma porządku uslugi swiętey, w zborach ewangelickich koronnych y
Wielkiego Xigstwa Litewskiego. )Na wieczną czesc y chwalę Oycu, <Synowi, <y Duchu S. Bogu w Troycy jedynemu, <za zgodną Zbordw wszystkich uchwalu, teraz nowo przeyžrzanay wydana. We Gdansku.
Drukowal Andrzey Hunefeldt. Roku Pans
kiego MDCXXXVII ( 1637); -40, -stron nieliczbowanych 2+ liczbowanych 468 rejestr
str. 4”.
Ta agenda yra nuoširdaus tikėjimo, (gi
laus mokslo ir didžių protų kūrinys.
(Plačiau apie Didžiąją Agendą rašoma šio
žurnalo 28 puslapyje. Red.)

SISTEMATINĖ DALIS.

Evangelikų. Reformatų, tikėjimo pagrin
dai .
1. Šventasis Raštas.
Visos per reformaciją kilusios Bažny
čios grįžo prie krikščionybės šaltinio —
prie Dievo valios apreiškimo Šventame
Rašte. Reformatų Bažnyčia pripažįsta Šven
tą Raštą, tai yra 39 Senojo Testamento
knygas ir 27 Naujojo, esant tikėjimo pa
grindu, tobuliausiu mokslu apie žmonių
išganymą.
Kiekvienas tikintysis privalo
Šventą Raštą skaityti ir nagrinėti. Refor
matų Bažnyčia laikosi pažiūros, <kad Šv.
Rašto autoriai buvo Dievo įkvėpti žmonės;
tikį į žodišką (tikslią) Biblijos turinio
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inspiraciją.
Laikui bėgant, (be aukščiau
išvardintų Šv. Rašto knygų, vis didesnės
reikšmės įgavo “apokryfinės knygos ”
(tiksliai-paslėptos), (kaip Tobijaus, Manasseso malda ir kitos Senajame Testa
mente, Petro Evangelija ir kitos Naujame.
Tos knygos turi reikšmės paskiram krikš
čioniui, tačiau jos savo reikšme neprilygs
ta Šv. Raštui. Vieninteliu patikimu Šv.
Rašto tekstu reformatų Bažnyčia laiko ori
ginalo kalbą, t. y. hebrajų ir dalinai aramėjų Sename ir graikų Naujame Testamen
te.
2. Tarnavimas Dievui.

Kiekvienas reformatas privalo garbinti
Viešpatį Dievą vardan mūsų Viešpaties
Jėzaus Kristaus. Apie tai sako Šv. Jono
evangelija 16,23. Šventasis Raštas nemi
ni meldimosi angelams ir šventiesiems
danguje. Tačiau reformatas privalo juos
gerbti. Pagal laišką romėnams 1,7, 'net ir
šventasis nėra be nuodėmės, bet kiekvie
nas visa širdimi tikintysis būna Kristaus
krauju apiplautas ir per Šv. Dvasią pa
švęstas Dievui. Apie tai minima taip pat
laiške Tesalonikiečiams 2,13 ir 1 Petro
1,15-16. Reformatų Bažnyčios narys pri
pažįsta, kad tarp Dievo ir žmogaus yra
tik vienas tarpininkas — Dievo Sūnus,
Jėzus Kristus. Todėl reformatas nepripa
žįsta Jėzaus Kristaus Motinos Marijos
esant tarpininke tarp Dievo ir žmonių.
Bet Marija buvo palaiminta tarp moterų
(Luko 1,28). Ji pati buvo reikalinga iš
ganymo ir, reikia manyti, rado jį savo
Sūnuje. Šv. Raštas nemini nei nekalto pra
sidėjimo, nei kūniško Marijos dangun žen
gimo. Pagal evangelistą Morkų 6,3 — Ma
rija turėjo daugiau sūnų. Morkus sako:
“Argi jis ne dailidė, ne Marijos sūnus,
ne Jokūbo, Juozapo, Judo ir Simono bro
lis? ar ir jo seserys ne čia pas mus yra?”
Šv. Rašte yra labai mažai žinių apie Ma
riją. Marijos gyvenimo aprašymai apokryiuose ir vėliau įvairiuose teologiškuose
veikaluose nėra buvę patvirtinti istoriniais
šaltiniais. Dėl viso to reformatas, (remda
masis vien tiktai apreikštu Dievo žodžiu
gerbia Mariją, dėkodamas Jam, <kad palai
mino ją tarp moterų ir pripažino verta pa-

gimdyti mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Kaž
kuriose “Unitas Lithuaniae” bažnyčiose
buvo laikomos pamaldos kovo 25 d. — apr.
švč. mergelei Marijai šventėje. Lenkiškar
me reformatų bažnyčios giesmyne užsili
ko net religinės giesmės apie mergelę Ma
riją. Reformatas privalo garbinti tik Die
vą Tėvą, Dievą Sūnų, Dievą Šventąją Dva
sią ( Trejybę). Todėl reformatų Bažnyčio
je pašalinta visa, kas tam prieštarauja.
Remiantis pirmuoju ir antruoju Dievo pri
sakymu, kad nedarytumėm sau jokio pa
veikslo (2 Mozės, 20,1-4), Reformatų
Bažnyčia pašalino paveikslus, net kruci
fiksą (pagal Kalviną). Paliktas tik krikš
čionybės simbolis — kryžius. Mišios ir

JONAS KALVINAS

altorius taip pat buvo pašalinti, <nes re
formatų pamaldose nėra kas kart kunigo
vis kartojamų aukos momentų, mes tą atr
liko visiems amžiams pats Kristus ant
kryžiaus mirdamas ir tardamas “atlikta”.
Pasnikas turi antraeilės reikšmės. ]Jei jo
prisilaikoma, <tai vien atsitraukti nuo že
miškų reikalų tikslu. Pamaldos susideda
iš giesmių ir psalmių giedojimo, maldų,
Šv. Rašto skaitymo ir pamokslo. Pamaldų
tvarka yra paprasta — tokia, kokią turėjo
pirmieji krikščionys. Vietoje altoriaus yra
Dievo Stalas. Reformatų Bažnyčia šventė
mis laiko vien sekmadienius ir sekančias
dienas: Jėzaus gimimas, Jėzaus-vaikelio
apipiaustymas žydų papročiais, < Jėzaus

( 1509 - 1564 )
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mirtis, < prisikėlimas, dangun žengimas.
Šventosios Dvasios išliejimas. Žiūrint
papročių, kai kuriuoe reformatų bažnyčio
se tikintieji klaupiasi maldos laiku, <kitose meldžiasi stovėdami.
3. Krikščioniškoji Bažnyčia.

Krikščioniškoji Bažnyčia reformatui yra
visų krikščionių danguje ir žemėje ben
dravimas. Bažnyčia žemėje yra dvejopa:
regima, kuriai priklauso visi pakrikštyti
Jėzaus Kristaus vardan, ir neregima, (ku
riai priklauso tik tikrai į Kristų tikį ir
per tikėjimą atgimdyti. Reformatų Bažny
čia daleidžia, (kad ir tie, (kurie niekuomet
negirdėję apie Kristaus Evangeliją gali
būti išganyti. Bažnyčios galva yra visur
esąs ir visur valdąs Kristus. Bažnyčios
arba popiežiaus neklaidingumo nepripažįs
ta, nes visi žmonės klysta ir yra nuodė
mingi, kaip Bažnyčios nariai, taip ir jai
vadovaujantieji. Nei Sv. Raštas, nei pir
mosios po Jėzaus kartos tradicija nemini
jokios apaštalų supremacijos.
4. Sakramentai.,
Pagal Heidelbergo katekizmą, sakramen
tai yra regimi, (šventi, (paties Dievo tam
įsteigtieji ženklai ir antspaudai, kad mums
juos vartojant duotų juo geriau suprasti
ir užantspauduotų Evangelijos pažadą (66
klausimas). Sakramentai užtikrina mums
Dievo malonę. Kristus įsteigė du sakra
mentus: šventą Krikštą ir šventą Vakarie
nę (68 klausimas).
a) Švento Krikšto Sakramentas.
Nėra jokios abejonės, 'kad Jėzus Kris
tus įsteigė švento Krikšto sakramentą, t.
y. regimą naujo nario priėmimą į krikščio
nišką Bažnyčią (Mato 28, 18° 19). Nau
jame Testamente krikšto sąvoka jungiasi
su nuodėmių atleidimu, (arba tiksliau ta
riant '“'apiplovimo1” sąvoka. Dėl to buvo
reikalaujama, kad krikštijamasai pasinertų
vandeny. Kūno apiplovimas vandeniu buyo
nuodėmių apiplovimo simbolis. Reformatas
tiki, kad apiplovimas vandeniu, taip pat
ir palietimas vandeniu krikštijamojo kak
tos turi vien simbolinės reikšmės. Nuodė
mių atleidimą ir išganymą duoda vien ti
kėjimas į Jėzų Kristų, o ne regimos krikš
to apeigos (Romėnams 10, 13). Reforma
tai paprastai krikštija kūdikius, nes pa
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geidaujama, kad kuo anksčiau kūdikis pri
klausytų Bažnyčiai. Senu laiku būdavo
krikštijama visa šeima, suaugusieji ir vai
kai kartu. Aiškaus nurodymo dėl vaikų
krikšto Šv. Rašte nėra. Krikšto sakramen
tas atliktas bet kurioje krikščionių Baž
nyčioje reformatui galioja ir neturi būti
kartojamas.

b) Šv. Vakarienės Sakramentas.

Šventos Vakarienės Sakramentą Jėzus
Kristus įsteigė tą naktį, (kurią jis buvo
išduotas (Mato 26, 26- 30). 'Kristus įsa
kė kartoti Šv. Vakarienės apeigą. (aktą)
jo atsiminimui. Rašydami apie Kalvino
mokslą, šiek tiek nušvietėm reformatoriaus
nusistatymą šio sakramento atžvilgiu. Čia
dar šiek tiek papildome. Evangelikai re
formatai prisilaiko Kalvino pažiūrų ir Šv.
Vakarienės sakramentą kartoja pirmųjų,
krikščionių dvasioje. Vakarienė priimama
nuodėmių atleidimui. Nuodėmes atleidžia
ne regimas Vakarienės aktas, bet Dievas
duoda atleidimą tikintiems ir atgailaujan
tiems. Jei pagal žydų paprotį Kristus ne
abejotinai vartojo be rūgšties keptą duo
ną ir vandeniu praskiestą vyną, tai nerei
kia skirti reikšmės išorinėms šio sakra
mento formoms. Duoną dvasininko pašven
tintą tikintysis ima tiesiai iš jo rankų;
taip ir taurę su vynu. Esmingiausiu Sv.
Vakarienės momentu laikomas tikinčiojo
vidaus nusiteikimas. Jo tikėjimas, kad per
duoną ir vyną jam teikiamas persk audrin
tas Kristaus kūnas (“soma”) ir kad per
tai bei per atgailą yra pasiekiama nuodė
mių atleidimo malonė, (duoda jam įsitiki
nimą, kad Viešpats Dievas pripažįsta jį
savo atgimusiu kūdikiu. Šios pažiūros pa
sėkoje reformatas nelaiko būtinu priimti
Šv. Vakarienę prieš mirtį iš kunigo rankų
jis gali būti išteisintas savo tikėjime pri
ėmęs dvasišką Komuniją. Pas reformatus
Komunija neturi pasikartojančios aukos
pobūdžio.

5. Kiti religiniai dėsniai ir Bažnyčios
apeigos.
\
Kitų, Bažnyčios apeigų, tarpe, kurie ne
turi sakramentinio pobūdžio, paminėtina
konfirmacija ir sutuoktuvės. Prie dar ne
paminėtą religinių, dėsnių priklauso atgai
la, išteisinimas, kunigystė, pažiūra į po
mirtinį gyvenimą.
Konfirmacija vadiname viešą, priesaikos
apeigą, pažadant laikytis ev. reformatų
tikėjimo iki gyvenimo galo. Nusistovėjo
paprotys, kad konfirmacija įvykdoma jau
nuoliškame amžiuje. Konfirmantas sąmo
ningai duoda priesaiką, kurią, už jį krikš
to metu davė krikšto tėvai. Paprastai kon
firmacija jungiama su pirma Komunija.
Gerbiąs ir mylįs savo tikėjimą reforma
tas, aiškus dalykas, norės, <kad jo jung
tuvės įvyktų Bažnyčioje ir kad Bažnyčia
palaimintų jį tolimesniam gyvenimui. Čia
reikia pabrėžti faktą, <kad reformatų Baž
nyčios dvasininkas tiktai palaimina ir pa
tvirtina, bet nesujungia jaunųjų moterys
tės luoman. Dvasininko žodžiai, belaiminant jaunuosius, <taip skamba:
Todėl
aš, kaip Kristaus Viešpaties tarnas ir
Dievo paslapčių užveizdėtojas, patvirtinu
tą jūsų susijungimą porystei vardan Die
vo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios,
tardamas anuos Dievo Dvasios žodžius:
Ką, Dievas sujungė, to tegu žmogus near
do”.
Vienas svarbiausių reformatų tikėjimo
klausimų yra išteisinimo klausimas. Klau
simas, ar pats žmogus gali nupelnyti sau
amžiną gyvenimą, ar išganymą jis tegau
na per Dievo malonę, — jau seniai jaudi
no žmoniją. Naujasis Testamentas, o ypa
tingai apaštalo Povilo teologija dovanojo
žmonėms naują apreiškimą. Dievas taip
myli žmoniją, kad nuodėmes iš malonės
atleidžia, bet ne už nuopelnus arba pini
gus ( Apd 8, <20). Išteisinimas “iš malo
nės” tapo svarbiausiu reformacijos šūkiu.
Išteisinimas reformato sąvokoje yra ne
vien Dievo dovanotas nuodėmių atleidi
mas, bet ir visiškas vidujinis žmogaus
atgimimas.
Žmogus tampa teisus prieš
Dievą, vien per tikėjimą Jėzumi Kristumi
ir Jo malonę. Be Dievo išteisinimo malo
nės žmogus vien savo nuopelnais negali

išganymo užsipelnyti, nes jei geri darbai,
pasnikai, kūno marinimas ir panašios re
liginės praktikos galėtų žmogui padėti
gauti išganymą, <tai tarp žmogaus ir Die
vo susidarytų panašūs santykiai į preky
bą... Tokia pažiūra nesutinka su Šv. Raš
tu. (Romėnams 3,28, Efeziečiams 2,8-9).
Kiekviena malda, kiekvienos pamaldos,
kiekvienas pasikalbėjimas su Dievu turi
būti pradedamas atgaila. Visas reformato
gyvenimas turi būti nuolatinė atgaila. At
gailauti privalome ne per dvasinius Baž
nyčios tarnus, <bet betarpiškai Dievui.
Reformacija įvedė į Bažnyčią visuotinę
kunigystę, remdamasis 1 Petro 2: 5,9 ir
Laiškas Žydams 13, 15- 16. Taigi, visi
tikintieji yra kunigai. Dvasininkas refor
matų Bažnyčioje yra pašauktas skelbti
Evangeliją, dalyti Sakramentus ir atlikti
kitas religines apeigas.
Reformatas privalo tvirtai tikėti, kad
kūnui mirus nesibaigia dvasinis žmogaus
gyvenimas. Iš esmės žmogaus prigimtis
susideda iš trijų dalių: a) fizinio kūno,
b) sielos — ( “psyche”, t. y. reiškiniai
kaip meilė, Ilgesys, liūdesys ir t. t.) ir
c) dvasios, t. y. nemirtingo prado, kurį
Dievas įkvėpė žmogui. Kūno ir sielos
“psyche” gyvenimas baigiasi kartu su
žmogaus fizine mirtimi. Reformatų teolo
gija, taip pat kaip ir kitos teologijos,
dažnai dvasią vadina “siela” ir tos abi
sąvokos laikui bėgant taip susiplakė, kad
kalbame apie sielos nemirtingumą, o gal
vojame apie dvasią. Nesusipratimams iš
vengti reikalinga aiškiai pasakyti, kad tik
mūsų dvasia gyvena po mirties. Pasmer
kimas ir kančios pragare todėl nėra fizi
nė ar psichinė kančia, bet įsisąmonijimas, kad mūsų dvasia tapo išjungta iš
bendravimo su Dievu. Reformatas laikosi
pažiūros, kad miręs priklauso Dievui ir
tik Dievas galės spręsti apie jo dvasios
likimą. Reformatas tiki į Prisikėlimą ir tą
supranta kaip Prisikėlimą praskaidrintame
kūne ( “soma”), (panašiuose į pašlovintą
Jėzaus Kristaus kūną (I Korint. 15, <5152).
Bendrais bruožais mes čia nušvietėm
Evangel, ko Reformato vaizdą, koks jis tu
rėtų būti. Suprantama, šis vaizdas yra to65

limas nuo tobulybės ir turi daug trūkumų,
bei spragų. Visdėlto norėjome suteikti
skaitytojui viską, ir kas svarbiausia — su
prantama forma. Kadangi ev. reformatų ti
kėjimas yra krikščioniškas, tai savaime
kyla klausimas palyginti šį tikėjimą su
kitais krikščionių tikėjimais. Toks nagri
nėjimas peržengia šio straipsnio ribas.

Baigdami šį evangelikų reformatų tikėji
mo dėsnių, išdėstymą, 'negalime nepaminė
ti reikšmės, kurią turėjo ev. reformatų ti
kėjimas ekonominio gyvenimo plėtotėje
Europoje ir Amerikoje. Čia įžengiame į
sociologinės kalvinizmo reikšmės sritį.
Bet tai irgi jau būtų atskiro straipsnio
tema.

14 KLAUSIMAS: Kuris principas teisin
gesnis: a) visų krikščionių susivienijimas
į vieną Bažnyčią ar b) totalinis susiskal
dymas, kur kiekvienas krikščionis savyje
turi savo atskirą Bažnyčią?
ATSAKYMAS kun. Jono Garčiuk’o: Abu
principai neteisingi: a) kadangi krikščio
nys negali būti suvienyti vienoje Bažny
čioje, o tik Kristuje ir b) atskiras žmo
gus negali būti Bažnyčia, mes Bažnyčia
yra surinkimas (Žiūr. M. S. Nr. 5, <psl. ;53)
15 KLAUSIMAS: Kas tai yra Bažnyčia?
Ar tik Dievo žodžio skelbėja? Ar taipininkė tarp Dievo ir žmonių? Bet iš žmo
nių juk ji pati susideda... O gal ji yra
Kristaus vietininkė,- turinti teisę ne tik
skelbti žodį, bet ir jį papildyti, kuriant
ir naują žodį, taipgi — galinti žmogų pra
keikti arba paskelbti jį šventuoju?
ATSAKYMAS: kun. J. Barčiuk’o: Bažny

čia yra šventųjų surinkimas. Ji yra Die
vo žodžio skelbėja, bet nėra Kristaus vie
tininkė. Ji negali kurti naują žodį, m pri
valo skelbti Kristaus mokslą. Taip pat
neturi teisės ką nors prakeikti arba pa
kelti į šventuosius.
16 KLAUSIMAS: Ar tai yra neigiamas
kelias, jei žmogus siekia susipažinti su
visomis krikščioniškomis bažnyčiomis ir
tuo būdu artėti prie Dievo? Berods Vydū
nas taip darė, jis iš eilės lankė visas
bažnyčias, domėjosi net ir nekrikščionių
religijomis.
ATSAKYMAS kun. J. Barčiuk’o: Jei žmo
gus lanko visas bažnyčias tik dėl orien
tacijos, tai tame nieko blogo nėra. Bet
jei jis per visas bažnyčias mano priartė
ti prie Dievo, <tai jis klysta, nes į Dievą
tėra tik vienas kelias — per Kristų (Jo
no 14:6).

PAREIGAS

PERIMANT

Klausimų ir į juos atsakymų skyrius yra
daug įdomesnis ir gilesnis, negu galima
būtų apie tai galvoti paviršutiniškai, ne
įsigilinus į to skyriaus esmę bei svarbų.
Klausimų įvairumas — m ar gumas ir aiškus
atitinkamų sričių žinovų atsakymas visai
nejučiomis sukrauna laikraštyje daug iš
minties gabaliukų, iš kurių net mūsų ben
dradarbiai gali pasisemti ištisiems straips
niams ir studijoms temų, Klausimų - atsa
kymų skyriuje žmonės lyg ir asmeniškai
susirenka įdomioms diskusijoms, kuriose
įvairių klausimų margumyne neregimai ima
dominuoti žmogaus dvasios genijus. Kaip
kiekvieno rimto spausdinto, taip ir mūsų
žurnalo tikslas, juk yra: nešti savo skai
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tytojams juo daugiau kilnių idėjų, kultū
ros ir šviesos. Tad, nežiūrint į tai, jog
Mūsų Sparnai atstovauja Evangelikų - Re
formatų mintis ir širdis, dėdami mūsų teo
logų ir visos šviesuomenės rašytus dar
bus, jie kartu nori būti visokeriopai švie
sūs ir visiems lietuviams imponuojanti.
Dėliai to ir klausimų - atsakymų skyrius,
neišeidamas iš paties žurnalo užsibrėžtų
gairių, reikia tikėtis, ir ateity stiprės bei
sutrauks daug įdomios ir naudingos me
džiagos per mūsų mielus klausėjus ir at
sakymų rašytojus.
Šių vilčių vedini, maloniai kviečiame ir
toliau mus savo klausimais remti.
Mykolas Plepys,
Klausimų-Atsakymų skyriaus Vedėjas

Skyriaus vedėjas — Petras Kuginys, 2112 IT. 21 Pl~, Chicago 8, HI.

ŽODIS "MŪSŲ SPARNU" SKAITYTOJAMS

"Mūsų Sparnų" redaktoriui kuratoriui
E. Geruliui pakvietus, aš sutikau ir pra
dedu eiti to žurnalo kronikos skyriaus ve
dėjo pareigas. Šioje srityje dirbti niekam
nedera atsisakyti, nes "Mūsų Sparnai"
eina tuo keliu, kurį nurodė mūsų Bažny
čia, kuriuo ev. reformatai jau eina virš
400 metų, kuriuo mūsų motinos mus ma
žus už rankos vedė į bažnyčią, dorą, Die
vo ir artimo meilę. Tai yra mūsų brangus,
artimas tikėjimo, išganymo kelias. Mes
visi jį giliai jaučiame įvairiomis gyveni
mo valandomis ir aplinkybėmis.
Nors mes esame toli nuo tėvynes ir
plačiai išsiblaškę po pasaulį, bet mes
sudarome vieną kūną, vieną reformatų šei
mą.
Mūsų tikyba mus tvirtai jungia, o
"Mūsų Sparnai" nuolat mus gaivina ir
sutvirtina.

"Mūsų Sparnai" yra savotiškas veidro
dis, foto aparatas, kur atsispindi mūsų
praeitis, dabartis ir spėjamoji ateitis.
Kad tai galėtų sėkmingai įvykti (atsispin
dėti), tam reikalingi objektai — spaudai
medžiaga.
"Mūsų Sparnų" redaktorius ir
ją skyrių vedėjai negali vieni visko ap
rėpti; būtinai reikalingi spaudos talkinin
kai, korespondentai, ypač iš tolimų kraš
tų.
Man šiame žodyje daugiausia rūpi
"Mūsų Sparnų" kronikos skyriaus spau

dos talkininkai, korespondentai. Gaila,
kad aš daugumos jų nepažįstu, bet vėliau
mielai su jais susipažinsiu per jų straips
nius, darbus.

Pradėdamas eiti * 'Mūsų Sparnų” kroni
kos skyriaus vedėjo pareigas, nuoširdžiai
Kviečiu visus senuosius ir naujuosius to
skyriaus korespondentus tampriai su mani
mi bendradarbiauti — siųsti vertingus straip
snius, žinias, nuotraukas. Prašau rašyti
aiškiai, išskaitomai; tas sutaupys laiką
"Mūsų Sparnų" ir spaustuvės pareigūnams.
Kviečiami bendradarbiauti seni, jauni,
moksleiviai, visi. Mes einame krikščioniš
kuoju, demokratiniu, tolerancijos, objekty
vumo, vienybės keliu, todėl siunčiamoji
''Mūsų Sparnams" spaudai medžiaga nega
li prieštarauti toms dorybėms. Juk mes
esame atsivežtų iš Lietuvos mūsų bažny
čios gražių tradicijų saugotojai ir vykdy
tojai.
Dirbkime "Mūsų Sparnų" klestėjimui ir
progresavimui su meile, pasiryžimu, pasi
aukojimu. Geriausiu tam pavyzdžiu yra
"Mūsų Sparnų" įsteigėjas ir ilgametis jų
nenuilstamas redaktorius kuratorius Euge
nijus Gerulis.
Dieve, padėk šiuose mūsų reikaluose!
Naujas "Mūsų Sparnų"
Kronikos Skyriaus Vedėjas

67

LIETUVOS PASIUNTINYBĖ
Washington, D. C.

1955

pasveikinimas

ir

kovo 10 d.

linkėjimai

Man yra malonu sveikinti Lietuvos Ev. Reformatus Evangelikų Reformatų Bažnyčios įsisteigimo Lietuvoje 400 metų jubilėjaus proga.
Jūsų daromos pastangos lietuvybės išlaikymui tremtyje ir Jūsų skleidimas svetimtaučių
tarpe Lietuvos gero vardo yra dideliai pagirtinas darbas. Tai yra mūsų visų Šventa pa
reiga. Tad linkiu Jums pasekmingai užsibrėžtus tikslus vykdyti iki pajusime tą džiaugs
mą, kad Lietuva laisva.
P. Ž a d eiki s
Lietuvos įgaliotas Ministras

1955 METU SYN©E)AS
Dr. Jokūbas Mikelėnas

• 1955 metų liet. ev. reformatų Sinodas
buvo pirmą kartą sušauktas savo nuosa
voje bažnyčioje — Chicago, 1942 N. Spaul
ding Ave. Sinodas buvo skaitlingas, sve
čių buvo suvažiavę iš įvairių ir tolimų
kraštų. Posėdžių direktorium buvo išrink
tas krt. Petras Šernas iš Toronto. Sino
das peržiūrėjo ir patvirtino Kolegijos at
liktus darbus. Svarbiausieji darbai buvo:
pirkimas savos bažnyčios Čikagoje, daly
vavimas trijuose tarptautiniuose kongre
suose — Princetone, Evanstone ir Ottawoje, suartėjimas su JAV Presbyterijonų
Bažnyčia. Garbės kuratorium išrinktas kun.
Marcei Pratervant iš Šveicarijos. Trims
metams išrinkta nauja Kolegija pasidali
no pareigomis taip: prezid. dr. J. Mikelė
nas, viceprezid. kun. .prof. dr. K. Kurnatauskas, sekret. j\l. Zablockas, ižd. P. Variakojis, nariai — superint. kun. S. Neįma
nąs, kun. P. Dilys, kun. V. Kurnatauskas
ir krt. V. Karosas. Apgailestaujama, <kad
didžiai pasižymėję ir nusipelnę kuratoriai
inž. H. Pavilonis ir mkt. P. Bružas nebe
sutiko įeiti į Kolegijos sąstatą. Naujo
sios Kolegijos sekretoriato adresas: Mr.
M. Zablockas, 1130 W. Montana St., Chi
cago 14, Ill., USA. Konfirmuotas buvo Va
lentinas Šernas iš Toronto. Metų bėgyje
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įvairių iškilmių ir pamaldų metu, o taip
pat ir šiame sinode girdėjome solistę B.
Variakojienę, kompozitorių V. Jakubėną.
Synode girdėjome ir naują pajėgą solistę
E. Tamulėnaitę. -Smuiku grojo p. Paukštys.
Sis Synodas iškilmingai minėjo 400 metų
jubllėjų. Ta proga buvo gauta daug svei
kinimų, jų tarpe iš Pasaulinės Presbyterijonų. Sąjungos gen. sekretoriaus kun. M.
Pratervanto (Šveicarijos), iš Vokietijos
Liuteronų Vyr. Vyskupo Dibeliaus ir kt.
Minėjimo proga surengtoje akademijoje
dalyvavo JAV Presbyterijonų Bažnyčios
atstovas kun. DuBourdieu, Ev. Reformatų
Bažnyčios atstovas kun. Stanger, estų Baž
nyčios atstovas kun. Nuudi, liet. liut. at
stovas dr. K. Gudaitis ir latvių liut. Baž
nyčios atstovas. Po kun. P. Dilio ir krt.
V. Karoso kalbų bei vice-senjoro kun. A.
Trakio ir daugelio kitataučių mūsų bičiu
lių sveikinimų, buvo meninė dalis, kurios
vedėjas buvo prof. V. Jakubėnas. Solo gie
dojo B. Variakojienė, smuikavo Paukštys,
vargonais grojo VI. Jakubėnas. 400 metų
jubilėjaus proga Synodas priėmė inž. P.
Žiūrio pasiūlytą rezoliuciją, kuria buvo
pasveikinti JAV vyriausybė, Lietuvos at
stovas Washingtone min. P. Zadeikis, kon
sulas dr. P. Daužvardis Čikagoje ir k t.

MŪSŲ BAŽNYČIOS PIRKĖJAI

Kolegijos pranešimas

Žemiau išvardintieji asmens bažnyčiai
Chicagoje pirkti paaukojo:
Kuratoriai: Hermanas Pavilonis — 500 $,
Viktoras Karosas — 300 $;
po 100 $:

Kuratoriai: Petras Bružas, (Jurgis Gigas,
Jonas Dagys Čepukų, Jonas Dagys Ivoniškio, Ona Dubraitė, (Marija Guobužienė,
dr. Jonas Yčas iš Toronto, Jurgis Jaku
bonis, inž. Jokūbas Kregždė, Mykolas
Kregždė, Jonas Kutra, dr. Jokūbas Mike
lėnas, Martynas Nastopka, Kazimyra Nei
manienė, Stasys Palšis, Mykolas Plepys,
Petras Šernas iš Toronto, (Motiejus Tamulėnas junior iš Racine, Jonas Totoris, Jo
kūbas Tunkūnas, Olga Tilindienė, p. Jo
kūbas Trečiokas, dr. Juozas Vaitaitis,
pulk. Jonas Variakojis, Petras Variakojis,
dr. Vilius Vileišis, Hypatija Ziūrienė;
po 75 $:

Protestantų. Sąjunga per kurat. dr. Mykolą
Devenį;
po 50 $:

Kurat. Gerulis Jonas, <Ona ir Jurgis Ivaš
kos, Jokūbas Yčas, L. Knopfmileris, Pet
ras Kuginys, Emilija Kutrienė iš Rogersford, Philadelphia, Palmyra Lampsaitienė,
Katrė Mikelėnaitė, Margarita Neimanaitė,
kurat. Hypatija Petkienė - Yčaitė, kurat.
Vilius Variakojis, Ziono Ev. Liuteronių
Chicagos parapija, Jonas Dagys iš New
Yorko, bažnyčios pirkimą parėmė prisiųsdamas 50 dol. vertės šokolado “Birutė”;

mas Šernas, kurat. Motiejus Tamulėnas
senior, Daina Variakojytė;
po 20 $:

J. Jakubauskas, (Marė Tarnuiėnienė- Gasdner, Mass., kurat .Jokūbas Trečiokas, Ed
mundas Tunkūnas, Julius Slavėnas;
po 15 $:

Olga Dagienė-Sprindytė, Elena Totorienė;
po 10 $:

E. Balceris, Julius Bernšteinas, Georg
Borchertas, Povilas Dagys iš Columbus,
V. Klybaitė, Anelė Motiejūnaitė, (Krislus
Petrauskas, kurat. Emilija Railienė, Ra
monas, Ronaldas Slavėnas, J. Trečiokas,
Hamden, Vanda Tunkūnaitė;
po

5 $:

Liūtas Grinius, M. Pessienė, Waterbury,
Alfonsas Plepys, Waterbury, Ona Straus
- Md,,
po 2 $:

Pijus Aleksiūnas su šeima, Marė Brazis
- Uzunaraitė- Md.;
po 1 $:

Juozas Masaitis, (Elzbieta Skadienė-Skeberdytė.
Tėviškės liuteronių parapijos jaunimo
atstovas p. Albrechtas iš aukcijono dvie
jų šokolado dėžučių “Birutė” • surinko
22,5 $.

po 40 $:

Povilas Lapienė;
po 35 $:

Kurat. dr. Mykolas Devenis;
po 30 $:

Tomas Džiuvė, Ona Laumytė;
po 25 $:

Jonas Dagys iš Peikštėnų, (kurat. Eugeni
jus Gerulis, Martynas Yčas, Martyno sū
nus, kurat. Povilas Klybas, kurat. Danu
tė Kregždienė, kurat. Jokūbas Kregždė,
Ieva Neimanaitė, Stasys Neimanas, Jonas
Palšis, Irena Pelaševskienė-Plepytė, Kos
tas Plepys, Vladas Plepys, kurat Ado

Papilio ev. reformatu bažnyčia
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MOTIEJUS TAMULĖNAS - TREČIASIS
LIETUVOS EV. REF. KOLEGIJOS
PREZIDENTAS, 1941 IR 1942 M.

Gimė 1891 m. Gajūnų kaime, Biržų ap
skrityje. Pradžios ir viduriniąją mokyklą
baigė Biržuose. Matavimo mokslą baigė
Petrapilyje. 1913 m. rudenį buvo pašauk
tas kariuomenėn, sekančiais metais pate
ko karo sūkurin ir į tėvynę grįžo tik 1918
m. rudenį. Tuo laiku Biržuose buvo pra-

MOTIEJUS TAMULĖNAS

dėta organizuoti Žemės Ūkio Ministerijos
įgaliotinio įstaiga, kurioje buvo paskirtas
įgaliotinio padėjėju ir tose pareigose iš*
buvo iki 1920 m. pavasario, kol susiorga
nizavusio Žemės Tvarkymo Departamento
buvo paskirtas matininku į Biržų apskritį.
1925 m. sausio 6 d. Biržuose vedė mokyt.
Karoliną Liauškaitę, jungtuvių apeigas at
liko kun. prof. dr. P. Jakubėnas. 1926 m.
perkeliamas į Kėdainių apskritį matininko
-revizoriaus pareigoms eiti, o rudeniop
paskiriamas Biržų apskr. Žemės Tvarky
toju. Šiose pareigose bei Apygardos Že
mės Tvarkytojo padėjėju išbuvo iki 1944
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m. vasaros, kai karo audrai besiartinant
teko pasitraukti žvejų laiveliu per Balti
ją į Švediją. 1947 m. gruodžio 8 d. atvy
ko į J. A. V. ir apsigyveno Racine, Wis
consin.
Gyvendamas Biržuose kiek galėdamas
prisidėjo prie mūsų bažnytinio gyvenimo
veiklos. Kuratoriumi išrinktas bene nuo
1923 m., eilę metų buvo Synodo renkamos
revizijos komisijos nariu, aktyviai veikė
buvusiame prie Kolegijos Švietimo Fonde,
kurio tikslas buvo materialiai padėti moks
lą einančiam jaunimui. Kolegijos prezi
dentu buvo išrinktas 1941 ir 1942 m. Tuo
laiku buvo išleistas kun. Šerno suredaguo
tas giesmynas.
M. Tarnuiėną matome ir visuomeninėje
veikloje — eilę metų buvo renkamas Bir
žų Žemės Ūkio Draugijos Valdybos pirmi
ninku. Bene nuo 1930 metų buvo renka
mas Biržų Žemės Ūkio Smulkaus Kredito
Banko Valdybos pirmininku ir juo išbuvo
iki paliekant savo brangiąją tėvynę.
• Redakcija apgailestauja, kad šiame
jubilėjiniame numeryje pagerbiant buvu
sius mūsų kolegijos prezidentus, 'įdedant
žurnalan jų biografijas ir nuotraukas, <jai
nepavyko gauti nei platesnių, žinių ir nei
nuotraukos pačio pirmojo kolegijos prezi
dento Viliaus Gritės, buvusio Biržų ir Ro
kiškio gimnazijų direktoriaus. Težinome,
kad jis yra gimęs prie Biržų, Klausučių
kaimo vienkiemyje. Antruoju kolegijos pre
zidentu buvo dr. J. Mikelėnas, trečiuoju —
M. Tamulėnas, ketvirtuoju — P. Klybas ir
dabar penktuoju yra vėl dr. J. Mikelėnas.
T. Morus: Dar niekas būdamas mirties
patale nesigailėjo buvęs geru krikščioni
mi.
Šv. Jeronimas: Kas gi išsiaugštintų sa
ve iki to, kad imtųsi išspręsti dangiškuo
sius dalykus, kada dar žemiškieji jam pa
silieka mislė ?
K. Jaspers: Filosofija negali reikšti pre
tenzijos duoti išganymą.
lomas a Kempis: Net Kristus turėjo
priešų ir asmenų, kurie prieš jį murmėjo.
Kaip gi tu nori, kad visi tebūtų tik drau
giški ir prielankūs.

POVILAS KLYBAS - KETVIRTASIS
LIETUVOS EV. REF. KOLEGIJOS
PREZIDENTAS, 1943 M. IR 1944 M.
Ilgametis Biržų, miesto burmistras Po
vilas Klybas yra gimęs 1874 m. gegužės
15 d. Biržuose. Dar jaunas būdamas pra
dėjo savo visuomeninį darbą, išrinkus jį
Biržų ev. ref. bažnyčios seniūnu. Po ku
rio laiko jam iš šių pareigų pasitraukus,
Synodas pakeitė bažnyčių parapijų įstatus
sekančiai: parapijos visi konfirmuoti na
riai renka seniūnus į taiybą, gi tarybos
seniūnai renka parapijos tarybos pirminin
ką ir pavaduotoją. Ši taryba dirba 3 me
tus iki sekančių rinkimų. Pravedus rinki
mus, P. Klybas buvo išrinktas minėtos
tarybos pirmininku,
seniūnu ir tarybos
nariu išbuvo iki paskutinės bolševikų oku
pacijas.

Pirmajame nepriklausomos Lietuvos Ev.
Ref. Synode, <kuris įvyko 1920 m. Švobiškyje, įbuvo išrinkta pirmoji mūsų Kolegija
sekančios sudėties: Kolegijos prezidentas
— V. Grytė, viceprezidentas ir gen. sup.
— kun. P. Jakubėnas, <sekretorius — mok.
J. Kutra, nariai — P. Klybas ir J. Dilys.
Taip P. Klybas išbuvo Kolegijoje ir sky
rimų bylų komisijoje iki 1925 m. 1940 m.
vėl išrinktas Kolegijon, o 1943 m. įvykęs
Synodas Biržuose P. Klybą išrinko Kole
gijos prezidentu. Šias pareigas jis ėjo iki
1944 m. rugpiūčio 10 d., kol teko trauktis
nuo iš Rytų atslenkančios bolševizmo šmėk
los.
1944 m. liepos 6 d. su skaudančia
širdimi atsisveikino jis su savo brangią
ja bažnyčia, su mielaisiais namais, su
taip numylėta žeme, su Biržų miestu —
kur tiek daug buvo įdėta sielos, rūpesčių
ir meilės, einant virš 20 metų burmistro
pareigas. Kaip matome, P. Klybas buvo
paskutinis Kolegijos prezidentas ėjęs šias
pareigas savo tėvų žemėje — Lietuvoje.

1944 m. rugpiūčio 10 d. iš Šventosios
trimis žvejų laiveliais drauge su 123 ki
tais bėgliais, besisaugojant vokiečių pa
jūrio sargybos, išplaukė link Švedijos, ta
čiau netoli Gotlando salos buvo vokiečių

suimtas, nuvežtas į Rygą, o po 8 dienų
pasiųstas į Vokietiją, kur teko blaškytis
po įvairius miestus. Jo šeima — žmona
Elzė Klybienė Kvedaravičiūtė, sūnus Kos
tas ir duktė Vida — buvo laimingesni, lai
mingai pasiekė Švedijos krantus ir iš šve
dų vyriausybės išsirūpino tėvui vizą. Vyks
tant į Berlyną atsiimti iš švedų konsula
to vizos, teko jam pergyventi baisią nak
tį susidūrus su rusais. Tačiau viskas pa
sibaigė laimingai, 1945 m. balandžio 17 d.
pasiekė Švediją ir tą pačią dieną vėl at-

POVILAS KLYBAS

sirado savo mielos šeimos tarpe. Iš Šve
dijos į J.A.V. atplaukė su šeima 1947 m.
vasario 11d. Čia sūnus užbaigė aukštąjį
mokslą ir yra elektrotechnikos inžinierius,
o duktė vakarais studijuoja Urbanos uni
versitete, o dienomis dirba laboratorijoje.
Dabar P. Klybas, eidamas 82-us metus,
su šeima gyvena Woodhaven, N. Y.
Schiller Jei aš nekenčiu, aš atimu kai
ką iš savęs; jei aš myliu, aš darausi tur
tingesnis tuo, ką myliu.
Goethe: Žmogaus siela, lyg vanduo —
iš dangaus ateina, <į dangų ir grįžta.
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KURAT. PETRAS VARIAKOJIS
Jo 30 metą bažnytinės veiklos
sukakties proga

Kuratorius P. Variakojis gimė 1897. L
5 d. Rinkuškių km. Biržų, valse, ir apskr.,
vidutinio ūkininko šeimoje. Nors šeima
buvo nemaža, įaugo šeši vaikai, bet tėvai
sugebėjo duoti savo vaikams vidurinį ir
net aukštąjį mokslą. Pradžios mokslą įsi
gijo namie ir Biržą miesto pradžios mo
kykloje. 1915 m. įstojo į Pemavos gimna
ziją. Artėjant frontui iš Pernavos persike
lia į Voronežą ir čia 1917 m. baigia gim
naziją. Trumpai studijuoja Petrapilio uni
versitete fizikos-matematikos fakultete.
Siaučiant revoliucijai Rusijoje ir esant
sunkumą su maistu, studijas nutraukia,
grįžta į Voronežą ir ten kurį laiką eina
bendrabučio vedėjo pareigas, o vėliau dir
ba tremtinią komitete. 1918 m. grįžta į
Lietuvą ir čia tuoj įsijungia į įvairias ne
priklausomo gyvenimo kūrimo įstaigas: dir
ba apskrities ir parapijos komitetuose.
Artėjant bolševikams 1919 m. pasitraukia
į Kėdainius ir ten stoja savanoriu į ka
riuomenę. Būdamas Kėdainiuose, atlieka
mu laiku, sutvarko gausą Lietuvos refor
matą nekilnojamą turtą Kėdainiuose ir apy
linkėje. 1921 m. jMažeikiuose eina kariuo
menės intendanto pareigas. 1923 m. iš ka
riuomenės pasitraukia ir studijuoja teisę
Kauno universitete. 1924 m. paskiriamas
Biržą Prekybos ir Pramonės banko direk
toriumi. .Šias pareigas ėjo iki pasitrauki
mo iš Lietuvos. Biržuose susituokė su
Kazimiera Zaromskaite.
Synoduose dalyvauja nuo 1919 m. Švobiškyje 1922 m. Synodas P. Variakojį iš
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renka kuratorium, o 1924 m. išrenkamas į
Kolegiją iždininko pareigoms. Tas parei
gas jis eina iki dabar. Tvarkydamas Ko
legijos finansus ir vesdamas viso refor
matą turto Lietuvoje atskaitomybę ir kar
tu jį prižiūrėdamas, P. Variakojis pasižy
mėjo dideliu sumanumu ir tvarkingumu.
Daug prisidėjo darbu ir parama statant
Kaune reformatą bažnyčią ir išleidžiant
kun. Ad. Šerno pereiliuotą giesmyną. Sąly
gos vykdant šiuos darbus buvo labai sun
kios, nes vokiečią okupacinė valdžia ne
tik kad nepadėjo, bet dargi darė trukdymų.
P. Variakojo rūpesčiu ne viena kiaulytė
nuvažiavo iš Biržų į Kauną, kad ten dar
bas sklandžiau eitų.
Artėjant bolševikams antru kartu į Lie
tuvą, 1944 m. vasarą pro Palangą pasi
traukia su žmona ir dviem dukrom Daina
ir Danguole į Švediją. Švedijoje atstovau
ja Kolegiją, gindamas ten gyvenančią re
formatą reikalus ir įsijungia į Švedijos
lietuvių tremtinią veiklą. 1947 m. prieš
Kalėdas p. p. Devenią pagalba atvyksta į
JAV ir apsigyvena Chicagoje. Čia taip
pat tuoj imasi visuomeninio darbo, ilšleidus 1948 m. DP Bilią jis pats vienas iš
rūpina darbo ir buto garantijas 200 trem
tinią šeimą. Jis su kurat. įH. Paviloniu ir
J. Kutra buvo ir Chicago s reformatą para
pijos įsteigėjai. Be jo dalyvavimo neap
siėjo ir Biržėną klubo įsteigimas. įsikū
rus ir pradėjus veikti Kolegijai Chicago
je, nuo 1950 metų eina Kolegijos iždinin
ko pareigas.

Kun. S. Noimanas praneša, kad Čikagos
liet. ev. ref. jparapijos labdarybės fondui
pereitų Kalėdų proga aukojo:
$ 10.00 — V. Karosas, A. Motiejūnaitė, <M.
Vai dyla, Dr. J. Vaitaitis,
$ 5.00 — P. Bružas, Prof. V. Jakubėnas,
P. Kėželis, Dr. J. Mikelėnas, Dr.
P. Tonkūnas, A. Uznys.
$ 3.00—J. Čigas, H. Dilienė, < J. Kregž
dė, P. Kuginys, J. Kutra, J. Tre
čiokas, J. Variakojis, P. Varia
kojis, s. Palšis.
$ 2.00 — M. Guobužienė, J. Yčas, P. Lampsaitis, M. Plepys, E. Pušneraitienė, J. Tatoris.

KUN. VYTAUTAS KURNATAUSKAS
25 metų kunigavimo sukakties proga

1954 m. birželio 27 d. Synode buvo pa
gerbtas kun. Vytautas Kurnatauskas jo 25
m. kunigavimo proga Lietuvos. Ev. Refor
matų, Bažnyčioje. Čia duosime pluoštą ži
nių, iš jo gyvenimo norėdami plačiau su
pažindinti “Mūsų. Sparnų“ skaitytojus.
Kun. Vytautas Kurnatauskas gimė 1897
m. spalio 29 d. Rygoje. Vaikystės dienas
praleido pas savo senelį kun. Oskarą Kurnatauską Mintaujoje. Prieš pat I pasauli
nį karą įstoja į Mintaujos gimnaziją. Ar
tėjant frontui, persikelia į Rygos gimnazi
ją, vėliau Slucko, Werro (Estijoj), KronŠtadto (prie Petrapilio ) ir pagaliau į Vo
ronežą, kur 1918 m. baigia ir gauna bran
dos atestatą. Jo paskutinis gimnazijos di
rektorius buvo dr. Jonas Yčas. Į Vorone
žą jis patenka kartu su prof. dr. P. Jakubėnu, kuris tuo metu į ten perkelia savo
lietuvišką spaustuvę. Siaučiant revoliuci
jai ir jo tėveliui veterinarijos daktarui —
kariuomenės generolui atsisakius iš kari
nės tarnybos, (išvyksta į Petrapilį, o iš
ten grįžta Lietuvon ir apsistoja Vilniuje.
Čia gauna vietą Vilniaus miesto savival
dybėj, elektros skyriuje. 1926 m., pasiū

lius jo dėdei prof. dr. K. Kurnatauskui,
įstoja į Kauno universiteto teologijos fa
kultetą ir 1929 m. jį baigia. Tą pačių me
tą birželio mėn. per Synodą Biržuose bu
vo ordinuotas diakonu. Dvejus metus ku
nigauja Biržų ev. reformatu bažnyčioje, o
po to persikelia į Kauną ir dirba Lietu
vos Banko užsienių skyriuje. 1936- 37 me
tais, gavęs stipendiją iš Škotijos reforma
tą bažnyčios, išvyksta pagilinti teologijos
studijų Aberdeen universitete. Grįžus jam
iš Anglijos ir išlaikius papildomus egza
minus, Biržuose buvo ordinuotas kunigu ir
paskiriamas kunigauti į Papilio parapiją.
Papilyje išbuvo iki 1939 m. Tais pačiais
metais, pašaukus prof. dr. K. Kurnatauską
General. Superintendento pareigoms į Vil
nių, jis paskiriamas į jo vietą — į Kel
mės parapiją. Kelmėje išbūna iki 1941 m.
pavasario,
o po to su šeima išvyksta į
Vokietiją.
Ten pašaukiamas į vokiečių
kariuomenę ir, (kaip mokąs svetimas kal
bas, eina vertėjo pareigas iki 1943 m. 1944
m. iš kariuomenės paleidžiamas, grįžta į
Lietuvą ir apsigyvena Kelmėje. Artėjant
bolševikų frontui vėl pasitraukia į Vokie
tiją. Čia kurį laiką dirba prie apkasų ka
simo, vėliau grįžta prie paliktos šeimos
Pomeranijoj prie Dramburgo, kur kartu su
kun. Urdze aptarnauja 13 vokiečiu parapi-

Nemunėlio Radviliškio Ev. Reformatų Pprapijos Taryba 1939 m. vasario mėnesi. Iš kairės
dešinėn sėdi: Mykolas Dilys — Svidžių, krt. Petras Šėmas — Pladiškių, vargonininkė Elzbieta
Radinskaitė, kun. Stasys Neimanas, Jokūbas Trečiokas — Svidžių, Jonas Skeberdis — Nem.
Radviliškio, Mykolas Kėželis — Zeliškių. Stovi pirmoje eilėje: varpininkas Jonas Deglis, Jokūbas Žuoris — Skultiškių, Petras Aukštikalnis — Bobėnų, krt. Adomas Žemaitis — Nem. Rad
viliškio, kapitonas Mykolas Eidukas — Ločių, krt. Petras Šernas — Jasiškių. Antroje eilėje:
Martynas Kve daravičius — Jokubiškių, Martynas Šlegeris — Nausėdžiu, Jokūbas Bečius — Bečiūnų, Mykolas Bečius — Ločių ir Juozas Dabužinskas — Jasiškių.
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jų. 1945 m. skubiai pasitraukia nuo artė
jančio fronto ir apsigyvena kaime prie
Achim, Bremeno apylinkėje. Čia pergyvena
fronto baisumus ir sulaukia kapituliacijos.
Tų pačių metų rudenį persikelia gyventi
Į Lingen (Ems) lagerį ir dirba kaip ver
tėjas prie anglų karinės valdžios. Ten
dirbdamas aptarnauja kaip kunigas lietu
vius evangelikus Gross-Hessepe stovyk
loje ir dėsto anglų kalbų lietuviams Lingeno stovykloje. 1948 m. gauna kapeliono
vietą prie darbo kuopų Hamburge. Šiose
pareigose išbūna iki 1950 m. Per šį visą
laiką lanko sekmadieniais Hamburg-Moorfleet, Pinneberg, (Geesthacht- Spakenberg,
Lubeck, Neustadt, < Fink en werder, Hanno
ver-Stock en, (Fallingbostel, Seedorf (Zeeven ) ir Munster-Lager stovyklas ir laiko
lietuviams evangelikams pamaldas. .Labiau
sia jis mėgdavo lankytis Spakenbergo sto
vykloje, kur gyveno nemažas būrys refor
matų. 1950 m. išvyksta su šeima į Falling

bostel stovyklą,tikėdamasis emigruoti į
Kanadą, bet sutikęs kliūtis, persikelia į
Hannover- Buchholz stovyklą ir ten išbū
na iki 1951 m. Tais metais evangelikų
bažnyčios vyriausybė pakviečia jį kuni
gauti į Hain-Grūndau parapiją ir paskiria
klebonu, <kur jis tebedirba ir dabar.

Jausdamas didelį trūkumą bažnytinės li
teratūros, ypač jaunimui, paruošia “Evan
gelikų Tikybos Knygą Lietuviams Tremty
je”, kurią reformatų Kolegija su liuteronų
Vyr. Taryba 1950 m. išleidžia. Nemaža ra
šo straipsnių “Mūsų Sparnuose”, “Jauni
mo Ratelyje” ir Kituose lietuvių laikraš
čiuose.
Daug dirbant, nuolat būnant kelionėje
ir gyvenant sunkiose sąlygose, pašlyja
sveikata. 1953 m. trumpam laikui tenka
atsigulti senatorijon, <iš kurios išeina su
stiprėjęs ir vėl dirba jam mėgiamą kunigo
darbą.

Šioje Ženevos miesto bažnyčioje Kalvinas sakydavo pamokslus
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BAŽNYČIOS TURTU
ADMINISTRATORIŲ
PETRĄ KAROSĄ MININT

Vargu kas mūsų senosios kartos refor
matų galėtų prilygti energija ir ištvermin
gumu, drąsa ir pasišventimu savo Bažny
čiai ir Tautai, kaip mums visiems bran
gus a. a. kuratorius Petras Karosas.
P. Karosas gimė 1873 m. Biržuose se
noje reformatų šeimoje. Jo tėvas, sene
lis, gal net proseneliai, buvo laisvi mies
telėnai ir ėjo mūsų bažnyčioje užsakyto
jų pareigas. Anais laikais, <kai daugumas
parapijiečių nemokėjo skaityti, kiekvienas
giesmės posmas, prieš giedant ir vargo
nams palydint, būdavo garsiai “užsako
mas”. Petro tėvas buvo bene paskutinis
tos rūšies mūsų bažnyčios pareigūnas.

P. Karosas gimė 12-kos vaikų šeimo
je, iš kurių tik 6 užaugo. Vyriausias bro
lis Motiejus, baigęs mediciną Maskvoje,
gydytojavo Biržuose, bet rusų valdžiai
kviečiant, < išvyko į Olonecko gub. kovoti
su siaučiančia epidemija, ten vedė rusę
ir į Lietuvą nebegrįžo. Antrasis brolis
Jonas, baigęs Slucko gimnaziją, pastudi
javęs Maskvos universitete, išvyko į Si
birą, kur gavo aukštas pareigas pašto ži
nyboje. Sėkmingai išsirūpinęs perkėlimą
į Vilnių, čia iki savo staigios mirties bu
vo Vilniaus pašto viršininko pavaduoto
jas. Petras buvo trečias iš eilės sūnus.
Jam buvo lemta pavaduoti senstantį tėvą
ir savo darbu padėti kitiems broliams ir
seserims kopti į geresnį gyvenimą. Jo
jaunesnis brolis Aleksandras, baigęs Baus
kės vidur, mokyklą, kariuomenėje įgijęs
felčeriaus profesiją, išvyko į Sibirą ir ten
felčeriavo iki 1922 m., kol sugrįžo į Bir
žus, kur prieš kelioliką metų mirė. Vy
resnioji sesuo Ona ištekėjo už turtingo
Biržų miesto ūkininko Vanago, o jaunes

nioji Emilija — už Biržų felčerio Balčiū
no.
Dar pačioje jaunystėje Petras buvo pa
siųstas į Slucką kunigaikščių Radvilų
įsteigton gimnazijon, kurią jo abu vyr.
broliai baigė. Tačiau po dviejų metų tė
vai jį iš ten atsiėmė ir jam, pasižymin
čiam herkulesine jėga, teko į rankas pa
imti arklą, pakeisti pasenusį tėvą ir tap
ti šeimos maitintoju. Bet sulaukus 18 me
tų, buvo numatytas į rekrutus caro armijon, todėl tėvai, ypač motina, (gailėdami
sūnaus, surinko 100 rublių ir išsiuntė vie
nui vieną į Ameriką. 1892 m. buriniu lai
vu jis atplaukė Bostono uostan. Niekas
čia jo nelaukė ir niekas nepasitiko. Pra
džioje dirbo pas farmerį ūkyje, vėliau per
sikėlė į fabrikus ir ilgesnį laiką gyveno
Newarke, dirbdamas vilnonių gaminių fa
brike skrybėlių skyriuje. Jau tais laikais
įsijungia į lietuvišką sąjūdį, ir kaip pats,
dar gerokai prieš pirmą pasaulinį karą,
rašo: “Buvau Amerikoje nuo 1892 iki 1896
m. 1892 m. gyvenau Lawrence, Mass. Ir
dažnai buvau Bostone, paskui persikėliau
į Newark, N. J. ir ten būdamas iki išva
žiuojant vaidinau Ameriką Pirtyje ir Kra
žių Bažnyčios Uždarymą (Kražių Skerdy
nes)”. Sutaupęs porą tūkstančių dolerių
savo sunkiu ir ištvermingu darbu, apsi
sprendžia grįžti į savo išsiilgtąją tėviš
kę. Pasinaudodamas caro amnestija, grįž
ta į gimtuosius Biržus, bet netrukus bu
vo paimtas į kariuomenę. Kaipo raštingas
ir turįs gražų braižą buvo pasiųstas į Vil
niaus Karo Apygardos karo teismą rašti
ninko pareigoms. Tačiau ir būdamas ka
reiviu sugeba lankyti suaugusių keturkla
sę ir drauge baigti buhalterijos kursus.
Ištarnavęs kariuomenėje 7 privalomus me
tus, į Biržus nebegrįžta, o pasilieka Vil
niuje ir čia Vilniaus Synodo Kolegijoje
gauna Bažnyčios turtų administratoriaus
postą, 'kur ištarnauja su mažomis pertrau
kėlėmis virš 30 metų. Čia bedirbdamas
netrukus sukuria liet, reformatišką šeimą,
vesdamas Vandą Pauliną Kutraitę, Vil
niaus pašto telegrafininkę. Pasistatydina
savo nuosavus namus Žvėryno kvartale ir
sulaukia dviejų sūnų: Viktoro ir Jono. Be
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savo tiesioginių pareigų, (Petras Įsijungia
į visuomeninius lietuviškus sąjūdžius.
1905 m. aktyviai dalyvauja Vilniaus Di
džiajame Seime. 1912 m. įvyksta skaudi
šeimos nelaimė — miršta žmona, o 1914
m. jis mobilizuojamas rusų armijon. Tik

PETRAS KAROSAS

1918 m. jam pasiseka iš kariuomenės pa
sitraukti ir su savo sūnumis vėl iš nau
jo kurtis išbadėjusiame Vilniuje. Nuo to
laiko Vilnius dažnai keitė savo valdovus,
bet Petras išliko visuomet ištikimas sa
vo dviem idealams: Reformacijai ir Lietu
vių Tautai. Lenkų okupuotame Vilniuje,
nežiūrint daugelio nemalonumų, jis akty
viai dalyvauja liet organizacijose, daž

® Vokietijoje, Hanoveryje š. m. liepos
26 d. mirė Stefanija Bemšteinienė, ilga
metė Biržų reformatų parapijos ir Moterų
Draugijos narė.

Algis Navikėnas, Kanados karališkosios
aviacijos vyr. leitenantas, sūnus buvusio
Biržų Šaulių Vado, tragiškai žuvo virš
Vokietijas, susidūrus ore jo sprausminiam
lėktuvui su kitu tokiu pat lėktuvu.
® Dr. Pranas Gelažius, ištremtas pirmo
sios sovietų okupacijos metu, 1955 m. va
sario 11 d. mirė Sibire. Velionis nuo 1927
m, iki ištrėmimo buvo Biržų apskr. vete
rinarijos gydytojas.
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nai būdamas valdybų nariu, leidžia savo
vaikus į liet gimnaziją ir jau vien dėl
to susilaukdavo dažnų nemalonumų savo
darbe ir gyvenime. Tačiau niekas nesusi
lygindavo savo aukomis tiek mųsų bažny
tiniams reikalams tiek lietuviškoms orga
nizacijoms. Viso jis yra paaukojęs virš
3.000 litų, gi didesnė pusė tos sumos te
ko mūsų Bažnyčiai. Per ilgus metus jis
buvo renkamas Vilniaus parapijos pirmi
ninku ir ne Vilniaus, bet Biržų Synodo
už nuopelnus Bažnyčiai buvo išrinktas
kuratorium, jam tebegyvenant Vilniuje.
Besisielodamas Bažnyčios reikalais, jis
ypač buvo kritiškas ir negailestingas tiems,
kurie jo manymu netinkamai veikdavo sa
vo Bažnyčios praplėtimo ir dvasinio su
stiprinimo linkme. Prieš tikrovę niekad
neužmerkdavo akių ir visuomet turėdavo
drąsos pasakyti tiesą į akis ar tai kam
patikdavo ar nepatikdavo. Jis buvo įsiti
kinęs, kad mūsų Bažnyčia jam davė švie
są ir dvasinę energiją veikti bei kad tą
laisvę duoda ne kokia nors filosofija, o
tik mūsų Bažnyčia.

1944 m. artėjant antrą sykį raudonajai
armijai, jis liko savo numylėtajam Vil
niuje. Jo tolimesnis gyvenimo likimas
mums nėra žinomas, išskyrus liūdną ži
nią, kad jis 1954 m. mirė. Viešpats pa
šaukė 81 metų pavargusį savo tarną iš
komunizmo vergijos į amžinybę Dievuje.

Apolinaras Norvaiša mirė nuo širdies

smūgio Čikagoje 1955 m. kovo 14 d., pa
likdamas žmoną, sūnų Romą ir marčią Da
nutę. Velionies sūnus Algis mirė 1946 m.
tremtyje.
A. a. Apolinaras Norvaiša nuo pat pir
mųjų Lietuvos laisvės dienų buvo Biržų

apskr. viršininko įstaigos sekretorius ir
šias pareigas ėjo, išskyrus pirmąjį bolše
vikmetį, iki 1944 m. Už nuopelnus Lietu

vai buvo apdovanotas DLK Gedimino ordenu bei šiais medaliais: Vytauto Didžio
jo, Kūrėjų- Savanorių, ‘Nepriklausomybės ir
k t.

KURATORIUS MYKOLAS KREGŽDĖ
1906. 3. 10

-

1955. 1. 10

Nors mes krikščionys ir tikime, kad
žmogus miršta tik savo kūnu, o jo siela
yra nemirtinga ir nueina į geresnį, tobulą
gyvenimą amžinybėje, bet kaskartą, kai
mirtis negailestingai išplėšia iš mūsą tar
po mums artimą žmogų, <mes gyvieji jo
gailime, (nejaukiai mus tas sukrečia ir
verčia susikaupti bei apmąstyti mirusiojo
asmenybę. Dažniausiai mes pamatome mi
rusiojo asmeny daug naują teigiamą bruo
žų, kurių jam gyvam esant nepasirūpinda
vome pajieškoti.
Velionis Mykolas Kregždė ir gyvas bū
damas buvo kupinas tą malonią savybių,
kurios jo artumoje buvusius žmones vers
davo skirti jam tik simpatiją, meilę ir to
kią pat draugystę, kokią jis sėjo savo
artimųjų ir prietelią tarpe.
Štai žiupsnelis jo biografinių žinių.
Mykolas gimė 1906 m. kovo 10 d. ūki
ninkų šeimoje, Aulią kaime, Biržų vals
čiaus.
Krikštytas ir konfirmuotas Biržų
Ev. Reformatų bažnyčioje, joje 1931 me
tais ir sutuoktas. Baigęs pradžios mokyk
lą, stojo į Biržų gimnaziją, kurios jam
gyvenimo aplinkybės neleido baigti. Dar
visai menkas vyras būdamas, nustojo tė
vo ir turėjo vesti ūkį bei rūpintis savo
mažesniųjų brolių ir seserų auklėjimu. Ta
čiau iš gimnazijos išėjo tiek pasiruošęs,
kad galėjo tapti pradžios mokyklos moky
toju. Apie 1923 ar 1924 metus jis buvo
paskirtas į Salamiesčio mokyklą. Šioje ir
kitose apylinkės mokyklose dirbo mokyto
jo darbą iki 1930 metų. Tais pačiais me
tais buvo pakviestas į Lietūkį Kaune.
Čia jis greit atkreipė į save savo virši
ninkų dėmesį ir jam buvo pasiūlyta būti
Lazdijų kooperatyvo vedėju, 'bet Mykolas
dėl savo kuklumo tą postą priimti atsisa

kė. Tada jis buvo nukeltas į Kėdainius
pasipraktikuoti. Ten jis išdirbo 10 metų.
Prieš pat bolševikų antplūdį atsikėlė į
gimtuosius Biržus, o iš čia 1944 metais
su žmona pasitraukė į Vakarus, į Vokie
tiją.
1949 metais atkeliavo į šį kraštą.
1955 m. sausio 10 d. mirė nuo širdies
smūgio Čikagoje. Per visą savo gyveni
mą nepriklausė jokiai politinei organiza
cijai nei partijai. Jis buvo gilus lietuvis,
kooperatininkas ir savo Bažnyčios ištiki
mas narys. J1949 metą, mūsą Synodas Horneburge, (Vokietijoje, jį išrinko Ev. Refor
matą. Bažnyčios kuratoriumi. Kadangi jo
jaunystė buvo gana sunki, (anksti turėjo
pradėti savarankišką gyvenimą, tai ir su
brendęs visam laikui pasiliko griežtos
valios, disciplinos ir principo žmogumi.
Mykolas mylėjo Dievą, mylėjo artimą. Tad
ir norisi, jį čia minint, (pakartoti Sv. Raš
to žodžius:
“Niekam nieko kita nebūkite skolingi,
kaip tik kad vienas kitą mylėtumėte; nes
kas artimą myli, tas įvykdo įsakymą“.
Rom. 13:8.
M. Plepys

ŽMOGUS

Dail. Juozas Mieliulis
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BEMOKS REIKALAO
Rašo Jurgis Čigas, Chicago

Amerikoje Bažnyčia yra atskirta nuo
valstybės ir veikia kaip privati organiza
cija. Tik kaip ne pelno bažnytinės orga
nizacijos atleidžiamos nuo mokesčių. Chicagos lietuvių evangelikų reformatų para
pija yra inkorporuota pagal J. A. V. įsta
tymus. Iki 1955 m. pradžios mūsų parapi
ja nebuvo inkorporuota, neturėjo savo nuo
savos patalpos, veikė prisiglaudus prie
amerikiečių parapijos ir už mažą atlygi
nimą naudojosi jos bažnyčia. Kad ir baž
nytinė organizacija, mūsų parapija turi tu
rėti savo narių sąrašą. Kiekvienos orga
nizacijos naiys privalo užpildyti įstojimo
lapą-anketą su savo parašu ir prisilaiky
ti nustatytos vidaus tvarkos.
Paprastai į kviečiamus parapijas visuo
tinus susirinkimus neperdaugiausia para
pijiečių susirenka, ypatingai vasaros me
tu. iš keletas atsilankiusių negalima su
žinoti daugumos nuomonę. Tad, atsiradus
svarbesniems reikalams, buvo sumanyta
atsiklausti raštu kiekvieną konfirmuotą,
parapijietį atskirai. Toks balsavimo ir at-

siklaušimo būdas yra demokratiškas ir pla
čiai vartojamas lietuviškose organizacijo
se: Pasaulio Lietuvių Bendruomenės, inži
nierių, teisininkų ir kitų. Ta proga kiek
vienas Chicagos ir apylinkių reformatas
buvo užklaustas ar jis formaliai skaito
save parapijos nariu. Žinoma, dėl tokių
parapijiečių, kurie iki šio laiko lankė mū
sų pamaldas, dalyvavo parapijiniame gy
venime, tvarkingai arba kad ir su pavėla
vimu mokėjo parapijinį mokestį, abejonių
nekilo. Deja, su apgailestavimu tenka pa
sakyti, yra ir tokių asmenų, <kurie neatsi
žvelgiant į kunigų iš sakyklos paragini
mus, per susirinkimus ir pasitarimus, pa
skatinimus, parapijos valdybų daugkarti
nius priminimus raštu, vengė tą mažą pa
rapijinį mokestį į parapijos kasą sumokė
ti, apsišarvavę tylėjimu. Dėl tokių para
pijiečių buvo ir yra neaiškumų, ar jie iš
viso yra nariai.
Kad ir įsirašęs, 'bet mokesčio nesumo
kėjęs kokios nors organizacijos narys, ne
kviečiamas į visuotiną susirinkimą, nebal-

Nepriklausomos Lietuvos Ev. Reformačių Moterų Sąjungoms Papilio skyriaus metinis suvažia
vimas. Antroj e ' eile je matome kun. Franką, Mikelėnienę, Sepetienę. Trečioje eilėje — Jasins
kienę, Bamelienę ir kt.
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suoja ir, žinoma, (nerenkamas į valdomuo
sius organus. Būtu nenuoseklu, <jei neap
simokėjęs narys vykstančiuose susirinki
muose aktyviai dalyvautų, teiktų visokių
projektų, sumanymų ir pasiūlymų kur rei
kalinga nemažai lėšų. Taigi ir mums rei
kia vieną, kartų išsiaiškinti ir susitvarky
ti.
Mūsų parapijiečių tarpe nėra turtingų,
nei neturtingų. Beveik visi yra vienodoj
materialinėj padėty. Be mažų išimčių (gy
dytojai, inžinieriai, jaunoji karta) dirba
paprastų darbą. Tad ir našta turėtų būti
vienoda. Negalima daleisti, <kad vieni mo
kėtų, (O kiti, tylėtų ir lauktų. Be pinigų
neįmanoma išsiversti. Tenka atsilyginti
nuošimčius, paskolą dengti, bažnyčią re
montuoti ir tvarkoj palaikyti. Būna ir ki
tų išlaidų. Jei visi mūsų nariai tvarkin
gai mokėtų ta nedidelį parapijos mokestį,
o kuratoriai — kuratoriaus, (gautų lėšų, be
veik užtektų reikalingiausioms išlaidoms
ir nereikėtų galvoti apie apsidėjimų dides
niais mokesčiais.
Mūsų Bažnyčios tvarka yra lanksti ir
laisva. Kiekvienas, kad ir ne narys, (re
formatas ar kitos tikybos, ramiai gali atei
ti į mūsų bažnyčią ir kartu su mumis pa
simelsti. Niekas iš jo jokių mokesčių ne
reikalaus ir neklausinės.
Amerikos protestantų bažnyčiose yra
kiek kitaip. Jei bus pastebėtas vieną ar
kitą kartą į pamaldas atėjęs svetimas as
muo, po pamaldų prie jo prieina parapijos
pareigūnas ir paklausia, <kas jis per vie
nas ir kur gyvena. Neužilgo po to į butą
atsilanko kunigas su kitu pareigūnu, (susi
pažįsta su šeima, pasiūlo įsirašyti į pa
rapiją ir tuojaus duoti kiek nario mokes
čio. Čia jau sunku atsikalbėti. Amerikos
protestantų bažnyčiose mokesčiai ne ma
ži - vidutiniai apie 52 dol. metams.
Kai kada tenka nugirsti vieno ar kito
pasisakymą, girdi, aš galiu įstoti į kokią
nors amerikiečių protestantų parapijų. Aiš
ku, kiekvienam įširašyti galima. Bet tai
nebus lietuviška parapija, (nebus mūsų tė
vų gimtoji kalba, mūsų papročiai, tradici
jos ir aplinkuma, tyresniems sunku ir pri
prasti prie kitos kalbos.
Tik glaudžiai visi susijungę į mūsų ne

šioję bažnyčioje meldžiasi kun. A. Trakio
parapija Čikagoje.

gausią, bet artimą šeimą, nesisielodami
dėl nežymių bažnyčiai išlaidų ir nuošir
džiai bendraudami, mes nesijausime vie
niši Šioj mus priglaudusioj šaly, (daugiau
nuveiksime, toliau pasieksime ir rasime
pasitenkinimą savųjų tarpe.
MŪSŲ SPARNU 6-7 NR.
KLAIDU ATITAISYMAS

33 psl. antros skilties 15-oje eilu
tėje iš viršaus išspausta cituoja, turi bū
ti cituojama.
34 psl. pirmos skilties 3-oje eilutėje iš
apačios išspausta mirties akyse, turi bū
ti mirties akivaizdoje.

44 psl. pirmos skilties paskutinėje ei
lutėje išspausta ateivis, turi būti Ateivis
45 psl. pirmos skilties 16-oje eilutėje
iš viršaus išspausta susirinkimuose, turi
būti surinkimuose.
46 psl. pirmos skilties 8-oje eilutėje
nuo viršaus išspausta išpažintojas, turi
būti išpažintojams.
50 psl. antros skilties 6-oje eilutėje
iš apačios išspausta sąvokai, turi būti
sąveikai.
79

Šiaurinės Amerikos Presbyterionų 1955
m. Kongrese Ottawoje mūsų. Bažnyčią at
stovavo krt. inž. JI. Pavilonis. šia proga
jis aplankė ir Toronto lietuvius evangeli
kus. Tiek Princetono, tiek Evanstono ir
Ottawos kongresuose buvo platinama ang
lų kalboje brošiūra apie mūsų Bažnyčią.
Šios brošiūros vyr. p aruos ėjas yra H. Pa
vilonis, kuris taip pat atliko visus di
džiuosius darbus perkant mūsų parapijai
bažnyčią bei užmezgant ir ugdant broliš
kus ryšius su vietiniais amerikiečiais
presbyterionais.
o

o Kuratorė A. Devenienė lapkričio 27 d.
Vliko sesijoje buvo išrinkta nauju Vliko
Vykdomosios Tarybos pirmininku ir netru
kus išvyksta Europon šių pareigų perimti
iš K. Zaikausko.
o Dailininkui R. TinfaviČiui, veltui nu
piešusiam Mūsų Sparnų žurnalui kelis vir
šelius, nuoširdžiai dėkojame.
o šiuo metu Chicagos ref. parapijos val
dybą sudaro: pirm. V. Karosas, vicepirm.
H. Pavilonis, kasininkas J. Čigas, narys
P. Kuginys ir sekretorius S. Palšis. S.
Palšiui iš pareigų dabar atsisakius, (tiki
ma, kad šias pareigas perims J. Variakojiš.

Uis Excellency, Dwight D. Eisenhower
President of the United States
The White House
Washington, D. C.
The 400 th

May 29, 1955

year Synod of the Lithuanian Evangelical Re formed Church

RESOLUTION

j
i

The Lithuanian Evangelical Re formed Church, commemorating its 400 th year anniversa
ry at 1942 N. Spaulding Avenue, Chicago, Illinois, attended by its delegates from all
parts of the World — s cattered by the unjus tifi ed occupation of their country by Russia
— passed the following resolution on this — Memorial Day:
Whereas: The Lithuanian Evangelical Reformed Church fought for Liberty and Human
Rights for four centuries.
Whereas: Our Church survived untold persecutions and always drew strength from
their unconquerable spirit and belief in righteousness.
Whereas: In this last struggle, the people of the United States and its great lea
ders extended us their helping hand; but our homes and Country are still occupied
by the Soviet forces. We hereby kindly request:
That: lhe Synod of our Church expresses the deepest of appreciation to the Ameri
can People and its Government for the help and opportunities granted our members
in this land of Freedom and
That: lhe United States, would kindly continue its policy of recognizing the Sove
reignity of Lithuania and using every possible effort free it from the horrors of Red
Terrors and thus restore full liberty to Lithuania and all occupied countries so that
good will and respect for human rights may again prevail in this world.

Petras Sernas
President of the Synod
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Marija Gobužienė & Viktoras Karosas
Secretary of the Synod

FREEDOM OR DEATH
LAISVĖ ARBA MIRTIS

By Dagys
Skulpt. Dagys

DEP ARTMEN T OF STATE
Washington

Dear Mr. Sernas:

August 2, 1955

Mr. P. Sernas, President,
Lithuanian Evangelical Reformed Church,
1942 North Spaulding Avenue,
Chicago 47, Illinois.

Secretary Dulles has asked me to thank you for informing him and the P resident of
the Resolution adopted by the 400 th Year Synod of the Lithuanian Evangelical Refor
med Church on May 29. We appreciate your interest in making it available.
Secretary Dulles recently described as one of the basic causes of international ten
sion the fact that once- free countries have been deprived of their independence and of
the freedom they were promised. As officials of the United States Government have poin
ted out on several occasions, we are not reconciled to the fate of the captive peoples
and we will not be a party to any arrangement or treaty which would confirm their cap
tivity.

Sincerely yours,

Howard A. Cook
Chief
Public Services Division
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UNITED STATES SENATE
Commi t te e on
Labor and Public Welfare
June 29, 1955

Mr. P. Sernas, President of the Synod
Lithuanian Evangelical Re formed Church
1942 North Spaulding Avenue
Chicago 47, Illinois

Dear Mr. Sernas:
Thank you very sincerely for sending me the fine resolution of your church regarding
freedom for Lithuania.
I heartily concur in your desire to restore freedom to Lithuania and to secure for it
the rights of self- determination enjoyed by the free world. I have long opposed the re
cognition of the Soviet occupation and administration of Lithuania, and have urged our
Government to press such a policy of non- recognition upon other nations in the United
Nations.
While the way may not be clear now as to how these hopes for freedom may be reali
zed, it is important that we keep them alive and watch for every possible means
of
bringing liberty and respect for human dignity to these peoples once again.
With every good wish.
Faith fully,
Paul H. Douglas
PHD:FWM:c

• Pirmosios pamaldos pirktoje bažny
čioje buvo atlaikytos 1954. XII. 25 d. Baž
nyčia buvo papuošta gėlėmis, kalėdine
eglute. Pamaldose dalyvavo apie 80 žmo
nių. Buvo dalinama Šv. Vakarienė.

• Pirmuoju mūsų pirktosios bažnyčios
seniūnu buvo J. Trečiokas. Dabar seniū
no pareigas perėmė P. Kuginys.
© 1955. X. 16 d. parapijos visuotiname
susirinkime buvo priimtas sekantis kiek
vieno dirbančio asmens savaitinis parapi
jinis mokestis — 50 centų. 'Šio mokesčio
apsidėjimas pradedamas vykdyti nuo 1956.
L 1 d.
® Chicagos mieste ir apylinkėse yra
apie 250 presbyterionų parapijų. Šios su
darė bendrą komitetą, <kuris rūpinsis emi
gracinės pagelbos suteikimu Europoje esan
tiems D. P. Kiekviena parapija nori atsi
kviesti bent po vieną tremtinių šeimą, ne
žiūrint kokios ji būtų tikybos ar tautybės.
Į šį komitetą iš lietuvių yra pakviestas
žinomas veikėjas inž. H. Pavilonis.
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© A. a. kuratoriui ir Chicagos Parapijos
Valdybos nariui Mykolui Kregždei 1955 m.
I. 10 d. mirus, Kolegija ir Parapijos Val
dyba reiškia velionies žmonai Gigai Variakojytei-Kregždienei gilią ir nuoširdžią
užuojautą.

• 1955 m. pavasarį krt. inž. J. Kregždė
suruošė pirmą parapijiečių talką ir apie
bažnyčios sklypą užtvėrė ir nudažė naują
tvorą. Talkoje dalyvavo P. Bružas, <J. Čigas, J. Dagys, S. Dagys, V. Kregždienė,
J. Kregždaitė, dr. J. Mikelėnas, K. Mikelėnaitė, J. Mikelėnas, sup. kun. S. Neimanas,
K. Plepys ir J. Trečiokas.

» Antrąją didelę talką suorganizavo P.
Bružas, H. Dilienė ir V. Karosas prieš
pat 1955 m. synodą. Buvo vykdomas pa
grindinis apsišvarinimas ir bažnyčios bei
posėdžių salės dažymas. Talkoje dalyva
vo arba dažams pirkti pinigais parėmė M.
Guobužienė, Guobužis, O. Kregždienė, P.
Kuginys, V. Karosas, O. Laumytė,
P.
Lampsaitiene, dr. J. Mikelėnas, <J. Mikelė-

nas, K. Mikelėnaite, J. Neimanas, M. Neimanaitė, S. Neimanas, <S. Palšis, E. Pavilonienė, K. Plepys, M. Plepys, R. Slavė
nas, J. Trečiokas, dr. J. Vaitaitis ir J.
Variakojis (junj.:).
o Rengiamai trečiai talkai susirinkimų
salės grindų dažymui inž. Pijus Ziūris iš
Clevelando padovanojo dažų.
• E. Pavilonienė, kuratoriaus žmona,
suruošė gražią, vakarienę pasaulinės presbyterionų sąjungos sekretoriui kun. Marcei
Pradervant pagerbti. Į šią vakarienę
iš Clevelando mielai atvyko krt. H. Ziūrienė su p. jinž. Žiūriu ir iš Chicagos —
kunigų, {kuratorių bei jaunimo atstovų, įvi
so 15 svečių. Vakarienės metu aukštas
svečias iš tolimos Šveicarijos buvo arti
mai supažindintas su mūsų Bažnyčios rei
kalais bei šia proga buvo paprašytas pri
imti mūsų garbės kuratoriaus titulą.. Prie
krūtinės prisegtų lietuvių trispalvę M. Pra
dervant net kelias dienas nešiojo Evanstono Kongreso metu, tuo reikšdamas ir
mūsų pavergtai tėvynei savo simpatijas.
• V. Gerulienė, kuratoriaus ir redakto
riaus žmona, (suruošė puikią vakarienę pir
mą kartą pas mus atsilankiusiam Chicagos
amerikiečių presbyterionų synodo superin
tendentui dr. Paul Johnson pagerbti. Mū
sų Bažnyčios atstovų dalyvavo apie 15.
Vakarienės metu aukštasis svečias buvo
supažindintas su mūsų Bažnyčios padėti
mi pavergtoje tėvynėje bei tremtyje.
• Kun. A. Trakis nuo šių metu vasario
mėnesio profesoriauja Rock Island, Ill.,
Augustana Teologijos Fakultete (kunigų
seminarijoje), ten dėstydamas busimiesiems
kunigams siscematinę teologiją.
• Kun. J. Pauperas kiekvieną sekmadie
nį nuo 8.32 vai. per Sofijos Barkaus radi
ją turi įdomią rimtais pamokslais evange
likų valandėlę.
• Kun. ;M. Preikšaltis iš Chicagos išsi
kėlė kunigauti į Los Angeles, 'Kaliforni
joje.
® Čikagoje vietoje “Paskutiniojo Tri
mito” yra leidžiama “Evangelijos Švie
sa”. Redaguoja teol. kand. A. Jurėnas.

• Vokietijoje vietoje iki šiol leisto
“Jaunimo Ratelio” pradėtas leisti “Sve
čias”. Tiek “Svečias”,'tiek “Ev. Švie
sa” — abu laikraščiai daro puikų įspūdį.
• Skulptorius Dagys gruodžio 16 d. šven
čia 50 metų amžiaus sukaktį. Jo meno
darbais yra pasipuošusi ne viena bažny
čia arba muzėjus, <o taip pat ir šis jubilėjinis Mūsų Sparnų numeris. Inž. H. Paviloniui užsakius, skulpt. Dagys padarė
a. a. prof. dr. P. Jakubėno biustą. Dr. J.
Yčas irgi įsigijo menininko kūrinį: “Be
žaidžianti motina su berniuku.”
• Dr. A. ir M. Krisiukėnai 1955. VII. 11
d. susilaukė dukrelės, kuriai vardus pa
rinko: Lora-Irena.
• Ronaldas Slavėnas lapkričio mėn. pra
džioje išvyko į Dėdės Šamo kariuomenę.
• Biržų ev. ref. šventoriaus vartų vir
šus, kur kabėjo nedidelis varpas, 1944
metais vykusių kautynių metu buvo nu
griautas .
• Po bendro Mūsų Sparnų leidėjų ir re
dakcijos posėdžio, įvykusio 1954. X. 24 d.,
dabar vyriausią žurnalo vadovybę sudaro:
redaktorius E. Gerulis ir redakcijos nariai
— H. Dilienė bei P. Bružas. Kaip žinome,
nuo žurnalo įsisteigimo iki. šiol Mūsų
Sparnams vadovavo tik vienas asmuo. Ma
lonu, kad juo toliau, tuo daugiau SPAR
NAI susilaukia talkininkų, <o kuo daugiau
talkininkų, tuo mūsų spaudos medis vis
giliau, plačiau ir tvirčiau suleidžia savo
šaknis, kad jo šakos daugiau puoštųsi
žiedais ir tuo neštų gausų vaisių.
• Redaktoriui kviečiant, KLAUSIMŲATSAKYMŲ skyrių perima vesti krt. My
kolas Plepys, todėl įvairius religinius
klausimus prašome siųsti jo adresu: 6410
S. Emerald Ave., Chicago 21, Ill.
• Žurnalo administratorius ir kasininkas
Jonas Gerulis, savo didžiu pionierišku
darbu pastatęs administracijos knygvedybą į prideramas vėžes, po sinodo revizi
jos komisijos patikrinimo ir jos teigiamo
įvertinimo, iš minėtų pareigų liepos 9 d.
pasitraukė. Jo pareigas, redaktoriui kvie
čiant, <perėmė Petras Kuginys.
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© 1955 m. Synodo laiku dr. J. Mikelėno
pastangomis buvo suruošta knygų paroda,
kurioje buvo šios knygos, žurnalai ir ki
ti rašiniai:
1. Agenda. Spausdinta Dancige 1637 m.
2. Summa arba trumpas išguldymas Evangeli
jų šventų. Sp. Nitaujoj 1863 m.
3. ABC Knigelė. Sp. Nitaujoj 1861 m.

4. Trumpas katechismas. Nitaujoj 1861 m.
5. Tamošiaus iš
Szillen 1898 m.

Kempės.

Sp. J. H. Sanuth

6. Dwasiszka skarbų Kamara. Išduota 1622
m. nuo J. Granto. Sp. Bitėnuose 1894 m.
7. Giesmynas su maldų priedu Lietuvos Ev.
Ref. parapijų vartojimui. Biržuose 1915 m.

8. Karys Ęvangelikas. Kariuomenės Stabo
Spaudos ir Švietimo skyriaus. Kaune 1938 m.
9. Evangelikų giesmynas 3 dalis. Wehnen prie
Oldenburgo 1952 m.
10. Evangelikų giesmės. Sutrumpinta ištrauka.
11. Evangelikų tikybos knyga lietuviams trem
tyje. Breklum Schleswig Holstein 1950 m.

12- “Mūsų Sparnai” NN 1,2,3,4,5,6- 7 .

13. The Evangelical Reformed Church of Li
thuania Kurat. H. Pavilonio. Chicagoje 1954.
14. Lietuvos Albumas. Sp. Berlyne.
15. Bybels t. e. visas Šw. Raštas. Sp. aštuntą
kartą Berlyne 1897 m.

16. Biblija. 11 laida. Berlyne 1922 ni.
17. Kancionolas t. e. Knygos Psalmių ir Gies
mių. Nitaujoj 1877 m.
18. Biržai.
Prof. J. Yčo. V. D. Universiteto
leidinys 1931 m.
19. Evangelikų Giesmynas su maldomis. Sp.
K as sėly. 1547- 1947 m.
20. Morkaus Evangelija. Sp. Švedijoje, Orebo
1946 m.
21. Der Heidelberger Katechismus. Sp. Zūriche 1943 m.

22.
25,
23.
ge
24.

“Sėjėjas” NN 21 ir 26 1932 m.; NN 18,
26 1933 m.
Pagerintos giesnių knygos. Sp. Konigsber1903 m.
Naujas Testamentas. Sp. Berlyne 1898 m.

25. Misziu knygos. Sp. Tilžėje 1900 m.

26. Merkelio Petkevičiaus Katekizmas 1598 m.
Sp. Kaune 1939 m.
27. Monumentą Reformationis Polonicae et Lithuanicae XVI metr. Sp. Vilniuje 1925 m.
28. Annuaire De L’institute de philologie Bru
xelles 1953 m.
29. Tarcza Wiary. Sp. Warszawa 1914- 1920
m.
30. Zapys Dziejow Powstania i upadku reformacji. Tom II, cz 1. W. Krasinski. Warshawa,
1904 m.
31. Geschichte reformierten Kirchen in Litauen.
Joseph Lukaszewicz. Leipcige, 1848 m.

32. Album Historisher Altertiimer des Protestantismus in Wilna. Sp. Vilniuje 1929 m.
33. “Mūsų Žodis” N 1 1928 m. Biržai. Lietu
vos Ev. Ref. Kolegijos leidinys. Redaktorius
K. Kurnatauskas.
34. Šventoji istorija evangelikų mokslo am
žiaus vaikams su paveikslais. Atpasakojo A.
Slika. Kaunas, Ev. Ref. Synodo leidinys.

35. Poeto Juliaus Janonio Raštai. Kaunas 1921
m ir vėliau.

36. Laikraščių ir žurnalų NN, kur tilpo straips
niai apie reformatus, — Sandora, Evangelijos
Žodis, Žiburiai, iškarpos iš laikraščių,
37. Prof. dr. kunigo P. Jakubėno laiškai.

Knygas parodai suteikė: Kun. P. Dilys,
M. Guobužienė, dr. J. Mikelėnas, H. Petkienė-Yčaitė, S. Palšis, <E. Railienė, M. Sumontas, M. Zablockas.
Skaitlingi Synodo dalyviai knygų paro
da gyvai įdomavosi ir pasisėmė reikalin
gų' žinių.

Viena is Birių ev. reformatų parapijos klebonijų. Čia gyveno kun. prof. dr. P. Jakubėnas
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SKAITYTOJŲ BALSAI

Tarpusavio ryšio pagyvinimui ir giles
niam laiko problemų, išpurenimui kiekvie
name numeryje žadame pastoviai spaus
dinti SKAITYTOJŲ BALSUS. Čia skaity
tojai galės laisvai pareikšti savo asmeni
nes nuomones trumpų pastabų formoje įvai
riais klausimais. Tad laukiame, mieli skai
tytojai, jūsų laiškų.
Skaitytojai rašo:

P. Ž.: Mus ypatingai domina išleistas
biuletenis. Ar būtų galima užsisakyti, (sa
kysim, 50 egz., ir kokia būtų jų kaina?
J. G.: Dėkoju už man siunčiamų Jūsų
įdomų žurnalų. Nors ir nesu protestantas,
Mūsų Sparnų turiniu domiuos, be to randu
žinių apie savo bičiulius ir įdomių nuo
traukų. Tad prašau ir ateityje siuntinėti.
Šiame laiške siunčiu kartu ir auką spau
dos parėmimui.
H. Y. Z.: Mano vyras ypatingai pajau
čia Mūsų Sparnų leidimui. Įvertindami Jū
sų visas pastangas, mes abu siunčiame
žurnalui 25 dol. auką.
K. K.: Jūsų redaguojami Mūsų Sparnai
pilnai išpildo savo idėjinį tikslą, labai
gerai redaguoti, straipsniai aktualūs ir
įvairūs. Esu įsitikinęs, kad ateis laikas,
— žinoma ne taip greit, aš senas — nesu
lauksiu, bet Jūs — ir Mūsų Sparnams bus
pripažintas nuopelnas buvus tarpininku
tarp dviejų laikų. Už tokį prakilnų darbą
priklauso Jums gili mūsų liet, reformatų
visuomenės padėka. Linkiu Jums viso ge
ro ir toliau tęsti savo gražų ir palaimintą
darbą, Širdingiausi sveikinimai.
A. B.: Jūsų laikraštis tikrai kelia įdo
mias ir aktualias laiko problemas ir nuo
širdžiai jieško tiesos.
A. B.: jau 9 mėnesius guliu sanatorijo
je. Kada iš čia išeisiu — nežinau. Taigi,
negaliu nieko uždirbti. Viena moteris iš
laiko mane. Visdėlto stengiuosi atsilygin
ti už Mūsų Sparnus ir siunčiu 1 dol. No

rėčiau, kad prisiųstumėt man ir patį pir
mąjį bei antrąjį numerį, tai atminčiai tu
rėčiau visus. Malonu skaityti, kad refor
matai taip gerai darbuojasi, net įsigijot
savo bažnyčią. Viso gero linkiu žurnalui.
N. S.: Jūs ten Amerikoje džiaugiatės
įsigiję nuosavą bažnyčią. Jums smagu su
važiuoti į Synodus. Jūs esate laimingi
galėdami turėti, savo kalboje pamaldas. Gi
mes čia — nieko panašaus neturime. Pas
mus tik karts nuo karto atskrenda taip
laukiami SPARNAI, (atnešdami glėbį bran
gaus jausmo: tada mes vėl girdime po pa
saulį išsklaidytųjų mūsų kunigų žodį, mes
vėl matome brangiuosius tėviškės vaizdus,
mes vėl dalyvaujame su Jumis Synoduose,
tada mes vėl gyvename... Bet ar Jūs,
triukšmingo didmiesčio čikagiečiai, galite
visą tai suprasti?!
P. D.: Nesupykite, kad nieko nepara
šiau, bet tikėkite, <kad bent širdimi turiu
geriausius norus ir linkiu mieliems SPAR
NAMS nepailsti ir galingai, <aukštai plas
noti, plasnoti virš pasaulio visų kasdie
ninių rūpesčių, vargų, į tas erdves, kur
nėra nei neteisybės, nei skriaudos, nei
pažemintųjų, -nei nuskriaustųjų, kur Gėris,
Grožis, Tiesa ir Meilė viešpatauja. Kuo
geriausių sėkmių SPARNAMS ir Jums as
meniui .
A. M. D.: Mums patinka Jūsų redaguo
jamas žurnalas ir Jūsų pažiūra į spaudą
Žinome kaip tas sunku ir nedėkinga yra
ir todėl vertiname visas Jūsų pastangas
labai aukštai.
J. D.: Esu bedarbis ir aišku, <kad iki
vasaros darbų nebus. Gyvenu iš santau
pų. Uz Mūsų Sparnus siunčiu penkis do
lerius. Gaila, kad savo komplekte neturiu
antrojo numerio, jei kada jis susirastų,
palaikykite jį man.
V. K.: Žurnalas puikiai leidžiamas ir
jokios kritikos nereikalingas. Leiskite jį
ir toliau taip, kaip dabar. Linkiu Jums,
Jūsų bendradarbiams ir Chicagos parapi
jai geriausios sėkmės.
J. V.: štai po ranka papuolė naujausias
Mūsų Sparnų numeris, sakysiu, labai ap
sidžiaugiau, kai tenka stebėtis geru turi85

niu ir forma ir laužymu. Gal galite pri
siųsti visą žurnalo komplektą. Tepadeda
Jums Visagalis. Viską Lietuvos atvada
vimui !
P. T. : Kad ir sergu ir nedirbu, bet no
rėdamas palaikyti savo tikybos laikraštį
Mūsų Sparnus, <siunčiu du dolerius mokes
čio.
E. R.: Su mielu noru sutinku ir noriu
kooperuoti bei pagelbėti Jums kuo galė
dama, Jus atliekate sunkų darbą, bet mums
labai naudingą ir gražų. Mūsų Sparnai yra
gražiai sutvarkytas ir papuoštas žurna
las.
W. B.: Už žurnalą pinigų sumokėti ne
galiu, nes jų neturiu. Esu ligonis, <sergu
plaučių ir kaulų tuberkulioze, jau 10 me
tų be pertraukos esu sanatorijoje. Nuolan
kiai prašau, jei galite, siųskite be užmo
kesčio man Vokietijon ir toliau šį įdomų
reformatų žurnalą. Prašau manęs nepamirš
ti.

P. L.: siunčiu keturis dolerius už pa
skutinįjį numerį ir linkiu Tamstai sėkmės
ir ištvermės šiame sunkiame, bet labai
naudingame darbe. Jki sekančio Mūsų Spar
nų pasirodymo.
L. G.: Kadangi esu kariuomenėje ir ne
turiu pastovaus adreso, todėl žurnalą pra
šau siuntinėti senuoju adresu. Siunčiu
vieną dolerį.
A M.: Dėkoju nuoširdžiai už siunčia
mus Mūsų Sparnus. Tei dar yra galimybė
gauti Nr. i ir 3, dabai prašyčiau man at
siųsti, už ką atsilyginsiu.
E. S.: Mūsų Sparnai puikiai redaguoja
mi. Čia atsispindi gyvenimas visų mūsų
brolių ir sesių. Taigi kiekvienas skaity
tojas čia randa savo širdžiai peną, nes
jis primena mūsų tikybos gražią praeitį ir
dabartį.
IS. Y. F.: Gaila, kad SPARNAI taip re
tai išeina. Būtų lengviau išsijudinti ir
veikti, jei išeitų dažniau.
J. K., i Linkiu Redakcijai ir visiems ma
no pažįstamiems biržiečiams geriausios
sėkmės ir linksmų švenčių.
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J. S.: Kad ir nesu Prūsų lietuvis, <bet
Raseinių žemaitis, nors Amerikon atva
žiavau tik 18 metu teturėdamas ir dabar
esu 72 metų senis, tačiau lietuvybė iš
mano širdies nepradingo ir mielai skaitau
Jūsų žurnalą, iš anapus Atlanto aš pats
esu ištraukęs keturias šeimas ir nei vie
no nesu paklausęs kuriam jis tikėjimui
priklauso. Tai jo privatus reikalas. Gyve
nu iš pensijos, bet SPARNAMS nelieku
skolingas. Kiek tik išleisite numerių —
visus siųskite man, mokestį gausite, <aš
myliu paremti spaudą. Turiu vieną prašy
mą: norėčiau susirasti Philadelphijoje sa
vo tėvo giminaitį Adolfą Piklerį, jis yra
iš Raseinių, liuteronas. Jei kas žinote,
malonėkite prisiųsti man jo adresą arba
nors tos apylinkės kunigo adresą, <gal jis
padėtų man susirasti minėtą giminaitį.
V. V. B.: Žurnalas gražiai leidžiamas,
straipsniai geri, auotraukos patrauklios ir
įdomios. įvestinas šeimos problemų bei
jaunimo paslapties ir meilės klausimų na
grinėjimas atatinkamoje religinėje dvasio
je.
Maloniai prašau ir ateityje žurnalą
siuntinėti. Aš jieškau peno savo nuomo
nei perorientuoti. Žurnalą perskaitęs jį
duodu kitiems lietuviams skaityti. Prašau
perduoti širdingiausius linkėjimus visiems
žurnalo bendradarbiams ir rėmėjams.
J. Ž.: Radęs DIRVOJE žinutę apie MŪ
SŲ SPARNUS, norėčiau juos įsigyti, to
dėl ir prašau visus leidinius man prisiųs
ti. Sužinojęs jų kainą, pinigus nedelsiant
prisiųsiu. Man ypač reikalinga visų muzi
kų bei menininkų rašyti rašiniai, straips
niai, nes šią medžiagą renku savo archy
ve.
J. D.: Turbūt Mūsų Sparnai neišėjo,kad
negavau. Jei išeis prieš Kalėdas, neuž
mirškite man atsiųsti. Viso geriausio ten
jums visiems.
G. S.: Kas atsitiko su Musų Sparnų pa
vasariniu numeriu? Aš dar jo nesu matęs.
Kada sekantis numeris turės pasirodyti?
J. Ž.: Dėkoju už prisiųstus Mūsų Spar
nus, už kuriuos siunčiu 3 dol. Ir ateityje
būsiu dėkingas, jei prisiųstumet ypač vi
sus tuos numerius, kur bus rašoma apie
V

muziką-giesmes. Ačiū už kvietimą ben
dradarbiauti. Kai kiek pasidarys laisves
nės valandėlės užbaigus raidę “D” Liet.
Encikl. tvarkyti, bandysiu ką parašyti.
Turiu harmonizavęs kelioliką choralą iš
Klaipėdos krašto chorui, kur meliodijas
pagiedojo p. Lacytis. Todėl su malonumu
perduočiau Mūsų Sparnams, jei stilius tik
tą Tamstą bažnyčios tvarkai. Stilius yra
skirtingas nuo katalikiškojo. Su gilia pa
garba linkiu viso geriausio.
F. S.: Rašau Tamstoms mano pirmą laiš
ką, kaipo lietuvių VASARIO 16 gimnazijos
evangelikų liuteronų tikybos mokytojas,
iš mokinių sužinojau, kad gimnazijai Tams
tos siųsdavote nemokamai keletą egzem
pliorių laikraščio Mūsų Sparnai. Nežinau
dėl kokių priežasčių tas siuntimas nutrū
ko. Mokiniai trokšte trokšta e van gėliškų
knygų, laikraščių bei žurnalų. Jei Tams
toms sunkumų nesudaro, prašau ir toliau
Mūsų Sparnus nemokamai mūsų mokiniams
siuntinėti. Mūsų mokiniai ir aš Tamstoms
dėkojame už Jūsų nuoširdumą iš anksto.
Su gilia pagarba nuoširdžiausiai linkiu
Tamstoms ir Jūsų apylinkės lietuviams
sveikatos, ištvermės ir Dievo palaimos.
P. K.: Nepriklausomoje Lietuvoje įsta
tymus leisdavo seimas. Įstatymų iniciaty
va (jų siūlymas) priklausė: 1) seimui,
2) vyriausybei ir 3) Įstatyme nustatytam
gyventojų skaičiui. Tai buvo plati, vis
pusiška galimybė gerinti Lietuvos gyve
nimą naujais naudingais įstatymais.
Kun. P. Dilys "Mūsų Sparnų" Nr. 6 ir
7 nurodė analogiją tarp Lietuvos seimo
ir vyriausybės iš vienos pusės ir mūsų-.Sinodo bei Kolegijos iš kitos pusės; jis t
ten parašė: " ... Jei Sinodas yra lyg sei
mas, (tai Kolegija — lyg vyriausybė...’:’
Gaila, kad mes pasiūlymų iniciatyvos
srityje, kaip šių metų Sinode patirta, esąme atsilikę nuo pasaulietiškų Įstatymų
iniciatyvos teisės. Turiu galvoje kandi
datų į kuratorius siūlymą.
Vienas kuratorius pasiūlė šių metų Si
nodui užskaityti kelis asmenis kandida
tais Į kuratorius; jo tikslas buvo tuos as
menis būsimame Sinode pravesti kurato
riais. Kitas kuratorius pabrėžė, kad kiek

vienas kuratorius turi teisę siūlyti kandi
datus į kuratorius. Tačiau minėtą kurato
riaus pasiūlymą Sinodas paliko atviru, nes
vienas Kolegijos narys tuojau paaiškino,
kad seniau kandidatus į kuratorius siūly
davo tik Kolegija, išeina, kad šia pras
me Sinodas yra nesavarankiškas, nevisa
galis: jis negali patsai pasirinkti svars
tymo objekto, o privalo ji gauti iš savo
vykdomojo organo — Kolegijos.
Tokia padėtis yra nenormali ir taisyti
na. Tik po to Sinodas bus tikrąja prasme
visagalis.
Sinodas negali daryti pakeitimų tik mū
sų Bažnyčios dogmose ir simboliuose, nes
mes esame surišti su Ženevos Reformaci
jos mokslu.
Siu metų Sinodas išrinko tris naujus
kuratorius, kuriuos pasiūlė Kolegija. Ma
lonu, kad kuratorių skaičius didėja, nes
nuo to didėja ir Kolegijos kasos pajamos.
Pinigai mums labai reikalingi mūsų Baž
nyčios pirkimo skolai dengti.

PADĖKA IR PAKVITAVIMAS

Nuo 1954 m. gegužės mėn. 22 d. Iki 1955
m. liepos 9 d. esant kurat. Jonui Geruliui
"Mūsų Sparnų" administratorium ir kasi
ninku, (žurnalo kasai prisiuntė:
$ 170.60 — perimta iš buvusio žurnalo ka
sininko Jokūbo Trečioko.
$ 150.00 — Ev. Ref. Kolegija,

Pavasario tebelaukianti tėviškė
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— Prof. V. Jakubėnas,
— Inž. P. ir H. Žiūriai,
— Kun. A. Trakis,
— Ministeris P. Žadeikis,
— P. Januševičius,
— W. Alksninis, Dr. J. Yčas,
— M. Tamulėnas (senj.),
— Dail. J. Dagys, J. Yčas. . V.
Yčaitė, inž. K. Klybas, p. Klybas, M. Nastopka, E. Railienė,
J. Suveizdis, J. Šernas, J. Tunkūnas, Dr. V. Vileišis.
$ 4.00 — P. Lapienė,
$ 3.50 — P. Čigas,
$ 3.00 — A. Jankūnas, D. ir J. Kregždės,
P. Kuginys, S. Palšis, E. Stankaitė,
$ 2.00 — P. Bružas, J. Čigas, Kun. P.
Dilys, Agr. V. Karosas, Dr. A.
Krisiukėnas, Dr. J. Mikelėnas,
Kun. S. Neimanas, Inž. H. Pavilonis, Kun. J. Pauperas, <M.
Plepys, Dr. P. Pamataitis, Dr.
P. Tunkūnas, Pik. J. Variakojis, M. Zablockas, M. Guobužienė, Dr. J. Vaitaitis, <P. Šer
nas, D. Jarienė, A. Motiejūnie
nė, J. Dagys, J. Dagys, J. Lampsaitis, M. Tamulėnas (junj.),
E. Pusneraitienė, E. Balcerienė, A. Undzėnas, O. Tilindienė, P. Iwaschka, O. Tunkūnai
te, G. Kartenienė, J. Bernšteinas, A. Jodinskas, J. Warekojis, <P. Narvydas, J. Tatoris,
A. Pilmonas, V. ir E. Žiobriai,
J. Kučinskas, a, ja. M. Kregždė.

$ 100.00
$ 25.00
$ 20.00
$ 17.00
$ 16.40
' $ 10.00
$ 7.00
$ 5.00

J. Skinderis, J. Šikšnys, O. Dubraitė, E. Varanka, P. Trečio
kas, J. Kaufmanas, D. Jurčienė, A. Uznys, <Bračiulienė.
$ 1.50 — Junevičius, <N. Šarkaitė, <H. Ži
lienė.
$ 1.00—Inž. L. Grinius, J. Gimbutas,
Jonas Kučinskas, <M. Yčas, A.
Nastopkienė, A. Michuraitė, I.
Monomaitis, M. Puodžiūnas, A.
Herman, M. Stakionis,
$ 0.64 — J. Pipynė.
Maloniai tebelaukiame aukų iš tų, <kurie
dar neatsilygino. Seniau mūsų protėviai
knygnešiai, o dabar mūsų pačių broliai ir
sesės pavergtoje tėvynėje už savąją spau
dą aukoja gyvybes, mes gi čia — aukoki
me bent vienos dienos uždaibį per metus.
Laukiame ir iš anksto dėkojame.
Aukas prašome galimai greičiau siųsti
šiuo adresu: Mr. Petras KUGINYS,
2112 VV. 21 PI.
Chicago 8, Illinois, U. S. A.
• Šio žurnalo įsteigėjas ir redaktorius
Eugenijus Gerulis, pradėjęs organizuoti ir
kurti Mūsų Sparnus 1950 m. .'gruodžio mė
nesį ir žurnalui vadovavęs jau penkis me
tus, po šio numerio išleidimo iš redakto
riaus bei visų kitų žurnale eitų pareigų
pasitraukia. Todėl sekantį n ūme 4 reda
guos jau naujas redaktorius, kuriam nuo
širdžiai visi linkime Dievo palaimos ir
visų talkos. Pasitraukimo proga E. Geru
lis paliko 25 dol. auką žurnalo leidimui
paremti.

REMKIME EVANGELIŠKĄJĄ
SPAUDĄ.

BŪK DĖKINGAS VIEŠPAČIUI UŽ
GALĖJIMĄ DUOTI...
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