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Teosofo, rašytojo, filosofijos daktaro VYDŪNO, buvusio „Mūsų. Sparnų" bendradar
bio, portretas, padarytas 1922 m. J. Zikaro, Vydūnui esant 54 m. amžiaus.

SPAUDA IR MES
Naujoji "Mūsų Sparnų" vado vybė, atiduodama į Jūsų rankas šį
žurnalo numerį nuoširdžiai dėkoja
visiems, kurie įgalino po persitvar
kymo trumpu laiku įvykdyti užsimo
jimų - jau šių švenčių proga pasi
dalinti su Jumis mintimis per žur
nalo puslapius. Žinodami šio kraš
to gyvenimo sąlygas, mūsų bendra
darbių ir buvusios žurnalo vadovy
bės pasiaukojimas, paruošiant žurna
lui medžiagų, yra tikrai pasigerėti
na s
Esame išsklaidyti ne tik čia
JAV, bet ir aplamai po visų pasau
lį. Vienintelis ryšys, kuris mus
laiks nuo laiko suvestų į dvasinį
bendravimų, rodos, liko tik šis mū
sų žurnalas. Tų viskų įvertinda
mas, 1962 metų sinodas paprašė
Kolegijų susirūpinti, kad žurnalas
galimai dažniau lankytų skaityto
jus.
Dabartinė
žurnalo vadovybė,
kurių pakvietė šiam darbui Kole
gija, yra nusistačiusi tų sinodo
prašymų įgyvendinti. Ji dės visas
pastangas, kad žurnalas skaityto
jus lankytų du kartus metuose. Ti
kime, kad Jums yra aišku, jog be
Jūsų bendradarbiavimo, be Jūsų
moralinės ir materialinės para
mos, mes vieni šio tikslo pasiekti
negalėsime, nors dėtume ir di
džiausias pastangas. Todėl, mielas
Evangelike, esi kviečiamas viso
mis išgalėmis prisidėti prie šio
uždavinio įgyvendinimo. Pirmiau
sia, lauksime iš Jūsų straipsnių,
kuriuos siųskite mums be atskiro
prašymo.
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Žurnale ir toliau nagrinėsime
ne vien religinius klausimus, bet
ir temas, kurios mus, kaip lietu vius, vienaip ar kitaip domina ir
liečia. Stengsimės duoti skaityto
jams medžiagos, kuri padėtų su prasti šio laiko gyvenimo proble mas. Ne tik dabarties, bet ir neto
limos ateities gyvenimas, atrodo,
pareikalaus iš mūsų, ypač iš pri
augančios kartos, didelių dvasinių
jėgų, kad prideramai spręstame
problemas galvotrūkčiais lekian
čio modernaus atominio amžiaus
kurio angoje jau mes esame.
Mūsų jaunimo dvasiniu bren
dimu turėtume mes ypatingai rū
pintis. Deja> mūsų pastangos iki
šiol buvo persilpnos. Mes esame
atsakingi, jei mūsų jaunimas per
siima svetimais negirtinais pa
pročiais, jei jis tampa raliginiai
abejingas ir grimsta materializman, sekuliarizman, laicizman,
agnosticizman

Esant tokiai padėčiai, ir iš to
išplaukiančių uždavinių akivaiz
doje,
žurnalo vadovybė ryžosi
duoti daugiau medžiagos, kuri lei
stų
giliau ir išsamiau pažinti
krikščioniškuosius pagrindus, ant
kurių mes kiekvienas privalome
statyti savo gyvenimų. Jei mes
savo jaunosios kartos dvasines
tuštumos neužpildysime religinė mis vertybėmis, tai tų tuštumų
užpildys svetimi savo "prekė mis". Todėl bent šiais laikais, ka
da ateistinis komunizmas net vie šai jau žada mus palaidoti, kada
atbundų pagonys ruošiasi mus
nustelbti, mes turime pagaliau
pabusti ir gerai įsisųmoninti, jog
tikrai nėra kito tikro kelio, kaip
KRISTUS.

“ŽODI S”
Kun. STASYS NEĮMANĄS

Mat. 12, 34-37

Reformatoriams
rūpėjo, kad
Dievo žodis vėl iš naujo sušvistų
ir vestų mus gyvenimo keliu. Ne
naujų tikėjimų-mokslų skelbti bu
vo jų tikslas, bet jie norėjo, kad
žodis,kurį Dievas per Kristų mums
apreiškė, būtų dabojamas. Ar sten
giamės pagal jį gyvenimų derinti,
kad Jo žodis būtų šviesa mūsų ke
lyje ?
Mūsų protėviai vadino mūsų
Bažnyčių "atnaujinta Bažnyčia",ku 
ri be paliovos turi būti atnaujina
ma. Tuo norėta pasakyti, kad refor
macija - Bažnyčios atnaujinimas,
nėra vienkartinis įvykis, priklau
santis vien XVI amžiui. Atnaujini
mas turi būti pastovus,nes kas ne
judamas sustingsta, kas neatnauji
nama, tas susensta. Reformacija
reikalinga ne tik platesnio masto
žmonėms, bet ir pavieniam asme
niui, jei nori vadintis pasekėju To,
per kurį pasauliui pažadėtas išga
nymas. Tačiau dažnai dar sutinka
me konservatyvius žmones, kurie
naujus kelius, naujas formas, iš
plaukiančius iš naujo mokslo paži
nimo ir pasikeitusių gyvenimo sųlygų, atmeta su pastaba:"Taip se
niau nedaryta, taip nebūta". Tas
kaip tik ir neatatinka reformatų
dvasiai.Kas išdrįso dėtis prie Liu
terio, Cvinglio, Kalvino, tie buvo
pasiryžę, kovai. Jie nesitenkino tuo
kuom buvo, kų turėjo ir kaip jų tė
vai darė. Einant prie reformų yra
reikalingas įpatingas budrumas,
saikas ir santūrumas, kad neper
žengus ribos.

Skaitant Jėzaus Kristaus evan
gelijų,
vietomis
Jo pasakymai
mums atrodo perdėtais, neįvykdo
mais, todėl ir rimtai nemanome jų
laikytis, juos laikant neįgyvendina
mus. Prie tokių pasisakymų prik
lauso ir mūsųišdėstymui pasirink ti žodžiai. Bet ir šis griežtas Vieš
paties pasisakymas, kuris tikrai
kiekvienų mūsų liečia, yra Jo mei
le persunktas,nori mus išlaisvinti,
palaiminti,kad būtumėm tinkami ir
naudingi gyvenime. Pradžioje,tiesa,
Jo pasakymas mums ūpų numuša,
gųsdina, nes jei aukščiausias žmo
nijos mokytojas ir teisėjas žada
būti tokiu griežtu,kuris ne tik ats kiro žmogaus gyvenimų ir darbus
vertins, bet ir kiekvienų jo tartų
žodį, - ne tik piktus^ įgeliančius,
šlykščius, įžeidžiančius, bet ir ne
reikalingus, nenaudingus, ir jei nuo
mūsų žodžių išteisinimas ar pas
merkimas priklauso, tai tas lygu
tam, kad nėra vilties išsilaikyti
prieš Dievų. Tačiau nepasiduokim
tam pirmam įspūdžiui. Tos uolos,
Dievui padedant, pasiekiamos. Tai
Viešpaties pageidavimas,tartas šio
pasaulio žmonėms. Ne Viešpaties
būdui nurodyti tikslus ir taikinius,
kurie nepasiekiami, neįgyvendina
mi,arba kalbėti apie dalykus, kurie
viršija žmogaus pajėgumų. Dievo
malonė ir jėga randama ten, kur
nuoširdžiai
siekiama Viešpačiui
gyventi.
Jėzus matė,kad žmonės tų bran
gių Dievo dovanų "ŽODĮ", kurį Kū
rėjas tik žmogui tarp visų sutvėri
mų suteikė, taip lengvabūdiškai, ne3

atsakingai vartoja ir ve rtina. Tokio
perspėjimo buvo reikalingi anuo
metu žmonės. Tokios pastabos ir
graudenimo reikalingi esame' ir
šiuo metu. Jėzus gyveno tarp žmo
nių, kurie žodžiais didelį pamaldu
mą reiškė. Pasaulis, kuriame Jo
mokiniai evangeliją skelbė, buvo
’’daug ir gražiai kalbantis". Žmo
gaus tartas žodis buvo nustoje^s
vertės. Rimtu s, kilniu s, šventus žo
džius ir pažadus duodavo ir priim
davo panašiai, kaip biznieriai pini
gus. "ŽODĮ" naudojo siekiant ką
nors įtikinti,atitinkamai nuteikti ar
sukurstyti. Tai išskaitome, girdime
ir po šiai dienai iš laikraščių,
straipsnių, surinkimų nutarimų ir
aukštesnio lygio posėdžiuose. Žod
žiais esame turtingi,dideli, galingi.
Žodžiais būname duosnūs, narsūs,
pasiryžę^ sunkiausius uždavinius,
didžiausius dalykus atlikti, gerina
me ir tobuliname visą pasaulį. J3et
virš tų visų pasisakymų ir gražių
siekimų,pastebimas didelis pasiil
gimas "darbų", kartu ir nusivyli mas,žodžio nuvertinimas ir juo ne
pasitikėjimas. Tebesame reikalin
gi Jėzaus perspėjimo, kad rimčiau
vertintumėm "ŽODĮ", nes jis, ne
žiūrint viso to,nėra tik garsas ar
ba skambalas. Žodis, dalinai, yra
realybė, turi veikimo jėgą, gyvena
. . . Jis arba skatina, arba sulaiko,
sukursto - uždega, arba gesina-sutaiko. Žodis yra laidas, jungiantis
žmones. Per žodį gauname dvasine^
įtaką, s r ove4 ir svorį. Žodžiai virs
ta gerais, arba piktais darbais. Jie
pajėgia prasiveržti ir į giliausias,
paslaptingiausias sielos gelmes.
Žodžiai gražina tikėjimą,duoda vil
tį, džiaugsmą ir pavargusius, vii ties netekusius atgaivina. Gal gir
dėjome žodžius,kurie į mus patai -
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kė lyg teismo sprendimas ir mus
nuginklavo. Ar neturėjome progos
ir tokius žodžius išgirsti,kurie li
ko mūsų atmintyje ir už kuriuos
dar po šiai dienai esame dėkingi.
Užuojautos, meilės, nuraminimo ir
tikėjimo žodžiai teigiamai mus pa
veikia. Ir atbulai, ar nėra žodžių,
kurie žmogųiš lygsvaros išvaro ir
prie nesąmoningų veiksmų paska
tina, kurie sieloje paslaptingą pik
tą ugnį įžiebia,kurios niekas užge
sinti neįstengia, revoliuciją suke
lia.Argi yra nepajėgus žodis žmo
gų dvasiniai užmušti ?
"ŽODIS" yra daugiau negu vien
garsas, todėl ir tas griežtas Vieš
paties pasisakymas apie
žodžio
vartojimą yra teisingas. Žodžiais
paliečiame kitų sielas. Tėvai pavei
kia vaikų besivystantį gyvenimą,
duodami jiems dalinai kryptį, įkvė
pimą, suteikdami jiems šviesą, ar
ba sukeldami juose abejone^, audrą.
Taip vertinant žodį mums nebeat
rodys pergriežtas Jėzaus pasakymas:"Dėltavo žodžių būsi išteisin
tas ir dėl jų lygiai būsi pasmerk
tas, nes per juos prasiveržia tavo
vidujinis gyvenimas". Žodis yra
lyg žmogaus širdies išdavikas, lyg
indas mūsų pajautimų, mąstymo ir
noro.
Toks žodžio reikšmės aiškini
mas gal taikomas tik ten, kur žmo
gus reiškia savo aistrą, valią, vi
dujinį įsitikinimą, savo tempera
mentą. Mūsų išdėstyme yra mini
mi ir nenaudingi, taigi "žodžiai be
jėgos ir dvasios",kurie esmėje ne
daugiau reiškia, kaip tuščias gar
sas. Tačiau klausimas, ar tokie žo
džiai,kurie rodos nereikšmingi,nė
ra vienok kenksmingi ?Kodėl Die
vas mūsų žodžius, kurie nenaudin
gi, paskiausio savo teismo spren-

dime vertins? Nėra žodžių, kurie
mūsų manymu, nieko nereiškia. Žo
džius,kuriuose nėra tiesos, meilės,
valios, rimtumo, jėgos, Jėzus smer
kia, nes jie veda prie apsivylimo,
nepasitikėjimo, silpnina tikėjimų
ir uždaro sukietėjusias širdis.
Dievas piktu s, kietu s, susijaudi
nimo valandų neapgalvotai, iš lyg
svaros išvesto žmogaus, tartus žo
džius gal ne tiek smerkia, kiek tas
tuščias mūsų kalbas, kuriomis no
rime kai kam reikšmės, rimtumo,
svorio priduoti,bet kurie neatatinka tiesai. Gerų patarimų savo mo
kiniams davė graikų filosofas Phythagoras (Pitagoras), sakydamas:
’’Tylėk arba kalbėk kų nors, kas ge
riau yra negu tylėjimas ”,
Būtų klaidinga manyti, kad Vieš
pats nori mus įbauginti, kad būtu
mėm santūrūs kalboje, kad mes
dėl kiekvieno mūsų tarto žodžio tu
rėtumėm budėti, kad mūsų kalbos
būtų labai sausos be jokio juoko,
visuomet labai apskaičiuotos,turi
ningos, reikšmingos ir pamokan
čios. Tas, žinoma, patiktų farizie
jams ir pedantams,nes toks yra jų
siekimas ir idealas. Bet tokia lai
kysena būtų visai nenatūrali, prie
šinga Viešpačiui, kuris nori mus
matyti linksmais, ne susirūpinu
siais, atvirais, pasitikinčiais, kaip
tai matome pas vaikus.
Pats Viešpats mums nurodo ke
lių, kaip išvengti nenaudingų žod
žių, sakydamas :”Geras žmogus iš
gero lobyno iškelia gerų, o piktas
žmogus iš pikto lobyno iškelia pik
tų”. Būtų tuščios pastangos pradė
ti nuo mūsų žodžių tikrinimo ir jų
susilaikymo. Jų šaknys glūdi šir
dyse,iš kur, nežiūrint mūsų atsar
gumo,
susilaikymo prasiveržia
mūsų tikrasis veidas ir vaizdas

kokie mes esame. Jei kuris ir
stengtųsi gražius, pamaldžius ir
turiningus žodžius vartoti, kurie
neatitinka jo būdui, jis pats įsivels
į tas klastos ir veidmainystės pink
les. Jeigu jis vidujiniai pasišvęstų
tai gerajai, šventajai dvasiai, tuo
met rimtai,ar juokaudamas, mylė
damas, ar pykdamas .dvasiniais, ar
pasauliniais klausimais kalbant
tars žodžius, kuriuos Dievas savo
palaima lydės. Ir tai yra ta ”lais vė",
ta Dievo vaikų vadinamoji
’’laisvė”, kurių protestantai brangi
na. Kiti keliai veda į vergijų, prie
amžinos baimės, įtarimo ir prie
niekuomet neišpildomo įsakymo.
Viskas priklauso nuo mūsų šir
dies, vidujinio nusistatymo. Tad te
gul kiekvienas pats save ištiria.
Kaip bebūtų su mumis, kiekvienas
žinokime, kad niekuomet nėra per
vėlu tokiu pasikeitimu susirūpinti,
kad sukrovus gerų širdyje lobį.
Toks lobis mumyse pribus, jei vi
dujiniai atsiversime. Praturtėsime,
jei savo dvasiai maisto ieškosime
pas Tų, kuris į mus per savo žodį
kalba, tuo suteikdamas mums dva
sios jėgų ir pamokymų. Kų galima
žodžiais atsiekti, nesistenkime tai
įstatymais įgyvendinti.Griežti įsta
tai, pikti žodžiai, suvaržymai, daž
niausiai liudija apie autoriaus silp
nybę ir nesugebėjimų.
’’ŽODIS” tik silpnas žmogaus
dvasios dvelkimas,© kiek jame ga
limybių randame ! Naudokimės juo
atsargiai ir rimtai. Tegul Viešpa
ties žodis būna ir palieka mūsų kel
rodžiu, žiburiu ir šviesa mūsų gy
venimo takui, ir mokytoju tinkamai
vartoti žodį.

5

PROTESTANTŲ KRIKŠČIONYBE
WM. Thomson Hanzsce,A. M. ,D. D.
Iš anglų kalbos

išvertė Jonas Palšis

1. Autorius, A. M. (master of arts)
ir D. D. (Doctor of Divinity)išbuvo
kunigu (Trenton, New Jersey)presbiterijonų bažnyčioje nuo 1922 iki
1954; žurnalo "Presbyterian Life"
komiteto pirmininku nuo 1936 iki
1954m. Vyriausios Tarybos Įgalio tiniu nuo 1936 iki 1954 m. Direkto
rium Presbiterijonų Istorijos Drain
gijos.
2. Žodis "protestantas" nėra vien
tik neigiantis žodis; jis yra stipriai
teigiamas žodis.kilus iš lotynų kal
bos
dviejų žodžių: "Pro"-kuris
reiškia:prieš,už,užsistoti ir "Tęs tari", būti liudytoju. Taigi, protes tantas yra liudytojas - skelbėjas tik ros Evangelijos,pirmykščio krikš čionių tikėjimo.
* *
*

Jėzus nesidomėjo organizavi
mu.Jis nesuformavo jokio kulto ar
kunigijos?' nerašė knygų ir nepali
ko tikslių nurodymų apie bažnyčių.
Jo didžiausioji' kritika buvo nuk
reipta prieš fariziejus, tikinčius į
ritualų, formų ir apeigas. Evange
lijoje pasakojantis Jėzus retai mi
ni bažnyčių,bet apie Dievo karalys
tę, Jis kalba daugiau, kaip 106 skir
sneliuose. Palestinos žydai turėjo
dvi dideles šventyklas:Samarijoje
ir Jeruzalėje.Jėzus kalbėjo:"Ateis
valanda, kada žmonės negarbins
Dievo nei Samar ij o j e, ne i Jeruzalėj
. . . tikrieji garbintojai garbins Jį
dvasia ir tiesa. . . kadangi Dievas
6

yra dvasia ir tie, kurie garbina,
privalo garbinti Jį dvasia ir tiesa"
(Jon. 4:21-24). Jėzus nenustatė nei
apeigų,nei garbinimo formų ir ne
suformavo bažnytinės valdžios. Jis
skelbė savo mokslų žmonėms ir
tuo mokslu Pats gyveno;Jam skel
biamasis mokslas ir gyvenimas
pagal Jį buvo aukščiau bažnyčios,
aukščiau visko, nes tie du veiks
niai reiškėsi dar prieš bažnyčios
susiformavimą. Jis įsakė Evangėlijų(Jo skelbiamųjį mokslų) nešti
visoms žemės tautoms.
Ano laiko krikščionys buvo pa
likti be jokio planingo veikimo, be
jokios organizuotos draugijos. Jie
pergyveno sųmyšį ir abejingumų.
Pačioje pradžioje krikščionys
sudarė lyg ir brolijų, kur viskas
buvo bendra ir viskuo buvo bend
rai naudojamasi. Šitoks krikščio
nių
gyvenimo būdas kaip tik ir
yra Evangelijose aprašomas ir
gvildenamas. Laiškai buvo parašy
ti daug anksčiau už Evangelijas ir
laiškuose dažnai kalbama apie baž
nyčių, krikščionių bendrijų. Apaš
talas Povilas naudoja nepalygina
mų iš sireiškimų apie bažnyčių. Jis
jų vadina "Kristaus kūnu", orga
nizmu,kuriame Kristus leidžia sa
ve atpažinti, kai Jis pats fiziškai
yra jį palikus. Povilas prideda:
"Mes esame vienas kito nariai",
kaip kad skirtingos kūno dalys yra
kūno nariai. Aišku, niekas pasau
lyje negalvojo būti kieno nors na
riu prieš prasidedant Krikščionių

Bažnyčiai. Krikščionių Bažnyčia
buvo originali Dievo žmonių ben
drystė, turinti savo šaknis ir pra
džių Senajame Testamente ir sie
kianti pasaulio pradžių. Bažnyčia
yra ne žmogaus sukurta, ne žmo
gaus
pasirinkta; ji yra pradėta
Dievo. Graikų Nauj. Testamente
bažnyčia yra vadinama "ekklesia",
"išrinktųjų būrys", "pašauktieji".
Jėzus nebuvo kunigas; nebuvo
kunigo ir visų Jo mokinių tarpe.
Jie buvo verslininkai, žvejai , kai
miečiai, kuriuos Jis pats pašaukė
ir mokė. Jėzus, kada Jis meldėsi
patalpose, meldėsi sinagogoje; Jis
niekada oficialiai nedalyvavo pa
maldose šventykloje, kur buvo kunigai;sinagogos gi kunigų neturėjo.
Sinagogas valdė žmonės, rinkdami
vyresniuosius iš savo tarpo joms
tvarkyti. Vienas iš jų būdavo iš ren karnas mokytoju.Krikščionių Baž nyčia prasidėjo irgi iš sinagogos.
Senojo
Testamento pranašai
kasdienų skelbė Dievo Žodį pasau

liui ir meldėsi visur, kur tik jie bu
vo ir neturėjo jokių ryšių su for
maliomis apeigomis; Jėzus skai
tėsi daugiau pranašu, ne kunigu.
Krikščionių Bažnyčia savo prad
žių gavo iš pranašų, o ne iš kuni
gų. Povilas kalbėjo Atėnų filoso
fams: "Dievas negyvena žmonių
rankomis pastatytose šventyklose
. . . Jis yra arti kiekvieno mūsų ir
Jame mes gyvename, judame ir
esame. (Ap. d. 17:25).
Pirmuosius 50 metų krikščio
nybė buvo žinoma kaip "Kelias".
Nebuvo apie jų galvota, kaip apie
institucijų, bažnytinę, organizacijų,
bet tik kaip apie gyvenimo "Kelių".
Vardas "krikščionis - Kristaus
žmogus" - buvo duotas pajuokian
čiai apibudinti tuos, kurie kasdie niniame gyvenime stengėsi sekti
Jėzų Kristų.
Krikščionys pradžioje rinkda
vosi gyv. namuose (1 Kor. 16:19);
kai 54 m. po Kr. Neronas pradėjo
persekiojimus, krikščionys dažnai

Taip atrodė (žvelgiant iš rytų) Radvilų pilis Biržuose 1701 m., kada čia švedai ir
Rusijos caras Petras Didysis pasirašė sutarti. Pilis buvo sugriauta 170k metais.
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rinkdavosi slaptose katakombose
arba kapinėse. Laikotarpiuose, ka
da persekiojimas nebebuvo toks
sunkus, 120-170 m. po Kr. , bažny
čios pradėjo pasinaudoti Romos
įstatymais ir registruotis kaip lab
daros sąjungos. Tokia draugija, ku ri vadinosi "Kolegija", turėjo bū
ti įregistruota vieno asmens var
du,kuris skaitėsi tos Kolegijos gal
va ir nuosavybės savininkas. Dau
gumoje labdaros draugijų legalioji
"galva" buvo žinomas, kaip "vys
kupas" arba prižiūrėtojas.
Pirmoji bažnyčios
socialinė
forma buvo, gal būt, laidojimo klu
bai ir sergančiųjų šalpos klubai su
pirmininkais
ir prižiūrėtojais.
Graikiškas žodis "episcopus", iš
kurio atsirado mūsų "vyskupas"
netiesioginiai tai nurodo.
Graikiškai tas žodis reiškia;
prižiūrėtojas arba aprūpintojas.
Pirmoji nuosavybė, įsigyta bažny
čios,buvo kapinės.("Nereikia kapi
nių!" buvo vienas iš pirmųjų seno
vės romėnų prieškrikščioniškųjų
karo šūkių). Romos gubernatoriai
galėjo duoti ir davė krikščionių
laidojimo
klubams pripažinimą,
kai jie nepripažino sąjūdžio jokiu
kitu vardu.
Ankstyvoji bažnyčia neturėjo
nustatytos vadovybės ar organiza
cijos. Bažnyčia galėjo laisvai pa
sirinkti patogiausias organizavi
mosi formas. Organizacija buvo
pilnai demokratinė ir laisva,be su
varžymų ar standarto. Pvz. jeigu
žymus žmogus įstodavo į bažnyčią
su visa savo šeima ir draugais, jis
būdavo linkers tvarkyti bažnyčią,
kaip jis kad tvarkė savo šeimą; ki
tur vėl į bažnyčią įsijungdavo žmo
nės žiną Romos įstatymus, jų įp
ročiai būdavo susiformavę, Romos
8

įstaigose - jie buvo linkę tuos pa
čius metodus įnešti ir į bažnyčią.
Įvairios aplinkybės turėjo įtakos į
bažnyčias skirtinguose miestuose.
Garsus archeologas Deissman
nurodo faktą,kad ankstyvųjų krikš
čionių rastų dokumentų ir papyrus’o tyrinėjimai rodo, jog daugelis
ano meto bažnyčios titulų vardų,
kaip "diakonas", "presbiteris",
"vyskupas" jau buvo gerai žinomi
ir vartojami ano laiko Romos im
perijoje profesinėse sąjungose ir
kitose draugijose,ne vien tik reli
ginėse organizacijose. Rinkimas
vyresniųjų (seniūnų) arba atstovų
yra išlikus iš sinagoginių tradici
ją

Mes žinome, jog Petras nebu
vo apaštalų viršininkas. Pirmaja
me Bažnyčios susirinkime (Ap. d.
15:13) Jokūbas, ne Petras, pirmi
ninkavo. Niekur savo laiškuose
Petras neprisimena save laikąs
bažnyčios galvajjis save paprast
ai vadina "vyresnis draugas" (fel
low elder). (1 Petras 2:4-7; 5:1).
Taip pat visame Nauj. Testamente
niekur nėra pasakyta, jog Petras
buvo Bažnyčios galva. Povilas kal
bėjo apie Petrą:"Aš pasipriešinau
jam (Gal. 2:11).
Mat. 16:18 mes randame daž
nai kartojamą skirsnelį:"Tu esi
Petras ir ant šios uolos aš sukur
siu Bažnyčią ir tau atiduosiu ka
ralystės raktus" ir t. t.
Morkus ir Lukas taip pat pri
simena Petro prisipažinimą, bet
jie visai neužsimena, kad Jėzus
būtų ką sakęs Petrui apie Bažny
čią.
Morkaus Evangelija yra Petro
prisiminimai apie mūsų Viešpatį
ir buvo parašyta bent 20 metų anksčiauuž Mato. Morkaus Evangė-

lijoje nerandama "Tu esi Petras"
skirsnelio. Mat. 18:18 ir Jono 20:
23 panašus pažadas yra padarytas
visiems mokiniams.Mat. 16:18 jis
yra skirtas tik Petrui.
Nauj. Testamente žodis "apaš
talai" yra naudojamas
išskirti
dvylikai, žodis "mokiniai" - api
budinti visus kitus Kristaus sekė
jus. Jono 20:19,Luko 24:33 ir Mat.
16:18pažadas karalystės raktų ir
pareiškimas: "Ką išskirsite ant
žemės, bus išskirta danguje,ir ką
jus surišite ant žemės, bus suriš
ta ir danguje" yra padarytas mo
kiniams,t.y. visiems Kristaus pa
sekėjams.
Ką mūsų Viešpats pasakė Pet
rui yra ne "ant tavus ir tavo įpė
dinių aš pastatysiu savo Bažny
čių".Ką Viešpats pasakė yra:"Tave, Petrai, svyruojantį, silpną ir
nepastovųaš paversiu uola-ir ant
paprastų žmonių,kaip tu, sustiprin
tų Dievo dvasia, aš sukursiu savo
Bažnyčią".Metais po to Petras in
terpretavo tą Viešpaties pareiški
mą visai taip pat. Savo laiškuose
(Petro laiškai) pagal Moffatt's ver
timą, jis rašė:"Jūs, patyrų Viešpa
ties mielaširdingumą, ateikite prie
gyvojo akmens,kurį žmonės atme
tė,© Dievas laiko išrinktu ir bran
giu; ateikite ir, lyg gyvi akmenys,
leiskitės būti įmūrijami į dvasi
nius rūmus. . . " (1 Petro 2:3-5)Cia
yra paties Petro interpretacija ir
taip pat istorijos interpretacija.
Pirmosiomis
krikščioniškos
Bažnyčios
dienomis kiekvienas
krikščionis buvo sau kunigas. "Yra
tik vienas tarpininkas tarp Dievo
ir žmogaus", rašė Povilas, "Jis
Pats žmogus - Jėzus Kristus" (1
Timot. 2:5). Pirmieji krikščionys
niekada negalvojo panaudoti auto

ritetą,kokį naudoja modernioji ku
nigija. Dievo Dvasia turėjo vado
vauti krikščioniui betarpiai. "Ar
tau apsireiškė Šventoji Dvasia?"
klausimas, kurį anuo metu klausė
kiekvienas krikščionis. Jokia žmo
nių grupė neturėjo Dievo monopo
lio. Tai būtų piktžodžiavimas ir
Dievo galios apribojimas,jei kele
tas žmonių ar kunigų imtųsi vado
vauti, nurodinėti ar net valdyti.
Taigi, ankstyvosiose
bažny čios
dienose visos privilegijos ir
pareigos visiems tikintiesiems bu
vo lygios. Visi tikintieji buvo ly
gūs. Net kai mokytojai ir pamoks
lininkai atsirado,kunigijoje nebuvo
laipsnių.
Apaštalai atmetė tą žemišką
valdymo formą,laipsnius,prieš ku
riuos ir Viešpats įspėjo ("Saugo
kitės fariziejiškumo!"). Apaštalai
tereikalavo dvasiško autoriteto, ne
teisiško.Kunigijos atsiradimo pėd
sakus galima pastebėti apaštalų
darbuose ir laiškuose. Vienuolik
tame Apaštalų Darbų skyriuje "vy
resnieji" arba "presbyter" pasi
rodo kartu su apaštalais. Rinkimas
vyresniųjų rūpintis bažnyčios rei
kalais pasiliko iš žydiškų tradici
jų. Vėliau vyresnieji buvo skiria
mi prižiūrėtojais ar vyskupais,
prižiūrėti pamaldų tvarką ir baž
nyčios augimą. "Presbiter "yra vys
kupas - titulas, "Presbiter" pabrė
žia jo užimamą vietą, prižiūrėto
jas - pabrėžia pareigas. Vėliau to kie keli vyskupai ar prižiūrėtojai
buvo vietinėje (lokalinėje) bažny
čioje, Tačiau jų tarpe nebuvo jokio
vyresniškumo - kunigija buvo visa
lygi, visi kunigai tokio pat rango.
Antioche ir Emesse, stipriuose
pagonybės centruose, buvo iškilu
si idėja kurti atskirą kunigiją. Ir
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iš tikrųjų(sekant neginčijamą autoritetąprof. Lightfoot) pirmą kar
tą krikš čionišką kunigą (minister)
vadinant "priest", užtinkame pas
Sirijos stabmeldį rašytoją. Todėl
terminas "priest" krikš čioniui ku
nigui yra nekrikščioniškos kilmės.
"Priest"yra tas, kuris turi speci
alias lengvatas susisiekti su Die
vu, tarpininkas tarp maldininkų ir
Dievo. Tuo tarpu kiekvienas krikš
čionis prie Dievo eina betarpiai.
Kiekvienas krikščionis yra pats
sau "priest", - jis nereikalingas
tarpininkų, išskyrus Kristų.
Origen 182 - 251 m. po Kris
taus rašė:"Visi krikščionys yra
kunigai". Net Cyprian, aštrus ko
votojas už tvarką ir autoritetą, ku
ris mirė kankinio mirtimi 258 m.
po Kristaus, negalvojo, kad tiktų
paprastus žmones išskirti iš baž
nyčios valdymo.
"Apaštališkoji Konstitucija",
parašyta Sirijoje apie 500 m. po
Kristaus,
kalbėjo šitaip:"Nors
žmogus ir eilinis, jei gabaus žod
žio ir rimto elgesio, leisk jam
mokyti". Tertullian aiškiais ir
reikšmingais žodžiais skelbia,jog
visi krikščionys yra kunigai pagal
paveldėjimo teises, tik normalio
mis sąlygomis, patogumo dėliai,
kai kurie jųyra išskiriami paruoš ti įstatus ir prižiūrėti vadovavimą
ir tvarką. Jis klausia:"Argi mes,
eiliniai, nesame kunigai?" "Kur
trys yra",sako jis, "Bažnyčia yra,
nors jie būtų ir eiliniai. Kiekvie
nas gyvena pagal savo tikėjimą,
nes pas Dievą nėra jokių išimčių".
Kadangi Jėzus ir jo mokiniai
dėvėjo eilinių žmonių aprangą, tai
keletą pirmųjų šimtų metų bažny
čių kunigai (minister) taip pat dė
vėjo eilinių žmonių aprangą - ryš
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kus mostas parodyti,kad visi krik
ščionys yra to paties rango, kad
bažnyčioje kiekvienas vyras ir
moteris yra pats sau kunigas.
Bažnytinės pamaldos kelerių
pirmųjų šimtmečių laikotarpyje
yra aiškiai aprašytos Povilo laiš
kuose (1 Korint. 11:17-24 ir sky
riai 13 ir 14), apaštalų pamoksluo
se,Pliny’s rašte Trajan’ui (112 m.
po Kr. ), Justinas Kankinys (apie 150
m. po Kr. ), Tertullian (200 m. po
Kr. ). Justino aprašymas yra pats
ryškiausias r'Sekmadieniu pavadin
toje dienoje, miestų ir apylinkių
gyventojai susirenka vienon vieton,
kur apaštalų prisiminimai ir pra
našų užrašai (Biblija) yra skaito
mi tiek ilgai, kiek laikas leidžia;
kai skaitytojas nutyla, pirmininkas
žodžiu moko (pamokslas) ir ragina
sekti tuos gerus pamokymus. Tada
visi pakylame ir meldžiamės; ir,
kaip aukščiau sakėme, kai maldos
baigiasi, duona, vynas ir vanduo
yra įnešami ir pirmininkas iškil
mingai meldžiasi ir dėkoja, o žmo
nės pritaria ir taria Amen. Po to
kiekvienam išdalinama ir visi da
lyvauja tame, už ką buvo dėkota; ne
santiems jų dalį nuneša diakonai.
Pasiturintieji aukoja kiek kas gali
ar nori. Surinktos gėrybės yra pa
dedamos pas pirmininką,kuris šel
pia našlaičius, našles ir tuos,ku —
rie dėl ligos, ar kitų priežasčių
reikalingi pagalbos, ar tuos, kurie
yra nelaisvėje; praeivius esančius
mūsų tarpe;žodžiu, - rūpinasi vi
sais, kurie yra nedatekliuje".
Giesmių giedojimo Justinas ne
mini,bet iš N. T. ir iš kitų anksty
vesnių šaltinių mes žinome, jog
giedojimas turėjo garbingą vietą
ankstyvosios bažnyčios pamaldose.
Apeigos buvo neformalios, žmo-

nėms dalyvaujant giesmėse, komu
nijoje ir aukojime. Pagrindinė pa
maldų charakteristika buvo papra
stumas, spontaniškumas ir rimtu
mas. Baigiantis antram šimtme
čiui, tik bažnyčios nariai pasilik
davo komunijai, tačiau buvo senas
paprotis net vaikams dalyvauti
komunijoje. Tai buvo sakramenti
nis valgis, primenantis jiems ne
tik Kristaus mirtį už mūsų nuodė
mes,bet, taip pat, sugestijonuojantis Jo prisikėlimą, Jo buvimą su
jais.
Be pamokymų N. Testamente,
mes turime dar daug ankstyvųjų
rankraščių, kurie mums aprašo
krikščionių meldimosi būdus per
pirmuosius keleris šimtus metų,
prieš politiškai įtakai priverčiant
eiti į kompromisus su pagoniškom
įtakom. Pirmoji savaitės diena jau
anksti pasidarė "Viešpaties diena",
diena, kurioje Viešpats kėlėsi iš
mirties (Apreiškimas 10). Ignatijus iš Antiocho, mokinys iš moki
nių, kalba apie tuos, kurie pasisa
vino naują krikščionišką viltį "nebeprisilaikyti daugiau šeštadienio,
bet gyventi švenčiant Viešpaties
Dieną". Tą patį sako ir daugelis
kitų ankstyvųjų rankraščių.
Sekmadienis buvo
laikomas
"džiaugsmo švente", pabrėžiantis
didelę, krikščioniško prisikėlimo
žinią. Kadangi tai buvo maldoje at
sigaivinimo diena, pasninkai ar
klaupimas meldžiantis buvo laiko
ma netinkamu. Te rtullian, vienas iš
didžiųjų
bažnyčios vadų, rašė;
"Viešpaties prisikėlimo dienoje
mes privalėtume saugotis ne tik
klūpojimo, bet ir betkokio susirū
pinimo, atidedant net savo priva
čius reikalus, kad neduotume vel
niui vietos". Pamaldos sekmadie

niais ankstyvojoje Bažnyčioje bu
vo kuklios, paprastos, laisvos, bet
patraukliai nuoširdžios ir iškil
mingos. Jose nebuvo vaidybos, for
mos ir žmonės neklaupdavo sek
madienio pamaldose.

Kunigas Povilas Dilys — dabartinis „Mūsų
Sparnų” žurnalo atsakingasis redaktorius.

Pradėjus savo pareigas, mūsų
Viešpats ir Jo mokiniai nepasnin
kavo (Mork. 2:18), nors tie, kurie
atėjo į bažnyčią iš hebrajų tikybos
buvo pripratę, pasninkauti, tačiau
priverstino pasninko ankstyvojoje
krikščionių Bažnyčioje
nebuvo
(Rom. 14:5-6 ir 1 Timot. 4:1-3).
Atsisakymas nuo mėsos ir priver
stinas celibatas yra pasmerkia
mas ne vien Povilo aukščiau mi
nėtame skyriuje, bet Evangelijoje
yra tolygiai ryškus skyrius: "Ir
nesivadink rabbi, nes tik vienas
yra
jūsų mokytojas ir visi jūs
esate tikėjimo broliai’ir nevadink
jokio žmogaus savo tėvu šioje že
mėje, nes tik vienas yra tavo Tė vas, ir Jis yra danguje. Ir nebūkit
vadinami vadovais (masters), nes
tik vienas yra vadovas, Jėzus Kri
ll

stus (Mat.23:10).Jis yra pajėgiau
sias jūsų tarpe ir tegu bus jūsų
kunigu.
KODĖL KRIKŠČIO NYBĖ

PLĖTĖSI

Nuo 54 iki 285 metų, nuo Nerono iki imperatoriaus Diokletiano,
romėnų valdininkai su pertraukom
persekiojo krikščionis. Daugiausia
dėl jų atsisakymo pripažinti impe
ratorių dievišku.
Romoje buvo tam tikra religijos
laisvė:-pripažinus imperatorių die
vybe, galėjai garbinti ką norėjai.
Bet krikščionys nepripažino kito
Viešpaties, išskyrus Jėzų Kristų.
Jie buvo sušeriami liūtams, degi
nami ir kitaip kankinami. Jie per
gyveno senąjį pasaulį ir jie mirė
taip pat už senąjį pasaulį.
Vienas istorikas pabrėžia pen
kias anų laikų krikščionių savybes.
1. Jie nedalyvaudavo pagoniškuose
pasilinksminimuose,
suruoštuose
kaimynų. Jie gyveno skaisčiai.
2. Jie buvo žmoniški ir švelnūs
Krikš čionys tikėjo ir praktikavo vi
suotinę brolybę. Ypatingai jie buvo
malonūs seniesiems, sergantiems,
silpniems ir nedatekliuje esantiems.
3. Krikščionys pirmieji davė pasau
liui tikrą šeimos gyvenimą . Krikš
čioniškos šeimos santykiai buvo ne
palyginami.
4. Krikščionys
pripažino
darbo
svarbą. Jie sekė Naujojo Testamen
to mokymą:"Kas nenori dirbti, tam
nereikia duoti valgyti".
5. Krikščionys visada buvo patrauk
lūs, linksmi, kupini vilties ir tvar
kingi. Džiaugsmas buvo ne tik pa
reiga, bet įgimta krikščionių teisė,
nes jie pažino Dievą ir pilnai tikė
jo nemirtingumu.
Laikotarpyje tarp 290 ir 320 m
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krikš čionių per sekiojimas sumažė
jo. Tuo tarpu "kankinių kraujas bu
vo bažnyčios sėkla".
Gal būt geriausiai anų laikų krik
ščionis idealizuoja vienas iš jų pa
čių tarpo:"Kas siela yra kūnui, tas
pasauliui yra krikščionis".
Katakombose, urviniuose kapuo
se po Roma ir šalia jos, išliko ge
riausi istoriniai pirmųjų krikščio“
nių garbinimo ir galvojimo įrody
mai. Dėl aštrių persekiojimų iki
300 m. krikščionys neturėjo bažny
čios žemės paviršiuje. Katakombo
se, kurių urvinė struktūra tąsėsi
apie 350myliųpo Roma ir šalia jos ,
krikščionys laidojo savo mirusius
ir jose jie buvo priversti garbinti
Dievą. Ant katakombų sienų išlikų
simboliai ir meno darbai mums at
skleidžia pirmųjų 300 metų krikš
čionių galvojimo ir garbinimo būdą.
Pagrindiniai simboliai yra inkaras
ir laivas, abu pabrėžią Kristų; del
nas, karūna, alyvos šakelė, simboli
zuoją per galą ir gyvenimą; balandis
-Šventos Dvasios simbolis; piemuo,
ėriukas, žuvis ir kryžius. Žuvis bu
vo specialus to meto simbolis, ka
dangi pirmosios žodžių raidės saki
nyje graikų kalba sudaro žodį "žu
vis". Pabrėžtina, kad kryžiaus sim
bolis, naudotas katakombose, yra
simbolis tuščio kryžiaus - Crucifixo
ar panašių simbolių nėra. Nėra jo
kių užsiminimų apie "šventuosius".
Skaistyklos doktrina visai neužtin
kama. Taip pat neužtinkamas stab
meldiškas garbinimas Nekaltos Ma
rijos. Jėzus vaizduojamas bebarz
džiu vyru ir Jis vadinamas "Links
mu Draugu".
Iki 4 šimtmečio bažnyčios mal
dose nebuvo minimas jokio angelo,
šventojo ar citokip tvarinio vardas.

Stabmeldystės formų, katakombose
nebuvo. Ten buvo pilna ir tikra bro
lystė ir lygybė - be paveikslų gar
binimo, lankstymosi, be altorių. Ne
buvo ten kunigiškų titulų, net kilmin
gųjų titulai neminimi. Ant kapo retai
kada yra užrašas, skiriąs kilmingą
jį nuo vergo. Pagrindinė reikšmė
buvo skiriama krikščioniškoms do
rybėms: nusižeminimui, švelnumui,
jautrumui, savęs išsižadėjimui;pagrindinė tema buvo džiaugsmas dėl
prisikėlimo. Prisikėlimas, ne Kris
taus mirtis, buvo akcentuojamas.
Tokia buvo pirmųjų 300 metų Bažny
čia.

ML A. ILffi) Al
Tėve mūsų, aukštai danguje,
Rankas keliam ir tiesiam Tavųsp:
Tu neleisk šių dienų žmoguje
Visiškai Tavo Dvasiai išgųst!

Pagal Povilą (I Kor. 11:17-34)
protestantai dalyvauja Šventoje Va
karienėje Kristui prisiminti. Tai nė
ra nei apeigos, nei papročiai, bet pa
vienis asmeninis tikėjimas į Kristų,
kuris jį išteisina. Taigi protestan
tai tiki į išteisinimą per tikėjimą

To, kurs Tau nežinioj nusidės !

Tavo vardas lai šventas mums bus
Ir garbingas ir dieviškas vis,
Nes pražuvus kiekvienas iš mūs,
Kurs sutept ir paniekint Jį drįs !
Teateis karalystė Tava
Ant šios žemės - tarp mūsų visų,
Kad tikėjimas, meilė gyva
Vis tvirčiau ir glaudžiau mus rištų

Tebus Tavo Šventoji Valia,
Kaip danguj, taip ir žemėje čia;
Protestantizmas,kaip ir pirmųjų Te žmogaus nuodėmingo dalia
300 metų Bažnyčia, seka Biblijos Nesibaigs mirtimi ir kančia. . .
mokymą:"Nedaryk sau jokių atvaiz Mums kasdieninės duonos suteik,
dų ar pamėgdžiojimų to,kas yra dan O Aukščiausiasis Tėve, dangaus,
guje,žemėje ar po žeme,’nesilenk ir Kad ir kūnas, kurį mums davei,
netarnauk jiems " - jokio lankstymo Tau galėtų gyvent ir toliaus. . .
si prieš altorius (aukurus), paveiks
lus ar šventuosius, garbinant krikš tr atleiski mums mūsų kaltes,
čionišką Dievą. Protestantizmas aiš Kaip atleidžiam mes savo priešams
kina Viešpaties Vakarienę taip pats Nors jos didės, bet tikime mes:
kaip pirmieji krikščionys aiškino Niekas meilės Tavos neišsems.
- tai yra komunija tikinčiųjų į gyvą Ir į bandymą mūsų nevesk:
jį Dievą, prisiminimas Jo mirties ir Niekas jo išlaikyt negalės !
Jo buvimo.
Neatstumk, o Dieve, nuo savus

(Bus daugiau)

Bet apsaugok nuo piktojo mus,
Nuo to priešo kiekvieno žmogaus,
Nes veltui kova mūsų čia bus,
Be pagalbos iš aukšto dangaus !
Karalystė, galybė, garbė
Tavo buvo, yra ir paliks,
O mes savo veiksmuos ir darbe
Niekados nepamiršim tai vis J

Amen ! Amen! Dieve neatmesk
Prašymų šitos mūsų maldos ®
Kas gi rūpins už mus be Tavus,
Be Tavus kas išganymą duos ? !
M. Z.
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PROTESTANTIŠKIEJI EUROPOS
FEDERALIZMO IMPULSAI
Brunonas Bušackis

Europa, atrodo, pamažu, bet da
bar jau žymiai tvirtesniais ir tik
resniais žingsniais, eina prie savo
pastovaus politinio susivienijimo.
Vėl pradeda plačiau reikštis per
paskutinį karą ir veik penkiolika
metų po jo gerokai aptilusios dis
kusijos dėl būsimos Paneuropos
arba Europos federacijos idėjinių
ir idealinių pagrindų. Literatūroje
ir spaudoje ryšy su de Gaulle-Couve de Mourville ir Adenauerio Schroederio iniciatyvomis Europai
tampresniais federaliniais saitais
sujungti vėl pradedamas plačiau
kelti klausimas, kas sudaro Euro
pos sielą,kuo toji siela skiriasi nuo
kitų regionalinių susibūrimų dvasi
nio turinio bei gyvenimo formos,
kokia jos apraiška ir gyvenamoji
tradicija. Ar būsimai Europai dva
siniai vėl dominuos Paryžius su sa
vo žvilgančia elegancija ir savo
kiek laicistiniai skeptiška apšvieta ?
Ar ims stipriau reikštis Bonnos,
Beethoveno gimtojo miesto, o šian
die ir politinės katalikybės centro,
dvasia ?Gal ant vokietybės ir prancūziškumo,katalikybės ir protestan
tizmo slenksčio gulį Strassburgo ir
Ženevos miestai, Kalvino ir Rous seau židinys,ims žibėti nauja švie
sa ?Gal naujose aplinkybėse politi
nės Europos integracijos pasėkoje
ir katalikiškoji Roma gaus naujų
religinių impulsų? Tai vis klausi
mai, kurie domina Europos ir Va
karų intelektualus bei bendrai dva
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sinio gyvenimo raidos stebėtojus.
Europa savo religijos forma nė
ra vieninga, dar mažiau vieningu
mo yra europie čių metafizinį ir re
liginį gyvenimą atspindinčiose fi
losofinėse
pasaulėžiūrose.
Šiuo
klausimu reiškiasi toks susiskaidy
mas į diametraliai prie šingas pozi
cijas, kad europiečių galvojime lyg
veidrodyje matomas visas sociali
nis susiskaldymas ir, netikint Eu
ropos fenomeno realumu, tektų gal
abejoti, ar išviso Europa turi bent
kokį jai bendrą dvasinių vertybių
matą ir bendrą gyvenimo principų
credo.Mums evangeliškoje kultūro
je augusiems šiandie norėtųsi ap
žvelgti,kiek Europos susivienijimo
planai brendo protestantiškų idėjų
ir interesų įtakoje ir kiek eventu
alus protestantiškas indėlis bei
protestantiškos implikacijos reiš
kiasi šių dienų integracijos pastan
gose.
Nors šiandie protestantai dar
vis kiek mažiau dalyvauja Europos
sujungimo sąjūdžiuose,vis dėlto ga
lima drąsiai tvirtinti, kad istorijos
pradžioj Paneuropos planai remda
vosi protestantiška iniciatyva. Jau
1464 m. Europos suvienijimo planą
iškėlė čekų karalius Jurgis Podiebradas, kuris buvo husitas-utrakvistas.Norėdamas sustabdyti turkų
ekspansiją,jis kreipėsi į Prancūzi
jos Liudviką XI su savotiškos pa
stovios Europos konfede racijos pa
siūlymu,kuriai jau jis buvo princi-

pe laimėjus ne tik Vengrijos kara sinių aspektų, bet sustosime tik
lių, bet ir mūsų Kazimierų Jogai- prie jo iškeltų religinės filosofijos
laitį. Tačiau ta iniciatyva nerado bei pasaulėžiūros klausimų. Tam
Prancūzijos paramos.Vėliau buvus dalykui išaiškinti susipažinsime su
prancūzų ministras, garsusis kal keletą minčių iš jo 1927 m. išėju
vinistų vadas hercogas Sully, siūlė sios knygos ”Held oder Heiliger”
sudaryti pastovių Europos taikos (Didvyris ar šventasis).
Iškeldamas didvyrio idealų kaip
sąjungų, skelbdamas,kad tas jo pla
natūralinų Europos kultūros ašį,
nas buvę_s didysis nužudytojo val
dovo, genialaus karaliaus Henriko Coudenhove teigia,kad kontemplia
IV, sumanymas. Tremties husitų, tyvus šventojo idealas esųs tik pie vad. "čekųbrolių", Lenkijoj priglau tinių r e gijonų produktas. Tuo tarpu
stų didikų Leščinskių dvaruose, palyginti skurdesniuose ir šaltesvyskupas Jonas Komenskis - Come- niuose šiaurės kraštuose, prie ku
nius taip pat buvo iškėlus vadinamų rių p ri skaityti tenka visas Europos
"pansofijos” sumanymų, pagrįstų kontinentas, turėjo išsivystyti ko
tautų konfederacijos mintimis. Jis vingo didvyrio idealas. Šiaurėje
tų sumanymų 1644 m. Lietuvos re kontempliacija būtų privedusi prie
sunaikinimo ir tiktai kova ir darformatų suvažiavime Orioje išdė
stė Jonušui Radvilai ir kunigaikš oas galėjo patikrinti gyvybės išlai
tis bei būsimasis etmonas taip juo kymų. Dėl to Europoje, nežiūrint
šventojo kulto,
susižavėjo, kad jis dideliu pedago krikščioniškojo
gu garsėjusiam Komenskiui siūlė žmonių sųmonėse ir širdyse gyve skirti "pansofijos” įgyvendinimui ne^s didvyrio idealas. Europos kul
ketvirtų dalį savo pajamų,jeigu tas tūros šaltiniai esu graikiškas indi
galvotojas ir politikas sutiktų atsi vidualizmas, žydiškai-krikščioniš kelti pas jį į Lietuvų.
Po to amžių bėgyje sekė įvai
rios kitos iniciatyvos, kol 1923 m.
jaunas austrų diplomato sūnus, Če
kijos pilietis grafas Coudenhove-Kalergi, pasitikrine^s
Europos liberalų, socialistų, maso
nų, Austrijos separatistų, kai kurių
katalikų dignitorių ir pavienių pro
te stantų, kaip švedų garsaus arki
vyskupo N. Soederblomo, paramų,
pradėjo nesmarkių propagandų už
Paneuropos sudarymų. Nors jo su
manymu pagrįstųjį planų Prancūzi
jos užsienio
reikalų ministras
B r i a n d savo vyriausybės vardu
įnešė Tautų Sųjungon, bet ta inici
atyva buvo jau 1930 m. praktiškai
palaidota. Nenagrinėsime čia CouKun. Ansas Trakis
denhove sumanymo politinių ir tei
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kas socializmas ir šiaurietiškai
germaniškas heroizmas. Tų šalti
nių sintezė esąs europinis riteriš
kumo idealas,kurio mūsų laikų ap
raiška
esąs moderninės etikos
džentelmenas.
Pasisakydamas už sumodernin
tą didvyrį, Coudenhove turėjo pa
neigti šventojo, ypač katalikiškos
sampratos šventojo,idealą su viso
mis jo asketiškomis implikacijo
mis. Dėl to,nebodamas galimų prie kaištų ir iš savo šalininkų kairiųjų
grupių, jis savo heroišką etiką rė
mė ne tiek Kristumi ir ne tiek So
kratu,kiek heroikų Nietzsche. Cou
denhove
net primygtinai tvirti no, kad lygiai taip pat, kaip mate
rializmas sugriovus Europos doro vinius idealus, jos doroviniai in
stinktai būvą sugadinti krikščiony
bės. . . Esą, krikščionybė natūrali
nių instinktųprislėgimu, paniekini
mu, į tarinėjimu ir paneigimu pasie
kusi to,kad išdidumas,aukščiausioji antikinė dorovė, pavirtusi nuodė
me, kad jos vietoj buvo pastatytas
nusižeminimas, kad stipraus ir
sveiko žmogaus siekimas pojūčių
smagumo, kovo s, nuosavybė s, galin
gumo, garsumo būtų būvąs pasmer
ktas. Žmogaus instinktai, krikščio
nybės slopinami, susirgę:sensua
lizmas virto gašlumu, noras turėti
- pavydu, kovingumas - žiaurumu,
išdidumas - puikybe, noras turėti
galios - didybės manija, pasitikė
jimas savimi - įžulumu. Naujuoju
idealu
krikščionybė paskelbusi
žmogų,kuris sužlugdo savo sensu
alizmą,kuris leidžiasi be pasipriešinimo įžeidžiamas ir daromas
smurto auka, kuris netenka turto
dėl duosnumo,kuris atsisako galy
bės, garsumo, garbės ir grožio.
Esą, krikščionybė iškėlusi virš
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didvyrio dekadentiškąjį šventojo
idealą, kuris negali pakelti kovos
už būvį be išmaldos ir be svetimos
globos.
Dėl protestantizmo katalikas
Coudenhove (jo motina japonė buvo
krikštyta budiste) pripažįsta, kad
evangeliškas išpažinimas labiau
respektavąs sveikuosius natūrali
nius instinktus, tačiau ir jo atžvil
giu jis, nežiūrint mandagių pagar
bos reveransų,esmėje ir principi
niai nusistato neigiamai. Jo neigia
mas nusistatymas protestantizmo
tezių atžvilgiu yra formuluotas jo
iš XVIa.humanistų ir XX a. libera
lų perimtuoju metafizinio ar etinio
optimizmo principu, kad žmogaus
prigimtis esanti esmėje gera. Cou
denhove-Kale rgi savo veikale pa
brėždamas skelbia,kad tikėjimas į
ip r įgimtąją nuodėme^ esąs tik ir su
kūrus prigimtąjąnuodėmejkad krik
ščionybė tol skelbusi žmogaus pri
gimties blogumą, kol ta prigimtis
iš tikrųjų virtusi bloga. Šitokia sa
vo valios laisvės proklamacija Cou
denhove viršija ne tiktai eilinį ka
taliką, bet ir jėzuitus, kurie katali
kybės istorijoj, ypač jų kovų metu
su j predestinacijątikinčiais janse nistais ir Pascaliu, buvo užėmą pa
čią kr a štutiniausią indeterminizmo
( valios laisvės teorijos ) poziciją,
karščiausiai gynė ’’gerų darbų" iš
ganingumą ir buvo labiausiai paneigą Povilo - Augustino-Liuterio ir
Kalvino teze apie išganyiną gryna
•Dievo malone. Teisingai sako Schopenhaueris, kad "iš tikrųjų moks
las apie prigimtąją nuodėmę, (afirmatyvus nusistatymas valios at
žvilgiu) ir apie išganymą (valios
paneigimas) sudaro tą didžiąją tie
są,kuri yra krikščionybės branduolis". Dėl to, kas griauna tezę, apie

prigimtąją nuodėme^ tą metafizinio vaizduoti, kad Jis bent kada galėtų
padaryti nuodėmą,išvengiamų kan
pesimizmo aspektą,ir tezą, apie iš
čių ieškojimas nebūvąs nuopelnas.
ganymą, tas ypatingai griauna ir
Anot George Bernhard Shaw ir jo
protestantiškai suprastos krikščio
"Krikščionybės prognozais" besi
nybės pagrindus. Dėl to ir giedru
remiančio Boothby,apaštalas Povi
sis, grynan moralizman pasinešęs,
las turėjąs nuodėmės ir mirties
spiritualizmą griaunąs ir raciona
baimės kompleksus arba nepasiti
lizmą skelbiąs antitrinitarizmas
arba unitarizmas, kuris apseina be kėjimą lytimi ir gyvenimu, ir savo
iš liguistos pažiūros išplaukiančia
prigimtosios nuodėmės premisos-,
interpretacija iškreipąs pradžioje
be malonės ir išganymo paradokso,
skaidrų Kristaus mokslą. Patalovargu bau ar dar gali būti laikomas
giškos neapykantos ir fanatiškos
protestantizmo apraiška.
aistros vedamas, šv. Povilas taip
Penkeriems metams po pasku
tinio karo praslinkus, į paneu.ro - pesimistiškai nudažąs Kristaus
pinį svarstymą įsijungė du žymūs mokslą, kad toji sveikais instink
asmenys :Robert B o o t h b y,kon- tais pagrįstoji religija,kuri trium
servatorius iš Churchillio aplinkos, favusi nuodėmą ir mirtį įveikdama,
anglą valdžios atstovas Europos visiškai atidavusi nuodėmei ir mir Taryboje
Strassburge, parašąs čiai milijonus žmonių,kurie pradėreikšmingą knygą ”1 fight to live", ją šlykštėtis savo prigimtimi ir net
religinėje ekstazėje neigti pačią
ir Walter Trits ch, žinomas is
torikas, mokslinių veikalų iš aust gyvybę.
Anot Shaw ir jo sekėjo Boothby,
rų praeities autorius, buvus Kata
likų Instituto Paryžiuje profeso apaštalas Povilas žmogaus pražū
čiai. pasaulėvaizdžio centran vėl
rius, dėstąs 1952 m. ir Europos
Un-te Brtigge ir 1953 m. išleidus patraukąs nuodėmingąjį Adomą,
prigimtąjąnuodėmą ir prakeikimą.
knygą "Europa und die Nationen".
Matematiku ir pacifistu Bert- Jis tuo vėl atgaivinąs prietarų sli
randu Russeliupasiremdamas,B o- biną,kuris Kristaus būvąs perblok
o t h b y savo knygos filosofinių štas žemėn. Jis mokslu apie pri
samprotavimų dalį pradeda tuo,kad gimtąją nuodėmą nukaląs žmogui
dėl pasaulyje, gamtoje ir visatoje pančius, nuo kurių Kristus jį buvo
viešpataujančio neteisingumo yra išvadavus.Esą,dinamiškai destruk
be galo sunku ir veik neįmanoma tyviai genialusis Povilas padarąs
idėjiniai išvesti galingo ir kartu ge idėjiną klaidą tuo, kad jis, kaip žy
ro Dievo - Kūrėjo buvimą. Konsta das, būvąs monoteistas, ir priešin
tavus sunkumą sukonstruoti teodi gai graikų filosofijai skelbąs,kad
cėją (Dievo "pateisinimą"), Booth- ir gamta ir jos reiškiniai (teisė ir
by "atranda"seniai liberalų džiaug neteisingumas) esą Dievo leisti ir
smingai prisiimtą postulatą apie numatyti. Šv. Povilas paneigęs gy
žmogaus nekaltumą, tą etinio opti venimą ir džiaugsmą ir pasidarąs
mizmo težą, kurios didžiausias mirties ir kančios religijos kūrė
priešas esanti nuodėmingumo auto ju. Esą, tik renesanse antikos atgi
sugestija ir kančių idealizacija. mimo dėka, atbudus pagoniškai-poiiteistiškiems instinktams, pasiAkyse Kristaus,kuris negalėjus įsi
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,,Kristus nutildo jūros audrą” —
skulptorius Daays, Toronto, Kanada.

reiškęs ir asketizme sustingusių
pe simistinių krikščionybės pažiūrų
paneigimas,kuris buvus didžiai iš
ganinga palaima kultūrai ir civili
zacijai. Boothby piktinasi ir pesi
mistiniais balsais,šiandie vėl krik
ščioniškoj literatūroj pasireiškian
čiais ir skelbiančiais, kad žmonija
esanti nesveika rasė ir kad pran
ašai Jeremijas ir Esekielius tei
singai apreiškę įgimtąjį žmogaus
širdies blogumų.
Pasijautus pagonimi ir graiku,
tas keistas škotas Boothby,(berods
episkopalas) pesimistiškam krikš
čioniui priešpastato kiniečius, ieš
kančius išmintingos ir linksmos fi
losofijos, kuri, esu, viena tegalinti
turėti gilumų. Ta filosofija skel
bianti poetų, ūkininkų ir valkatų
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kaip idealus. Jis pilnai solidarizuo
ja su Lin Yutangu, kuris negali su
prasti, kad krikščionių filosofija
taip paneigusi laimės problemų ir
taip susižavėjusi išganymu, "tuo
tragišku žodžiu". Laimės sųvokai
pailiustruoti Boothby tarp kitko ci
tuoja Chin Shengt’an žodžius ^"Va
saros popietį aštriu peiliu ginkluo
tam piauti žvilgantį žalių arbūzų,
gulintį ant purpuriniai raudonos
lėkštės. . . Ar tai nėra laimė ?"Sioje vietoje teisingumas reikalauja
atkreipti dėmesį į milžiniškų skir
tumų tarp vis dėlto esmėje tragiš
kojo Coudenhovės, Nietzsches sekė
jo, optimizmo ir šio Boothby lėkštaus miesčioniškai filisteriško sibaritizmo. Coudenhove savo knyga
"Los vom Materialismus"( 1930 m. )
priešingai Boothby materialisti
niam pa s įnešimui į hedonizmų(lai mės ir smagumų vaikymusi), skel
bė,
kad naujoji evoliucionistinė
energetiško pasaulėvaizdžio etika
ne tiek laimės,to buržuazinio rek
vizito, sieksianti, kiek tobulybės ir
forminio principo įgyvendinimo iš
sipildyme. Katalikas Coudenhove
nepalyginamai gilesnis už keistąjį
protestantų Boothby.
Dėl Boothby nebrandžių pažiū
rų tenka dar pasakyti,kad jis siūlo
mesti sampratų apie gyvenimų
kaip kančių ir prietarų apie nuodė
mę,. Esu, psichologija mokanti, kad
noras kušti esųs primityvus pasųmonėj glūdinčio kaltumo įveikimo
būdas. Huxley teisingai sakus, kad
mes atpirkimo tezės laikomės dėl
to, kad ji mus įgalina nusikalsti ir
kad mes savo niekingais darbais
tik iškeliame atpirkimo dydį,o sa
vo nuodėmių aukoms suteikiame
galimybę, kęsti ir mirti, idant kiti
- laimingu sutapimu mes patys !

- galėtume gyventi ir būti laimingi.
Ką mes matome šitokiuose po
litiko eskapaduose ?Ne ką kitą, kaip
ekscesą žmogaus,ištrukusio iš gal
pernelyg deterministiškai purito
niškos aplinkos, įgavusio antikrikščionišką afektą ir dabar šėlstan
čio savo įsivaizduojamos laisvės
kvaituly. Anglijos istorijoj dažno
kai dėl britams įgimto pragmatiz
mo religija kaip tokia būdavo poli
tiškas reikalas.Dėl to ir dabar ten
nestinga tendenciją religijoje te
matyti vien socialinės moralybės
ir grynai pritaikomos etikos feno
meną. Tatai būtą ją tautinis reika
las, jeigu anglai - tiesa, labai ne
noromis ir su dideliais rezervais,
galima sakyti atbuli eidami - ne
dalyvautą Europos Taryboje, toje
-ne be ją kaltės - labai neveiks
mingoje ir nevykusioje parapaneuropiškoje organizacijoje ir jeigu
jie neturėtą pretenziją reprezen
tuoti Europos kultūros. Tiesa, toji
kultūra turi nemaža antikinią ele
mentą ir tas jos graikiškas įnašas
yra be galo brangus ir vertingas ,
tačiau Europos kultūra yra pirmoj
eilėj - krikščioniška. O krikščio
nybė yra - kaip teisingai sako Sv.
Raštas - žydams pasipiktinimas,
o graikams kvailystė.
Šveicarą kalvinistas, garsus
prancūzą filosofas egzistencialistas-personalistas Denis de Rou
gemont, senos kunigą šeimos
atstovas, 1955 m. parašė knygą
"L'Aventure Occidentale de I'Homme" (Žmogaus
vakarietiškoji
avantiūra).
Tas mediteraniškai
orientuotas šviesuolis -protestan
tas, tapąs jau prieš tai Europos
Kultūros Centro pirmininku, yra
neabejotinai žymiausias Europos
federacijos šalininkas evangeliką

stovykloje.
Jis panašiai kaip ir
Coudenhove mato tris Europos
kultūros šaltinius, formavusius
- ne didvyrį ir ne džentelmeną, bet žmogaus asmenį - asmenybę
(persona):!, graiką dialektikos iš
augintą individą, anarchišką, laisvą,išdidą ir pilną orumo,2. rome ną teisinės sąmonės išauklėtą pi
lietį, socialinės moralybės ir tar
nybinės drausmės valstybei užau
ga žuotą, atsakingą veikė j ą (čia - ly g
Coudenhovės sampratos heroiko
sušvelnintas, bet ir sukolektyvintas pakaitalas) ir 3. greta pirmąją
‘dvieją veiksniąkrikščionybės įta
koj subrendusią asmenybą, kuri
atsipalaidojusi nuo šventą kastos
ir kilties varžtą, kartu įsiparei
goja artimo tarnybai. Žmogaus
asmenybės sąvoka, pasak Rouge
mont, kilusi analogijoj su Nikėjos
bažnytiniame susirinkime išlukš
tenta Kristaus, kaip tikro Dievo ir
(kaip tikro žmogaus sintetine są
voka.
Lygiai kaip Nikėjoje dėl
Kristaus asmens buvo pripažinta,
kad jis buvo kartu ir dieviškai
laisvas ir žmogiškai priklausąs
priežastingumo,ir žmogaus asme
nybė turinti nuo to laiko laisvės
ir įsipareigojimo pobūdį.Kristaus
asmens apibudinime Nikėjoj reiš
kėsi kompromisinė pozicija tarp
gnostiką
ypač doketą, neigusią
Kristaus žmogiškumą, ir arijoną,
neigusią Kristaus dieviškumą. Ir
vergas,priėmąs krikščionybą, Ni
kėjos nutarimą reflekse įsigydavo
ir moralinį graiką laisvo individo
orumą ir socialinę atsakingo ro
mėną piliečio reputaciją.
Rougemont mato ir federaliz
me tą laisvės ir įsipareigojimo
iš sibalansavimą.
Federalizmas
esąs kompromisas tarp atskirą
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tautų suverenumo ir tautų bend
ruomenės taikos. Rougemont neno
rėtų nei to,kad Europa būtų sovie
tų kolonija, nei to, kad ji taptų
eventualaus Amerikos Common
wealth© nariu.Esu, nors suamerikinta Europa ir įsigytų didesnį
patvarumą, bet ji nustotų savo di
džiosios rizikos giliausiosios pra
smės.Ir čia tinkanti daržininkystės
draugijos parabolė:kiekvienas au
galas,kuris kenčia skurdų, turi pa
linkimų žydėti ir atnešti vaisių.
Truputis daugiau skurdo, ir jis nu
džiūtų, o skurdų pašalinus, jis vaisiųkokybės sųskaitontik išsiaugin
tų gražius lapus ir gražų stiebų. . .
Matome:Rougemont taip santykiuo
ja su Kierkegaardu,kaip Coudenho ve su Nietzsche.
Rougemont,būdamas labai skep
tiškas dėl laimės ir pasisekimo
kulto, reiškia nuomoną, kad dėl di dėlės sėkmės mes turime pagrįstų
įtarimų,jog ji yra išdava negražaus
sandėrio su nelabuoju, kuriame
mes pardavėme savo laisvų. Jis tei
singai pastebi, kad krikščionybė
pagrįstai savo didžiausįjį pasise
kimų mato gėdingoje Kristaus mir
tyje ant kryžiaus. Ji paradokse, kad
reikia mirti tam, kad galima būtų
atgimti, mato didžiausių tiesų. Pa
sak Rougemont, ji esanti keista in
stitucija, kurios tikslas buvus at
nešti pasaulin perversmo, pasipik
tinimo ir tragedijos principų. Rou
gemont šitų skausmo elementų,atne š antį ap s i valymų (katha r s i s) ve r tina didžiai teigiamai. Panašias
mintis randame ir katalikiškoje li
teratūroje. Su dideliu susijaudini
mu skaičiau Walter Warnacho 1951
m.išleistoje knygoje "Die Welt des
Schmerzes" į sųžinę, prabylantį
klausimų:"Ar mes bent jaučiame,
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kų tūkstančių tūkstančiai skausmo
pakėlimu mūsų labui nuveikia?"
Warnach savo minėtų knygų, kurios
nedogmatiško gilaus katalikiškumo
dėlei filosofas Gabriel Marcei au
torių pavadino teisėtuoju garsaus
Be manos o įpėdiniu, parašė ypatin
ga proga: sužinojus apie kančioje
bei monotoniškume sunkių bausmę,
prie Volgos ar Sibire atliekančio
draugo - belaisvio likimų. Teisda
mas tų keistai jaudinančių mintį
apie kitų atpirkimų skausmo pakė
limu, autorius jau savo meditacijų
pradžioje pasako:"Jeigu begink
liams mūsų pagalba ir nebūtų rei
kalinga, tai mums yra reikalinga
jų pagalba. . . " Autorius gerai su
pranta krikščionybės esmą, kad ji
nėra išvadavimas nuo skausmo, bet
išvadavimas - per skausmų.
Tat Rougemont ir Warnach kon
statuoja tragedijos elementų liki
mo procese. Panašiai ir istorijos
filosofas Tritschlikimo ontologiš
kame pobūdyje mato dvejopų ap
raiškų: likimų-kaip mūsų tarnų ir
įrankį mūsų laimei pasiekti, ir li
kimų - kaip mūsų viešpatį, kaip
prievartų, sakytume nelemtį, kaip
mūsų tikrųjį valdovų. Tritsch at
kreipia į vienų aplinkybę, dėmesį,
kuri dažnai užmirštama tų, kurie
atstovauja nuomonę,, kad likimas
esųs tik mūsų tarnas ir kad mes
viskų galime atsiekti ir viskam tu
rime teisės:jis primygtinai nuro
do,kad neskrupulantiški savos lai
mės kalviai dažnai nenorį matyti,
kad masiniame procese pagal kli
šes, pagal propagandų, pagal ma
dos ir konvencionalumo nustatomų
vertinimų, pagal oportunizmų ir
mimikrį, esųs begalinis pavojus
asmenybei. Tokiame dvasiniame
klimate žūstųs supratimas, kas

yra savaimingas galvojimas ir
sprendimo nepriklausomumas, c
ypatingai žmogaus kūrybingumas.
Jis cituoja Hesiodo žodžius:"Moira, likimo deivė, yra kartu žmonių
ir dievų viešpats ir tarnas".
Išeidamas iš savo galios ribų
pajautimo ir apsiribojimo tezės,
Tritsch prieina egzistencinio pa
žinimo, kad reikia ginti savo lais
vės idealų bei asmenybės integra
lumų. Ir Rougemont savo determi nistiškoj koncepcijoj prieina pana
šios išvados. Jam velnias dažnai
vaizduojasi asekuracijos(insuranco) agento pavidale,asmenyje, ku
ris mums nori įkalbėti, kad išga
nymas glūdi rizikos pašalinime ir
bendro saugumo sistemos įvedime.
Jis pernelyg didelių kompromisų
kaina siekiamų socialinį saugumų
vadina bailiu pabėgimu, atsisaky
mu stoti kovon su mirtim, nenoru
stiprinti savo dvasinį atsparumų.
Velnias mums siūlus sveikatų, lai
mų, linksmumų ir visokias kitokias
tuštybes sielai. "Jis mus nori pa
daryti gal kiek idiotiškais, bet am
žinai giedriai nusiteikusiais die
vais. Mes nebemirsime arba bent
tik truputį. Nieko nepraradų".
Ant pesimistiško pagrindo Ro
ugemont konstruuoja savo laisvės
koncepcijų.
"Laisvė", sako jis,
"reikalauja netarpiško pozityvaus
josios atžvilgiu nusistatymo, j i
reikalauja jos gynimo kiekviena
kaina ir nežiūrint kliūčių, jeigu
mes manysime, kad mūsų laisvei
priešpastatytos kliūtys yra neiš
vengiamos ir neįveikiamos, tai mes
jas tokiomis padarysime. Mes tuo
pat ir nustosime būti laisvi. Mes
esame laisvi, kol mes ryžtamės
mokėti savo laisvės kainų, būtent,
kol mes rizikuojame savo asmeni

nu.
Laisvas žmogus yra drųsus
žmogus. Laisvė kyla tik iš jo vizi
jos ir drųsos jų kovoje laimėti. Pa
našiai ir Warnach kalba apie lais
vų,kaip apie egzistencinį savo krikščioniškam pašaukimui patikrinti
rekvizitų. Laisvės vardan jis smer
kia nekūrybingai piktųjį gailestį, ku
ris
esųs begėdiškas bandymas
mums įkalbėti, kad mūsų atsakomy
bė jam nėra tokia didelė, nes netei
sybė esanti pasėka viršžmogiškų
priežasčių.
Dėl to jis nusistato
prieš santvarkų,kurioj e vietoj lais
vės yra tik tvarka, vietoj sųžinės
-tik baimė, vietoj kaltės pajautimo
-tik atsakomybė.
Pasak Tritsch, šalia žmogaus
teisių, išplaukiančių iš jo laisvės
yra ir pareigos, išplaukiančios iš

Kun. F. Barnelis su savo dukros Renatos vy
resniuoju sūneliu Franku Vokietijoje.

jo metafizinės priklausomybės; ša
lia mūsų pašaukimo yra ir mūsų
užsiangažavimas, šalia laimės yra
ir nelemtis. Salia šitokio tragiško
optimizmo, neneigiančio eudaimonologinio pesimizmo arba pikto
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buvimo mūsų sėkmėje, yra ir eti
nis
pesimizmas, diametrališkai
priešingas Boothby etiniam opti
mizmui, neigiančiam pirmapradą
nuodėmų ir teigiančiam žmogaus
prigimties gerumų. Dėl etinio op
timizmo Rougemont pasako sarkas
tiškus žodžius: "Mūsų tikėjimas į
principinį žmogaus gerumą kyla
dėl to, kad mūsų mandagumas kitų
atžvilgiu mus įgalina tikėti musų
pačių gerumu!” Liepsnojančiu žo
džiu Rougemont tatai vadina veid
mainiavimu. Čia jam turbūt tuojau
vaizduojasi Kristaus palyginimas
apie nusižeminantį muitininką ir
savo puikybėje išdidų farizėją. Jis
giliai tiki, kad nėra didesnio nusi
kaltimo,kaip pamiršti Pascalio te
žą, jog žmogus yra pražuvus, kai
tik jis pasijunta pernelyg išganytas
ir žmogus yra išgelbėtas, kai tik
jis pasijunta pražuvus.Nors Booth
by ir cituoja prof. Dixson jo ’’Hu
man Situation” pareikštą mintį, kad
žmogus yra tokia keista būtybė, ku
ri turi aistrą idėjoms ir idealams,
dėl kurių jis noriai pakelia kančias,
vargą ir net mirtį, tikėdamasis, kad
jei jau nėra dalykų, dėl kurių reik
tų mirti,tai nėra ir dalykų, dėl ku
rių verta gyventi, tačiau Boothby
ištikrųjų to
negali suprasti, nes
jam ne tik stinga aktyvaus arba heroiško pesimizmo, bet ir tragizmo
supratimo,taip svetimo jo taip lėkš čiam etiniam optimizmui. Aktyvu
sis pesimistas Rougemont tatai su
pranta,nes jam sąmoningumas yra
aukščiausioji vertybė. Jam idealas
yra žmogus,kuriam reikia priežas
čių gyventi, net jei tos priežastys
ir mirtį atneštų!
Etinis krikščionybės pesimiz
mas, formuluotas apaštalo Povilo,
šv.Augustino ir kitų krikščionybės
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šulų teologiškai pirmapradės nuo
dėmės tezėje remiasi giliu pažini
mu, kad žmogus, kaip Pascalis sa
ko, nėra nė angelas, nė gyvulys, ir
kad tas, kas nori jį padaryti ange
lu, padaro jį gyvuliu. Dėl to krikš
čionybė buvo ir bus - žydams pa
sipiktinimas, graikams kvailystė.
Žydams pasipiktinimas dėl to, kad
jie laukdami iš savo tautos socia
linio ir politinio mesijo nori šioj
žemėj
įkurti mileniumą - dausų
valstybą; graikams, o šiandien jų
dvasiniams ainiams - anarchiškai
pacifistiškai nusiteikusiems indi
vidualistiškiems
intelektualams
dėl to kvailystė, kad jie neigdami
sankcijas, bausmes (ypač mirties
bausmėj, valstybiną organizaciją
ir dažnai pasipriešinimą piktam,
prezumuoja žmogų esant angelą ir
težą apie jo piktą prigimtį skaito
šlykščių prietaru.Tame glūdi visų
novatorių ir optimistiškų reforma
tų nesėkmių priežastis, nuo Kro potkino iki Kerenskio, nuo Cham berlaino iki Roosevelto ! Teisingai
Boothby, taikindamas Buchano žo džius N. Chamberlainui sako, kad
žmogus,kuris yra pasiryžus neko
voti, ir kurio priešininkas apie tai
žino, neišvengs pavojaus patekti
negarbingon situacijon.
Boothby etinis optimizmas, kiląs iš pseudohumanistiško,paraheleniško ar semipagoniško maišto
bei nepateisinamos ambicijos, ku
ri dar taip neseniai parodė "žmogų
-angelą” ir jo neaprėžtų teisių ma
nifestaciją šiurpioje orgijoje, yra
filosofinis akligatvis. Savo galios
ribų ir pareigų žinojimas dažniau
sia yra tikroji stiprybė. Kas to ne
respektuoja, yra arba apakąs arba
nenuoširdus. Ir Europos vienijimo
uždavinys nėra bandymas įkurti

tūkstantie s metų dausų valstybę, že
mėje, bet kruopštus ir nepaliauja mas, jokiais smūgiais neatbaidomas mėginimas priešpastatyti Eu
ropos tautinius instinktus federa

lizmo sistemoje vienus kitiems
taip, kad iš jų - su Dievo palaima
- gimtų kas nors panašaus į tarp
tautinu sųžinę.

ROMOS KATALIKU IR EVANGELIKŲ
TIKYBŲ PALYGINIMAS
Perredagavo ir papildė
Kun. Povilas Dilys

I. Apie

Š v e n t ąj į R a š t ą

Katalikai ir evangelikai sutaria,
kad Dievo Žodis yra surašytas Šv.
Rašte
Viešpaties Dievo įkvėptų
žmonių ir jame yra tobuliausias
mokslas apie žmonių išganymų.
Deja, kitais klausimais Romos
katalikų ir evangelikų nuomonės
apie Šv. Raštų daugiau ar mažiau
nebe sutampa. Žemiau duodame pa
lyginimus.

1. KATALIKU AIŠKINIMAS
Dievo Žodis yra dvejopas:a)rašytas (Biblija - Šventas Raštas) ir
b) žodinis (tradicijų pavidale). Bib
lija neapima viso mokslo apie mū
sų išganymų ir todėl yra papildo
mas tradicija, t.y.mokslu nuo apaš
talų laikų, perduodamu žodžiu iš
lūpų į lūpas. Romos katalikas pri
valo tikėti viskuo, kų jam liepia jo
Bažnyčia, besiremdama tiek Sv.
Raštu, tiek ir tradicijomis.
1. EVANGELIKU AIŠKINIMAS
Šventasis
Raštas apima visų
mokslų apie mūsų išganymų ir die
vobaimingų gyvenimų.
Psalmas 19, 8:"Viešpaties pot

varkiai tiesūs”. Jono 8, 31 - 32 :
’’Tuomet Jėzus sakė. . . 'Jei jūs pasiliekate mano žodyje, jūs tikrai
esate mano mokytiniai, ir pažinsi
te tiesų, o tiesa išlaisvins jus' ".
Kiekviena su Šv. Raštu nesutin
kanti tradicija, kaip žmogaus kūri
nys turi būti atmesta.
2 Petro 1, 20 - 21 :"Pirmoj ei lėj jūs turite žinoti tai, kad jokia
Rašto pranašystė nėra savavališko
aiškinimo dalykas, nes ne žmogaus
valia kada nors yra atėjusi prana
šystė, bet,Šventosios Dvasios varo
mi, žmonės kalbėjo Dievo įkvėpti”.
Galat. 1, 8 - 9: "Kaip mes pir
ma esame pasakę,, taip ir dabar
dar karfų sakausjei kas jums skel
bia Evangelija, prieštaraujančių
tai, kurių jūs priėmėte, tebūnie pra
keiktas” !
2. KATALIKU AIŠKINIMAS
Šventojo Rašto interpretavimas
yra vien tik Bažnyčios (Vyskupų su
sirinkimo) teisė. Paskutiniu laiku
Romos Katalikų Bažnyčia ragina
skaityti Biblijų, bet tik Bažnyčios
aprobuotus leidinius. Romos Kata
likų Bažnyčia draudžia savo naria23

ms skaityti Bažnyčios neaprobuotą
Bibliją.
2. EVANGELIKU AIŠKINIMAS
Kiekvienas krikščionis privalo
Šv. Raštą atydžiai skaityti ir į jį
įsigilinti. Jono 5,39: "Jūs tyrinėjate
Raštus, nes jus manote juose turį
amžiną gyvenimą; ir jie yra tie, ku
rie liudija apie mane". Jez. 34, 16:
"Ieškokite knygose Viešpaties Die
vo ir skaitykite". Efez. 6, 17^'Imki
te ir išganymo šalmą bei Dvasios
kardą, tai yra, Dievo žodį". 2 Timot.
3, 15: "Ir kad nuo mažų dienų žinai
Šventuosius Raštus, kurie gali pa
daryti tave išmintingą išgelbėjimui
įsigyti tikėjimu, kuris yra Kristuje
Jėzuje".
Apaštalams buvo labai
svarbu, kadjųlaiškai būtų skaitomi
visų tikinčiųjų. Apaštalas Povilas
sako : 1 Tęs. 5, 27: "Aš, saikdindamas jus Vie špačiu, prašau, kad ši
tas laiškas būtų perskaitytas vi
siems broliams". Kolos. 4, 16: "Ir,
kai šitas laiškas bus pas jus per
skaitytas, pasirūpinkite, kad jis ir
laodikiečių surinkime būtų perskai
tytas ir kad tą, kuris ateis iš Lao dikėjos, ir jūs gautute perskaityti".
3. KATALIKU AIŠKINIMAS
Popiežius yra (ne klaidinga s ti
kėjimo reikaluose. Jo mokslas ir
Šv. Rašto aiškinimas negali būti
kritikuojami. (Popiežius - Bažny
čios galva, žiūr. par. 14, Popiežiaus
neklaidingumo dogma - par. 15).
3. EVANGELIKU AIŠKINIMAS
Neklaidingas yra vien Viešpats
Dievas, vienintelis Šv. Trejybėje.
Šventoji Dvasia apšviečia Kristaus
išpažintojus, skaitančius Sv. Raštą,
ir padeda jiems suprasti tiesą.
Jono 15, 26 : "Bet kai ateis Pa
dėjėjas, kurį aš jums siųsiu nuo Tė
vo, tiesos Dvasia, kuri išeina iš Tė
vo, tas liudys apie mane". Jono 16,
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'Rašytojo Stanislovo Dagilio (1843-1915) pa
minklas Biržuose. Nepriklausomybės laikais šis
paminklas išpuoštas gėlėmis stovėjo Dagilio
vardo aikštėje. Deja, atklydę sovietai paminklą
perkėlė prie naujai pastatytą kinoteatro rūmą.
Tuo biržiečiai nepatenkinti. Numatoma pa
minklą perkelti pagarbesnėn vieton, pvz. pilia
kalnio parkan ar panašiai.

13: "Bet kai ateis jis (Padėjėjas),
tiesos Dvasia, jis įves jus į visą
tiesą, Nes jis ne iš savers kalbės,
bet, ką tik išgirs, tai kalbės ir pa
skelbs jums tai, kas turi įvykti".
4. KATALIKU AIŠKINIMAS
Apokrifinės Senojo Testamento
knygos: Tobijaus knygos, Manasseso malda, Judytės, Barucho, Makabiejų, Syracho knygos, Saliamono
išmintis, Danielio, Esteros ir Ezdro knygų priedai vra kiles iš Dievo
(žodis "apokrifas" reiškia paslėptas)
Senajame Testamente viso yra 45
knygos.

Povilo laiškų, 2 šv. Petro laiškai, 3
4. EVANGELIKU AIŠKINIMAS
Senojo Testamento apokrifinės šv. Jono laiškai, po vienų šv. Jokūbo
knygos nėra vienodos reikšmės su ir Judo laiškų, vienas laiškas žy
kanoninėmis knygomis dėl sekan dams ir šv. Jono apreiškimas.
5. KATALIKU AIŠKINIMAS
čių priežasčių:
Lotyniškas Šv. Rašto vertimas,
a) apokrifųkilmė yra nežinoma. Pir
mų kartų jie pasirodė antrame šimt t. v. Vulgata, yra patikimiausias Bib
metyje prieš Kristų graikiškame lijos tekstas, kurio privaloma laiky
Senojo Testamento vertime, vadi tis.
5. EVANGELIKU AIŠKINIMAS
namame "Septuaginta" (septynias
dešimt). Šis vertimas buvo atliktas
Vienintelis patikimas Senojo Tes
Aleksandrijoje, Egipte.
tamento tekstas yra hebrajų, nes ta
b) Žydai niekuomet nepriskirdavo kalba tos knygos buvo parašytos, ir
apokrifų prie šventųjų knygų; Kris - Naujasis Testamentas graikų kalba
tus ir apaštalai rėmėsi kanoninė dėl tos pačios priežasties.
* * *
mis knygomis, bet ne apokrifinėmis.
( Išskyrus aukščiau suminėtas
Kalbėdami apie kanonų ir prana
šus (pvz. Luko 16, 29) turėjo galvoje Vulgatoje patalpintas Senojo Testa
žydų kanonų, kuriame tilpo 39 mūsų mento apokrifines knygas, jis paly
Senojo Testamento knygos (pvz. Ma ginti nedaug tesiskiria nuo hebrajų
to 4, 10 remiasi 5 Mozės, 6, 13 ir - Senasis Testamentas - ir graikų
10, 20; Mato 4, 15 - Jėzajo 9, 1 - 2 - Naujasis Testamentas - originalo;
ir daugely kitų).
tačiau
svarbu pabrėžti skirtingų
Tos knygos buvo parašytos se psalmų numeracijų, būtent:9-tas ir
nąją - hebrajų kalba, o dalinai ara- 10-tas psalmas Vulgatoje yra sujung
mėjų - hebrajų tarme ir tokiame ti į vienų, pažymėtas Nr. 9, 11 - 146
pavidale yra išlaikytos; o apokrifų psalmai pažymėti N. N.
10 - 145,o
originalų (prototipų) - turime grai psalmas 147 Vulgatoje perskirtas į
du - 146 ir 147).
kų kalboje.
Senojo Testamento kanonų suda
II. Apie tarnavimų Die
ro šios knygos:
5 Mozės knygos, po dvi knygas Sa vui
Katalikai ir evangelikai sutaria,
muelio, Karalių, Kronikų, po vienų
krikščionys privalo garbinti
dozuos, Teisėjų, Rūtos,Ezdro,Nehe - kad
mijaus, Esteros, Jobo, Psalmų; Sa Viešpatį Dievų vien vardan Viešpaliamono sprendimai, Saliamono pa ties mūsų Jėzaus Kristaus, t. y. atsi
mokslo žodžiai, Saliamono giesmės, žvelgiant Jo nuopelnus.
Jono 16, 23:. . . iš tiesų, iš tiesų
- keturios didžiųjų pranašų knygos,
- dvylika mažųjų pranašų knygų, - sakau jums, jei ko prašysite Tėvų,
ir Jeremijo raudos; viso 39 knygos. jis tai duos jums mano vardu.
Romos katalikai ir evangelikai
6. KATALIKU AIŠKINIMAS
sutaria, kad
Naujojo Testamento
Naudinga yra malda šauktis šven
apokrifai nėra priskiriami prie ka
noninių knygų. Naujojo Testamento tųjų ir prašyti jų užtarimo bei pagal
kanonų sudaro 27 knygos :keturios bos.
Garbinimas
šventųjų,
kuriuos
evangelijos, Apaštalų darbų, 13 šv.
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Viešpats Dievas išaukštino ir pami
lo. tenka pačiam Viešpačiui Dievui.
Pastaba. Šventas yra žmogus be
nuodėmės, kuris ne tik pildė dešimt
Dievo prisakymų, bet prisilaikė ir
Bažnyčios
prisakymų ir per kurį
Viešpats Dievas padarė stebuklų.
Kanonizacijos
(paskelbimų ko
nors šventuoju) teisę, turi vien popie
žius.
6. EVANGELIKU AIŠKINIMAS
Angelus ir šventuosius danguje
privaloma gerbti, tačiau garbinti juos
maldomis, nusilenkimais ir t. t.nede ra, nes Šv. Rašte draudžiama tai da
ryti.
Apr. Jonui 22, 8-9:Aš, Jonas, esu
tas, kuris tai girdėjo ir matė. Ir kai
aš tai girdėjau ir mačiau, parpuoliau
pagarbinti prie kojų angelo, kuris
mantai rodė. Bet jis tarė man:"Ziūrėk, kad to nedarytumei ! Aš esu tavo
ir tavo brolių pranašų ir tų, kurie
laiko šitos knygos žodžius, draugas
tarnas. Dievų garbink!"
Pastaba. Pagal Šv. Raštų šventas
nėra be nuodėmės; šventas yra kiek
vienas tikrai tikįs, pašauktasis (Rom.
1, 7) apiplautas Kristaus krauju ir
per Šv. Dvasių paaukotas Dievo nuo
savybėn.
Rom. 1, 7 ‘Visiems Dievo numylė
tiesiems
Romoje, pašauktiesiems
šventiesiems.
2 Tęs. 2, 13: "O mes visuomet tu
rime dėkoti Dievui dėl jūsų, Viešpa
ties numylėti broliai, kad Dievas jus
išrinko pirmatikiais
išgelbėjimui
Dvasios atliekamu pašventimu ir per
tikėjimų tiesų. "
1 Petro 1, 15-16: "Bet, sekdami
Šventųjį, kuris pašaukė jus, ir jūs pa
sidarykite šventi visu pasielgimu;
nes parašyta: ’Būkite šventi, nes aš
esu šventas. ’ "
1 Ko r. 3, 16-17: "Ar nežinote, kad
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jūs esate Dievo šventykla ir Dievo
dvasia gyvena jumyse? Jei kas nai
kina Dievo šventyklų, tų Dievas sunai
kins, nes Dievo šventykla yra šventa,
ir ta jūs esate ! "
7. KATALIKU AIŠKINIMAS
Ypatingai
garbinama turi būti
Mergelė Marija, Viešpaties Jėzaus
motina, be nuodėmės, nekaltai pra
dėta ir užžengusi dangun, be kurios
ir Dievo sūnaus įkūnijimas būtų ne
galimas. Mergelė Marija yra mūsų
pirmutinė užtarėja danguje, ji uži
ma pirmų vietų visų šventųjų tarpe.
Ji yra mūsų tarpininkė, užtarėja ir
karalienė. Ji yra net pačio Dievo
motina ir gailestingesnė net už pa
tį Viešpatį Kristų.
Mergelės Marijos nekalto pra
sidėjimo
dogma buvo paskelbta
1854 m. , o jos dangunžengimo dog
ma 1950 m.

7. EVANGELIKŲ AIŠKINIMAS
Mergele^ Marijų, Viešpaties Jė
zaus motinų, privalome gerbti, nes
ji buvo palaiminta tarp moterų, ne
žiūrint to ji pati buvo reikalinga iš
ganymo ir rado jį savo sūnuje. Ji
turėjo ir daugiau vaikų. Apie jos
nekaltų prasidėjimų ir dangunžengimų Šv. Raštas nieko nerašo.
Luko 1, 28
Luko 1, 4b - 47: "O Marija tarė:
Mano siela aukština Viešpatį ir ma
no dvasia džiaugiasi Dievu, mano Gel
bėtoju. '
Mork. 6, 3: "Ar šitas nėra dailidė,
Marijos sūnus ir Jokūbo, Jozės, Judo
bei Simono brolis ? Ir ar jo seserys
nėra čia pas mus ?. . . "
Ap. Darbai 1,14: "Šitie visi viena
širdimi pasiliko maldoje su moteri
mis ir Marija, Jėzaus motina, ir su jo
broliais. "
Ji buvo skaisti, pamaldi, tyki, tyli.

Reikalinga pagarbiai ją prisi
minti, kiek galima sekti jos gyveni
mo pavyzdžiu, bet nereikia į ją mel
stis ir jos šauktis. Nei ji, nei šven
tieji negali būti danguje mūsų tar
pininkais,ne s vienintelis tarnininkas yra mūsų Viešpats J ė žus Kristus.
Jono 14, 13: "Ir, ko tik prašysite
mano vardu, tai darysiu, kad Tėvas
būtų pagarbintas Sūnuje. "
Jono 14, 6: "Jėzus sako jam;’Aš
esu kelias, tiesa ir gyvybė. Niekas ne
gali ateiti pas Tėvą kitaip, kaip tik
per mane. "
Ap. Darbai 4, 12: "Ir nė per vieną
kita nėra išgelbėjimo; nes po dangumi
nėra žmonių tarpe duoto kito vardo,
per kurį mes turėtume būti išgelbėti"
Evangelistas Lukas 11, 27 - 28:
aiškiai apibudina Kristaus pažiūrą
į Mariją, Jo motiną.
"O jam tai besakant, viena moteriške
iš minios, pakeldama balsą, tarė jam:
1 Palaimintos įsčios, kurios nešiojo ta
ve, ir krūtys, kurias tu žindai !'Bet jis
tarė: ’Taip, bet geriau sakant, palai
minti, kurie girdi Dievo žodį ir jį lai
ko. ’ "
8. KATALIKU AIŠKINIMAS
Tikintieji privalo garbinti šven
tųjų ir kankinių kūnus ir relikvijas
bei kitokius paminklus (šv. kyržiaus
medį, Kristaus drabužį ir pan. ),
nes Viešpats Dievas per juos su
teikia įvairių malonių. Paveikslai,
statulos, vaizduoją Kristų, Mergelų
Marijąir šventuosius, turi būti tal
pinami bažnyčiose, butuose ir kito
se vietose. Garbindami paveikslus,
statulas ir relikvijas, garbiname
patį Jėzų Kristų ir Viešpatį Dievą.
8. EVANGELIKU AIŠKINIMAS
Šventųjų ir kankinių palaikų bei
relikvijų, o taip pat paveikslų bei
statulų garbinimas prieštarauja

pirmam ir antram prisakymui. 2
Mozės 20, 3-6.
Mums nevalia Viešpatį Dievą
garbinti kitaip, negu dvasia ir tiesa
- nes taip mus Kristus mokė.
Jono 4, 24: "Dievas yra dvasia,
ir garbintojai turi garbinti dvasia
ir tiesa".
* * *
Pačioje pradžioje krikščionių
Bažnyčia meldėsi ne į šventuosius,
bet už gyvuosius, laikydama tikin
čiuosius šventais (Ap. Darbai 9, 32).
Apie tai liudija Epifanijaus raštai
iš mūsų eros 370 m. ir Kirilo Je
ruzaliečio raštai 386 m. Il-me ir
III-me šimtmetyje krikščionys kan
kinių mirtie s dienos atminimą pap
rastai šveisdavo prie jų kapų, besimelsdami ir begirdami juos. Reto
riniais sakiniais kalbėtojas dažnai
kreipdavosi lyg ir į numirėlį; pav.
- Grigalius iš Nazianzos savo kal
boje prieš Julijoną sušuko: "Klau
syk, Konstantino Didžiojo Dvasia,
jeigu turi kokį nors supratimą apie
šiuos
dalykus. . . ". Panašiai tas
pats kalbėtojas prabilo prie savo
mirusios sesers Gorgorijos: "Jei
tau rūpi reikalai, kuriuos mes at
liekame, ir jei šventos vėlės turi
nuo Dievo tą dalį, jog šiek tiek su
pranta apie čia esančius reikalus,
tuomet klausykis tų mūsų žodžių".
Taip buvo pradėta kreiptis į miru
sius IV-me šimt. Laikui bėgant kal
bos į mirusius tiek įsigalėjo, kad
jau V-me šimt. Vigilantas iš Barcelonos turėjo smarkiai pasiprie šinti tam papiktinimui. Vl-me šimt.
pradėta tikėti, kad kreiptis į miru
sius yra naudinga. Gali būti, kad
čia pasireiškia žydų įtaka. Pirmas
Romoje paskelbtas (kanonizuotas)
šventuoju buvo vyskupas Ulrichas
iš Augsburgo, mirus 973 m. 1170m.
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popiežius Aleksandras III pasisavi
no išimtine kanonizacijos teisę,.
Prieš kanonizaciją vyksta t. v. kanonizacinis
procesas - ilgalaikis
tyrinėjimas, kartais besitųsiąs iš
tisus šimtmečius. Vienas šventumo
įrodymų yra stebuklai, kurie įvyk
sta prie mirusiojo kapo, o taip pat
kandidatui reiškiama vietinių gy
ventojų pagarba. Kanonizacija vyk
doma šv. Petro bažnyčioje Romoje.
Pats popiežius atnašauja mišias, o
tas, už kurį iki šiol buvo meldžia
masi, pirmą kartą maldoje prašo
mas užtarimo : "šventasai N. . . ,
melskis už mus".
Evangelikų Bažnyčia visus tuos
dalykus atmeta, nes jie nėra pagrį

sti Dievo žodžiu. Pats Augustinas
savo veikale "De vera religione"
pasisako prieš šventųjų garbinimą.
Dėl Marijos garbinimo mūsų įsiti
kinimas sutampa su Konstantinopo
lio patriarcho Nestorijaus; jis sa
ko : "Ar Dievas turi motiną ? Tuo at
veju yra pateisinama pagonybė, da
vusi dievams motinas, o melagis
yra laiško Hebrajams autorius, įro
dinėję^, kad Kristaus dievybė yra
be tėvo, be motinos, be pradžios
(Hebr.7, 3). Nevadinkime tad Mari
jos "Dievo motina", kad nesusigun
dytame padaryti ją dievaite, o save
pagonimis ".
(Bus daugiau)

PASTANGOS BAŽNYČIOS
VIENYB EI ATSTATYTI
Halina Dilienė

Palyginti neilgas 17-kos metų
laikotarpis po II-jo pasaulinio ka
ro sudarė geras sąlygas mūsų
dvasinio gyvenimo pažangai. Kas
dieninė spauda, radijo ir televizi
jos programos, o labiausiai vis
gausėjanti
mokslinė literatūra
mus puikiai informuoja apie pro
gresą technikoje, medicinoje, bi ologijoje, humanistiniuose moks
luose ir pan. Kartais mums ne
lengva susigaudyti šių naujų pa
žiūrų "tankumyne'"atrodo, tiesiog
nebeįmanoma visko susumuoti ir
padaryti
atitinkamas
išvadas.
Tenka vėl sutikti su Heraklitu, kad
"viskas plaukia" - panta rei - , ir
kad žmogaus dvasinė pažanga yra
be ribė.
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Viename straipsnyje neįma noma net visai trumpai apibrėžti
viso, kas atriekta per du dešimt
mečius. Bet tai ir nėra šio straip
snio tikslas. Apžvelgsime tik,
kaip paskutiniu laiku vystėsi re
liginė mintis, kuria linkme ėjo
paskirų tautų religinis gyveni
mas, ir kaip krikščionių Bažny
čia tvarkosi taip greit besikei
čiančiame pasaulyje.
Paskutinių 20 metų bėgyje
krikščionių Bažnyčių gyvenime
juntamas nenuilstamas siekimas
suvienyti krikščionybę,; tą polinkį
matome beveik kiekvienoje dides
nėje Bažnyčioje. Amerikonai tam
mėgsta vartoti žodį "merge", kas
reiškia "pasinerti", arba "susi-

lieti”. Neseniai buvome liudinin
kais tokio "merging”, kada "Pre
sbyterian Church in the U. S. A.”
ir "United Presbyterian Church
of North America" susijungė į
vieną organizaciją "United Pres
byterian Church in the U. S. A. "
Liuteronų Bažnyčios Amerikoje
taip pat jungiasi į didesnius administratyvinius vienetus. Artimiau
siu laiku numatoma pradėti pasi
tarimus tarp Liuteronų Bažnyčios
Missouri Sinodo ir Presbiterionų
Bažnyčios Amerikoje, kad nusta
tyti, kas gi iš tikrųjų šias dvi Baž
nyčias skiria. Čia svarbu paminė
ti, kad šiems pasitarimams pir
mas žingsnis buvo padarytas iš
iki šiol religinės separacijos sie
kusios Liuteronų Missouri Baž
nyčios.
Didelės reikšmės paskutinių
metų bėgyje įgavo beveik visą
krikščioniją apimąs ekumeninis
sąjūdis. Sis sąjūdis ypatingai pa
sireiškia ekumeniniais susirinki
mais, kurie kartais vadinami "Ge
neralinėmis Asamblėjomis "-’Pa
sauliniais
Kongresais",
arba
"Konsiliumais". Lietuvių kalba
gal geriausiai tiktų pavadinti "Ekumeniniais Suvažiavimais. "
1961 - 1962 metais įvyko 3
Kristaus Bažnyčios ekumeniniai
suvažiavimai:
1. Trečiasis Pasaulio Bažny
čių Tarybos arba P. B. T. visuo
tinis suvažiavimas New Delhi, In
dijoje, 1961 m. lapkr. mėn. 18-30
d.
2.
Penktasis
Tarptautinės
Bažnyčių Tarybos arba T. B. T.
p’asaulinis suvažiavimas Amster
dame, 1962 m. rugp. 13 - 21 d.
3. Romos katalikų skaičiavi -

mu dvidešimt pirmasis e kūme ninis, arba antrasis Vatikano su važiavimas Romoje, kurio pirmo
ji sesija vyko nuo 1962 m. spalio
mėn. 11-tos iki gruodžio mėn. 8d.
1. P. B. T. veiklos apžvalga.
Nuo Pasaulio Bažnyčių Taryoos įsteigimo 1948 m. Amsterda
me, ekumeninis sąjūdis sparčiai
žengia pirmyn. Šiuo metu P. B. T.
apima beveik visas krikščionių
Bažnyčias, išskyrus Romos kata likų, imdama pagrindan dogmą,
kad Kristus yra pasaulio Išgany tojas ir mūsų Viešpats ir Dievas.
Sis pagrindas yra esminis dabar
tiniame ekumeniniame judėjime .
Jis yra tokio universalaus pobūd
žio,
kad kiekvienai krikščionių
Bažnyčiai kelias į Pasaulio Baž
nyčių Tarybą yra laisvas. P. B. T.
veikla sugebėjo tiek suartinti pas
kiras Bažnyčias, net tokias, kurios
dažnai būdavo viena kitai nedrau
giškos, kad jų atstovai atsidūrė po
vienu stogu bendriems pasitari
mams. Dabartiniu laiku P. B. T. apima beveik pušų krikščionijos ir
jos moralinis autoritetas pasauly
je kasmet didėja. P. B. T. integra
cija su Tarptautine Misijų Taryba
III-jo
ekumeninio suvažiavimo
metu New Delhi, 1961 m. labai pa
kėlė tos organizacijos reikšmų.
Net Romos Katalikų Bažnyčia, iki
šiol šaltai ir iš atitinkamo nuoto
lio stebėjusi ekumeninius įvykius,
pradeda vis labiau domėtis P. B. T.
veikla. Ne be moralinės P. B. T.
įtakos, ypač pontifikuojant dabar
tiniam popiežiui Jonui XXIII, Ro
mos Katalikų Bažnyčia pakeitė sa
vo nusistatymą nekatalikų krikš
čionių atžvilgiu, pav. į III P. B. T.
suvažiavimą New Delhi Jonas
XXIII pasiuntė oficialius stebėto29

jus, kurie net nagrinėjo religines
problemas kartu su Tarybos na
riais. Kaip žinome, Romos Katali
kų Bažnyčios atstovais buvo pa
rinkti bažnyčių vienybės žinovai.
Žodžiai "heretikas", "atskalūnas,"
"klaidatikis" ir pan. baigia nykti
Romos katalikų rašomos kalbos
žodyne, o jei jie dar kartais pra
slysta į Čikagoje leidžiamo "Drau
go" dienraščio skiltis, tai greičiau
sia per atsakingojo redaktoriaus
neapsižiūrėjimų. Rimti katalikų
žurnalai, kaip pav. "Catholic ac
tion", "The Pope speaks" ir "Stimme der Zeit" tų žodžių vengia.
Paskutiniųjų metų Romos katalikų
literatūroje pastebimas žymus pa
sikeitimas, vertinant Liuterio ir
Kalvino veiklų, o taip pat Reforma
cijos kilimo priežastis bei jos reik
šmų. Tame neabejotinai pasireiš
kia P. B. T. įtaka. Tuo tarpu tenka
stebėtis, skaitant XXV Lietuvių
Enciklopedijos tome tilpusį straip
snį "Reformacija", kuriame taip
vienšališkai, ir net klaidingai ap
rašytas visųpasaulį sukretens reli
ginis sųjūdis. Visai kitaip Refor
macijų įvertina žymūs, plataus
masto, Romos katalikų rašytojai.
Teologijos profesorius Hans Kueng savo veikale "Konzil und Wiedervereinigung", I960 m.(Pratarmę, parašė Vienos kardinolas dr.
Franz Koenig) pabrėžė, kad Refor
macija pastūmėjo Romos Katalikų
Bažnyčių atnaujinimo link. Kun.
Hoffman iš Lenkijos yra tiek toli
pažengus, kad vadina protestantus
ne "atsiskyrusiais broliais", bet
"broliais Kristuje". Jis rašo: "Nu
stokime, pagaliau, vadinti Liuterį
šėtono įrankiu, norėkime suprasti
jį ir jo pasekėjus, tuomet galėsime
tikėtis, kad mūsų broliai Kristuje,
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protestantai, nežiūrės į popiežių,
kaip į Kristaus dvasiai svetimų
institucijų. " Vargu ar be Pasaulio
Bažnyčių Tarybos įtakos tie žod
žiai būtų įmanomi ? Savo istorinia
me atsišaukime į krikščionijų III
-sis Pasaulio Bažnyčių Tarybos
e'kumeninis suvažiavimas pabrė
žia šūkį : "JĖZUS KRISTUS YRA
PASAULIO ŠVIESA".

2. T. B. T. veiklos apžvalga.
Galbūt ne visi skaitytojai yra
arčiau susipažinę, su kitu ekume
niniu sųjūdžiu - Tarptautine Baž
nyčių Taryba (International Coun
cil of Churches). 1962 m. Amster
dame buvo sušauktas jau penktas
tos Tarybos pasaulinis kongresas.
Pirmojo Pasaulio Bažnyčių Tary
bos
suvažiavimo Amsterdame,
1948 m. rugp. mėn., metu atsirado
Bažnyčių, kurios nesutiko su P. B.
T. vedama bažnytine ir pasauline
linija, ypač dėl Bažnyčių, esančių
anapus Geležinės uždangos.
Tada tų Bažnyčių atstovai su sirinko istorinėje anglų reforma
tų bažnyčioje Amsterdame, kur
savo laiku rinkdavosi dėl tikėjimo
persekiojami protestantai prieš
išvykdami, kaip piligrimai, į Amerikų. Jų tarpe buvo reformatai,liu
teronai, baptistai, metodistai ir
kitų denominacijų atstovai, ku
riems P. B. T.vedama linija atro
dė nepriimtina. Jie nutarė įkurti
naujų organizacijų: Tarptautine^
Bažnyčių Tarybų. Tai įvyko 1948
m. rugp. mėn. pabaigoje Amster
dame, vos kelias dienas prieš įs
teigiant Pasaulio Bažnyčių Tary
bų. Tos grupės nariai pasmerkė
kompromisinę,modernistų ir neomodernistų politikų. Jų nuomone,
P. B. T. principas, leidžiųs tapti

Ponų Paužų šeima Detroite. VI. Pauža yra
Liet. Bendr. Detroito apyl. valdybos p-kas.
Med. dr. Eugenija Paužienė-Gurskytė yra ku
ratorė ir viena iš stambiausių mūszį Bažnyčios
kasmetinių rėmėjų. Sūnų vardai — Vladas ir
Antanas.

jos nariu
kiekvieną Bažnyčią
kuri pripažįsta Jėzų Kristų, kaip
Išganytoją ir Dievą, esąs per pla
tus. Remdamiesi apaštalo Povilo
2-me laiške Korintiečiams 6, 14
ir 17 parašytais žodžiais; "Nevil
kite svetimo jungo su netikinčiaisiais. Nes kokį dalyką turi teisybė
su nedorybe? Arba ką bendrą švie
sybė su tamsybe?. . . Todėl išeiki
te iš jų tarpo ir atsiskirkite, sako
Viešpats"..., jie kreipėsi į tuos
Bažnyčių atstovus, kurie pasiliko
Pasaulio Bažnyčios Tarybos tarpe,
su prašymu, kad ir jie atsiskirtų
nuo netikinčiųjų. Tarptautinės Baž
nyčių Tarybos pagrindai yra šie:
a)
Visas Šventasis Raštas yra

Dievo inspiruotas; b) Dievas apsi
reiškia Šventoje Trejybėje; c) Jė
zus Kristus yra Žmogus ir Dievas;
d) Jėzus Kristus atsikėlė kūnu ir
vėl
ateis
garbėje ir galybėje;
e) Amžinas gyvenimas laukia iš
ganytųjų, o amžina kančia - pa
smerktųjų.
Amerikonai
T. B. T. vadina
"McIntire Group ", nes jos steigė
jas buvo ir dabar yra jos dvasinis
vadas dr. Carl McIntire iš Fila
delfijos. Dabar šią srovų vadinti
"grupe" jau yra nebetiksiu, nes
T. B. T. išaugo į sąjūdį, kuriam
priklauso 83 Bažnyčios. Penktame
T. B. T. kongrese buvo priimtos
rezoliucijos apie P. B. T. , apie re
ligine, laisvų, apie nepakeičiamą
Dievo Žodį; taip pat buvo pasmerk
ta P. B. T.priimtoji rezoliucija dėl
stačiatikių Bažnyčių iš Rytų Euro
pos priėmimo, bet ypatingai tas
kongresas buvo nusistatųs prieš
modernistų teologiją, komunizmą
ir Romos Katalikų Bažnyčią.
Į T. B. T. veiklą reikėtų žiūrėti
šaltai ir stengtis ją religiniai įver
tinti,
nedarant klaidų.
Bendrai
imant, tas sąjūdis yra daugiau opo
zicinio pobūdžio, jis yra nukreip
tas prieš Pasaulio Bažnyčių Tary
bą, prieš jos platųjį ekumeninio
sąjūdžio supratimą. Griežtai nusi
stačius prieš komunizmą, ji iš an
ksto atmeta kiekvienos Bažnyčios
iš už Geležinės uždangos dalyva
vimą ekumeniniame gyvenime vien
todėl, kad tos Bažnyčios yra komu
nistiniame pasaulyje. Ar toks nusi
statymas nebūtų ekumeninės idėjos
susiaurinimas, ir ar jis sutampa
su Kristaus Dvasia ? Be to, Tarp tautinės Bažnyčių Tarybos aiškiai
negatyvus nusistatymas prieš Ro
mos Katalikų Bažnyčią ir prieš bet
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kokias jos vadų pastangas sušvel
ninti santykius su ne Romos kata
likų krikščionimis, o ypač pastaty
mas Romos Katalikų Bažnyčios ir
komunizmo vienoje eilėje, yra ne
abejotinai klaidingas kelias ekume
niniame darbe. Nežiūrint viso to,
reikia pripažinti, kad tas sąjūdis
turi ir teigiamų dalykų: kiekviena
sveika opozicija yra gera. Norėtų
si tikėtis, kad pamažu Pasaulio
Bažnyčių Taryba ir Tarptautinė
Bažnyčių Taryba ras sugyvenimo
būdų. Laiko bėgyje T. B. T. gal iš
moks realiai žiūrėti į gyvenimų at
viromis akimis ir nebevertins jo
vien savo fanatiškais nusistaty
mais.
3. Vatikano veiklos apžvalga.
Romos Katalikų Bažnyčios skai
čiavimu dvidešimt pirmasis, arba
Vatikano antrasis ekumeninis su
važiavimas Romoje, 1962 m. savo
skaitlingumu ir nepaprastai iškil
mingu atidarymu buvo be abejonės
įspūdingiausias mūsų laikų įvykis.
Kai šis "Mūsų Sparnų" nume
ris pasieks savo skaitytojus, pir
moji Vatikano suvažiavimo sesija
jau bus baigusi savo darbų. 1963
m. rugsėjo mėn. suvažiavimas bus
tųsiamas. Tuo tarpu įvairios ko
misijos dirbs be pertraukos. Ži
noma, kol kas yra per anksti duoti
to suvažiavimo galutinį įvertini
mų. Jo svarba glūdi ne iškilmin
gojo atidarymo momente, bet ga
lutiniuose nutarimuose. Šio suva
žiavimo reikšmę,nusakė popiežius
Jonas XXIII : "Padėti Bažnyčiai
sutikti besikeičiantį pasaulį, " ar
ba kitaip kalbant, kad Bažnyčia
nagrinėtų šio pasaulio įvykius su
dideliu rimtumu ir nutartų, kokia
vieta priklauso jame Romos Kata
likų Bažnyčiai. Klausimas labai
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svarbus ir gilus. Tenka džiaugtis,
kad Romos Katalikų Bažnyčios
popiežius rado reikalinga sukvie
sti savo vyskupus ir atstovus tar
tis, kaip pakeisti ir pašalinti atgy
venusius ir nebeaktualius dalykus.
Pirmoje eilėje tas suvažiavimas
liečia tik Romos Katalikų Bažny
čių, bet savo svarbumu, svarstant
visos žmonijos aktualius klausi
mus, jis tampa, - kaip ir Pasaulio
Bažnyčių Tarybos suvažiavimai
Amsterdame, Evanstone ir New
Delbi, - tikru ekumeniniu kongre
su. Todėl krikščionys - nekatalikai rodo gana didelį tuo suvažia
vimu susidomėjimų. Daugelis pro
testantų Bažnyčių, neišskiriant
Evangelikų Reformatų Bažnyčios
Čikagoje, pakartotinai meldėsi už
Vatikano suvažiavimo pasisekimų,
už suvažiavimo dalyvių tikros Evangelijos supratimų. Jau dabar
galima šiame Vatikano suvažiavi me pastebėti dvi grupes :pažangiuosius
ir konservatyviuosius
vyskupus. Tuo tarpu galbūt nesvar
bu, kad faktinai dar nebuvo nė vie no galutinio susitarimo svarbes niuose klausimuose; pats Jonas
XXIII savo uždarymo žodžiuose
1962 m. gruodžio mėn. 8 d. pabrė žė,
kad pirmoji sesija buvo tik
įvadas į didelius suvažiavimo už davinius. Suprantama, kad vysku
pai turi į įvairius dalykus skirtin
gas pažiūras, bet reikia stebėtis,
kad,
bendrai imant, Amerikos
Jungtinių Valstybių vyskupai yra
labiau konservatyvūs, negu jų Va
karų Europos kolegos - vyskupai
ir kardinolai.
Ko iš tikrųjų galima iš Vati
kano suvažiavimo laukti?Ar kad
krikščionys - Romos katalikai ir
nekatalikai geriau vieni kitus su-

prastų ir religiniai suartėtų?Norisi tikėti,
kad popiežiui Jonui
XXIII tas klausimas rimtai rūpi.
Gal todėl jis Vienybės Sekretariato pirmininku ir paskyrė tokių
asmenybe^ kaip kardinolas Bea,
kuris savo ilgamečiu patyrimu
geriau, negu kiti, supranta suva
žiavimo galimumus ir jo ribas.
Iš vienos pusės dabartinė Ro
mos Katalikų Bažnyčia jau atme
tė 16-tojo amžiaus Jėzuitų Ordi
no praktikų vienybei ieškoti. Koks
milžiniškas skirtumas tarp Tridento, kur protestantai buvo ap
šaukti heretikais ir prakeikti,ir
dabartinio Jono XXIII žodžių apie
nekatalikus. Ta naujoji šio popie
žiaus dvasia, įvesta į Romos Ka
talikų Bažnyčių, yra geras ir po
zityvus ženklas. Tai beveik Jono
Huso neištarta rehabilitacija, išė
jusi iš tos pačios Bažnyčios, kuri
jįkadaise pasmerkė. Bet tokie iš
oriniai ženklai turėtų būti remia
mi konkrečiais nutarimais, kaip
pvz. supratimu, kad nė viena Kris
taus Bažnyčia nėra neklaidinga,
nes istorija parodė, jog šimtme
čių bėgyje Romos Katalikų Baž nyčios dvasia nevisuomet sutapo
su Sventųja Dvasia. Jokia Bažny
čia neprivalo savus identifikuoti
su Kristumi. Be to, Vatikano su

važiavimas turėtų suprasti, kad
tikrai pribrendo laikas pakeisti
Bažnyčios mišrių vedybų kanonų,
kad jis atitiktų Evangelijos dva
sių. Tai atneštų visai krikščion
ybei
palaiminimų ir duotų jai
daugiau jėgų kovoti su bendrais
priešais - ateizmu ir nihilizmu.
Pasaulio Bažnyčių Tarybos
durys su jos ekumeniniu pagrin
du - "Jėzus Kristus yra pasaulio
Išganytojas,
mūsų Viešpats ir
Dievas” - plačiai atidarytos ir
Romos Katalikų Bažnyčiai. Kiek
viena Bažnyčia, tapdama P. B. T.
nariu, gali pasilaikyti sau savo
dogmas, tradicijas ir papročius.
Jei Romos Katalikų Bažnyčia, Sv.
Dvasios vedama ir savo vidaus
bėdų bei išorės pavojų spaudžia ma, laiku spėtų apsisprųsti ir
įstotų į Pasaulio Bažnyčių Tary
bų, ji stipriai patarnautų vienybei
tarp krikščionių atstatyti bei su
griautų viltis tiems, kurie žada
mus visus palaidoti. Tada Romos
Katalikų Bažnyčia būtų daug ar
čiau Kristaus, negu bet kada vi
soje savo istorijoje.
Kiek
vienam istorinio masto apsi
sprendimui reikia ne vien aukos
ir išminties, bet ir drųsos. O ar
Vatikano suvažiavimas jos turi,
parodys netolima ateitis.
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HUGENOTAI

IR

MES

Rašo inž. H. Pavilonis

Neseniai tilpųs "Post" žurnale
Ernest O. Hauser straipsnis "Ats
parieji hugenotai" mums ev. refor
matams yra įdomus, nes jame atsi
spindi mūsų visuomenės ir mūsų
Bažnyčios istorijos lygiagretumas.
Minėtas autorius, lankydamasis
Prancūzijoje ir tyrinėdamas prote
stantų gyvenimų, patiekia išvadų,
kad prancūzai protestantai, kurie
sudaro tik 20% visų gyventojų, mo
raliai ir materialiai gyvena geriau,
negu jų kaimynai katalikai. Siam
teigimui paremti jis duoda ir stati
stinius davinius.
Šiuo metu Prancūzijoje gyvena
apie 900, 000 protestantų, kurie su
daro tris svarbiausias denominacines grupes, būtent:
1. Prancūzijos Reformatų Baž
nyčia, turinti 450, 000 narių. Jų su
daro, taip vadinami, kalvinistai ar
ba hugenotai, kurie gyvena pietinėj
ir rytinėj Prancūzijos dalyje. Taip
pat nemažai jų yra Paryžiuje ir jo
priemiesčiuose.
2. Prancūzų Liuteronų Bažny
čios nariai gyvena daugiausia El
zas - Lotaringijoje. Jų yra apie
350, 000 narių.
3. Baptistai yra mažiausioji pro
testantų
grupė,
susidedanti iš
70, 000 narių, gyvenančių Paryžiuje
ir jo apylinkėse.
Visos tos trys konfesinės pro
testantų grupės turi iš viso 1100
parapijų. Kalvinistai arba reforma
tai turi 600 parapijų ir apie 750 ku nigų. Prancūzijos protestantai yra
susijungųį federacijų ir kas keturi
metai renkasi į bendrų sinodų.
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Savo straipsnyje autorius išim
tinai ir nuodugniai nagrinėja dabar
tinį ir praeities gyvenimų Prancū
zijos kalvinistų arba hugenotų, ku
rie, jo nuomone, sudaro dabartinį
prancūzų visuomenės elitų. Būdami
nepaprastai taurūs, kuklūs, kilnios
dvasios,darbštūs ir taupūs, prancū
zai kalvinistai yra pasiekė^ mokslo,
ekonomijos ir politinio gyvenimo
viršūnių. Jų tarpe yra šių dienų di
džiųjų finansinių įstaigų žymiausios
asmenybės
(direktoriai) : Verne,
Neuflize, Mallet, Bungene r, Hottinguer; žymus automobilių gamybos
savininkas Peugeot; užsienio ministeris Maurice Couve De Murville
ir t. t. ir t. t.
Prancūzai protestantai, daugumoje
kalvinistai, sudaro 20% profesūros
personalo visuose Prancūzijos uni
versitetuose. Į kurių tik prancūzų
kultūrinio gyvenimo sritį pažvelg
si, visur užtiksi kalvinistus vado
vaujančiose vietose.
Šis visuomenės elitas, maždaug
atatinkųs Amerikos "Who is Who"
garsenybių sųrašų, yra susispietųs
į "Haute societe protestante" arba
trumpai vadinamas H. S. P. Kitas
panašus jų ratelis vadinamas "Cen
tre de Villemfetrie", yra gražiame
Paryžiaus priemiesčio palociuje.
Čia susirenka įvairūs mokslininkai,
profesionalai, menininkai ir dvasi
ninkai pasidalinti mintimis ir pasi
semti dvasinio peno.
XVI šimtmečio pradžioje Jono
Kalvino mokslas, kaip gaisras, apė
mė visų Prancūzijų ir mažai betru
ko, kad Prancūzija būtų tapusi vi-

sa kalvinistiška. 1564 m. Jonui Kal
vinui mirus, kas trečias asmuo
Prancūzijoje buvo kalvinistas. Isto
rija tačiau lėmė kitaip. Prancūzijos
karalių sostai keitėsi, pereidami
tai į protestantų, tai į katalikų ran
kas, kol pagaliau ta lygsvara buvo
katalikų paglemžta.
Religiniai karai pasikartotinai
tųsėsiper porų šimtmečių. Ypatin
gai protestantizmo istorijai lieka
nepamirštamas ir šiurpulingiausias istorijos lapas - Baltramie
jaus nakties skerdynės, įvykusios
1572 m. rugp. 24 d. , kuomet virš
30, 000 Jono Kalvino pasekėjų buvo
išžudyta. Tas skerdynes išprovoka
vo prancūzų karalienė našlė Kata •
rina de Medici.
Būdami nepaprastai karingi ir
tuo metu gana skaitlingi, kalvinistai
- hugenotai nepalūžo galutinai ir
šiai nelaimei užėjus. Neužilgo jie
vėl atsigavo ir pajėgė persiorgani
zuoti į skaitlingų kariuomenę, su
darant 25, 000 karingų vyrų su ke
letą pilių bei tvirtovių. Tuo metu
jiems vadovavo kunigaikštis Henri
kas iš Navaros, kuris vėliau persi
krikštijo į katalikų tikėjimų, tapda
mas Prancūzijos karalium Henri
ku IV. Nors ir būdamas katalikas,
jis tačiau rodė palankumų hugeno
tams
ir
išleido taip vadinamų
"Nantes ediktų", suteikiantį jiems
daugiau laisvės. Nežiūrint to, huge
notų persekiojimai bei religiniai
karai tųsėsi ir toliau. 1628 m. hu
genotų pilis - tvirtovė La Rachelle,
apsupta katalikų fanatikų, kapitulia
vo. Daug hugenotų didvyrių žuvo
taip pat Cevennes kautynėse.
1702 m. karalius Liudvikas XIV
panaikino "Nantes ediktų", atimda
mas visas pilietinės apsaugos tei
ses hugenotams. Net ir Biblijos lai

kymas namuose buvo baudžiamas
mirtimi.
Pietinėj Prancūzijoj, tarp Miallet ir Anduze miestelių yra taip va
dinamas "Desert muziejus". Čia
yra įvairūs religinių karų paliki
mai :kontrabandinės Biblijos, slap
tų krikšto ir pamaldų paveikslai ir
t. t. Šioje apylinkėje yra dabartiniu
laiku skaitlingiausia kalvinistų-hugenotųbažnyčia Prancūzijoj, kurios
narių skaičius siekia 2800. Šioje
apylinkėje gyventojai, beveik išim
tinai hugenotai, garbingai demonsttuoja hugenotų aštuonkampį kryžių,
ypač moterys mėgsta nešioti jį kaip
papuošalų.
Hugenotų persekiojimas, kuris
tųsėsi per kelias gentkartes, bu
vo masinės emigracijos priežasti
mi į kitus kraštus: Vokietijų, Olandijų, Šveicarijų, Škotijųir į Ameri
kos kontinentų. Būdamiaukšto išsi
lavinimo
amatininkais, šie nauji
emigrantai labai greitai ir puikiai
įsikūrė naujose jų tėvynėse. Su sa
vim jie atsivežė ne tik savo gabu
mus, bet ir nepaprastų darbštumų
ir pasišventimųkrikščioniškam gy venimui. Anglijoj jie pirmieji išvy
stė
garsiųjų tekstilės pramonę.
Amerikai jie davė šias garsias as
menybes (prezidentus): George Wa
shington, John Adams, John Quincy
Adams, John Tyler, James Garfield
ir Teodore Roosevelt. Hugenotų šei
ma, vardu Apollos de Revoirne, ap
sigyvenusi Bostone, davė garsųjį
Paul Revere. Garsieji Amerikos ra
šytojai: Thoreau, Wittier, Longfellow
buvo hugenotai. Garsioji bilionierių
šeima Du Pont irgi yra hugenotų
kilmės. Bowdoin ir Vassar kolegi
jos yra irgi hugenotų įsteigtos. Be
veik kiekviename J. A. V. kampe yra
hugenotų draugijos, iš jų garsiausia
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yra "Hugenotų Sąjunga" New Paltz
New Yorke. Iki šių laikų čia Ameri
koje dar egzistuoja prancūzų huge
notų bažnyčios, kuriose laikomos
pamaldos prancūzų kalba.
Š. Amerikoje iš hugenotų yra iš
augusi Presbiterionų Bažnyčia, kuri
šiuo metu priskaito 4, 278, 000 narių.
Kaip matome, didelė dalis presbite
rionų yra hugenotų pusbroliai. Vie
nam ano meto hugenotų ainių Svei carijoje musų sinodas yra suteikus
Lietuvos Ev. Reformatų Bažnyčio s
Garbės Kuratoriaus titulą. Presbit
erionų bažnyčios nariais esame ii
mes. Kaip hugenotai Prancūzijoje,
o reformatai Lietuvoje, taip ir Ame
rikos presbiterionai pasižymi dide
liu kūrybingumu. Juos randame įvai
riuose aukštuose postuose,pvz.prez.
Eisenhoweris, Dulles ir t. t.
Vieną iš hugenotų ainių Ameririkoje -kun. Du Bourdieu-mūsų sino
das yra apdovanojęs auksiniu Huge

notų Kryžium. Dar vienam hugenotų
ainiui, gyvenančiam Šveicarijoje kun. M. Pradervandui yra suteiktas
mūsų Bažnyčios garbės kuratoriaus
titulas. Sį titulą mūsų Bažnyčia yra
suteikusi tik keturiems asmenims
pasaulyje.
Pirmasis, gavus garbės kurato
riaus titulą, buvo prof. Good (Angli
ja). Antrasis asmuo tuo titulu buvo
pagerbtas Anglijos ministerio pir
mininko Rytų Europos reikalų pata
rėjas ir Lietuvos - Latvijos sienos
nustatymo arbitras prof. Y. J. Simp
son (presbiterionas). Trečias asmuo
ir pirmas iš lietuvių garbės kurato
riaus titulą gavo 1949 m. prof. Vac
lovas Biržiška (reformatas).

Kaip matome,hugenotus ir refor matus riša ne tik bendras tikėjimas,
istorijos ir likimo panašumas, bet
ir nuoširdaus bendradarbiavimo ry šiai.
* * ❖

Paveikslo centre — Radvilų pilies griuvėsiai Biržuose, žvelgiant iš vakarų. Pilies Kai
rėje — reformatų, bažnyčia, dešinėje — katalikų. Priešais matome Agluonos upę, o
kairėje — ežerą, už kurio — grafo Tiškevičiaus rūmai. Radvilų pilis buvo baigta sta
tyti 1603 m. Gardine 1586 m. mirus Lietuvos-Lenkijos karaliui S. Batorui, Lietuvos1
-Lenkijos sostas net 80-čiai metų (1588-1668) atiteko Vazų šeimos karaliams — šve
dams, uoliems katalikams, kurie, trokšdami užimti ir savosios Švedijos sostą, įvėlė Lie
tuva-Lenkiją į labai ilgus ir nelaimingus karus su švedais. Tų karų eigoje ši Biržų
pdis buvo švedų užimta 1625 ir 1655 m., kol 170//. m. ji buvo galutinai sugriauta. Da
bar ji yra dalinai restauruojama.
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Lietuvių Evangelikų - Reformatų sinodas
Mykolas Plepys

1962 m. birželio mėn. 23 - 24
dienomis mūsų bažnyčioje ir jos
patogioje salėje, 1942 N. Spaulding
Ave, Čikagoje įvyko mūsų sinodas,
į kurį susirinko iš įvairių JAV vie
tų kuratoriai, delegatai, svečiai. Šį
kartų gausiai buvo atstovauta ir
Kanada.
Pirmoji sinodo diena buvo pra
dėta 3 vai. ir nusitęsė iki vėlyvo
vakaro. Tųjų dienų turėjo būti iš
spręsta daug mūsų Bažnyčios vi
daus reikalų, kurie buvo iš anksto
surašyti į plačių programų - die
notvarkę. Prieš posėdžiams prasi
dedant, įvyko trumpos, bet labai įs
pūdingos pamaldos. Kadangi jau
šimtmečiais, nuo pat J. Kalvino re
formacijos laikų, mūsų Bažnyčia
tvarkosi tiktai demokratiniais pa
grindais, tai ir minėtų dienų viskas
buvo atlikta rinkimo ir balsavimo
keliu. Sinodo direktorium buvo iš
rinktas inžinierius Gytis Šernas
iš Kanados; posėdžiuose dalyvavo
ir direktoriaus tėvas kuratorius
Petras Šernas, ilgametis Lietuvos
Banko Klaipėdoje direktorius. Si
nodo cenzorium buvo išrinktas
kun. P. Dilys, sekretoriatan - Da
nutė Kregždienė, Stasys Palšis ir
Mykolas Plepys, rezoliucijų komisijon - prof. Vladas Jakubėnas ir
Viktoras Karosas. Giliu susikau
pimu buvo pagerbti mūsų mirusie
ji ir ištremtieji. Žodžiu sinodų
sveikino kunigai Ansas Trakis ir
Kostas Burbulys. Liuteronų Ziono
parapijos klebonas
J. Pauperas
tuo laiku buvo toli nuo Čikagos ir
sinodų pasveikino telegrama, kar

tu atsiųsdamas delegatus M. Nagį
ir J. Kasiulį, kurie įteikė sveiki

nimo raštų. Telegramomis ir raš
tais iš JAV, Anglijos, Vokietijos,
Šveicarijos, Australijos ir kitų
kraštų buvo gauta labai daug svei
kinimų ir linkėjimų. Šių dienų re
liginių klausimų nagrinėjime - po
kalbyje dalyvavo E. Gerulis, kun.
P. Dilys, inž. H. Pavilonis, kun. A.
Trakis, P. Kuginys. Reikalinga pa
žymėti, kad to pokalbio metu buvo
skaitomas kun. P. Dilio praneši
mas apie protestantizmo ekume
ninį sųjudį, t. y. , anot prelegento,
vienas žymiausių reiškinių krikš
čioniškame pasaulyje. Protestantiškasai pasaulis paėmė pilnų at
sakomybę už Vakarų pasaulio Ii kimų ir apjungimas protestantiškų Bažnyčių tapo istorine būtenybe.
Toliau prelegentas konstatavo, kad
ir lietuviai evangelikai eina tuo pa
čiu keliu. Jau yra sudarytas Lietu vių Evangelikų Spaudos Centras,
jungiantis penkias denominacijas
išeivijoje ir numatoma netolimoje
ateityje įkurti Lietuvių Evangelikų
Ekumeninę Tarybų. Prelegentas
toliau pabrėžė, kad lietuviai pro
testantai, būdami laisvoje protes
tantiškoje Amerikoje, atgaivino sa
vo protestantiškų sąmonę ir junta
savo didelęatsakomybęuž tolimes ne^ lietuvių tautos ateitį.
Sekantis prelegentas kuratorius
Eugenius Gerulis nagrinėjo Vati kano šaukiamo visuotinio Romos
katalikų Bažnyčios susirinkimų.
Pasiremdamas katalikiškos spau
dos daviniais, prelegentas nurodė,
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kad daugelis įžymių katalikų vei
kėjų supranta didelį pavojų, grėb
siantį katalikų Bažnyčiai ir apla
mai visai krikščionijai. Katalikų
vyskupai savo prisiųstuose memo
randumuose siūlo daryti toli einan
čias reformas. Prelegentas toliau
nurodė, kad nors didesnę ar ma
žę sne moralinų, socialine^ ir eko
nominę, krizų pergyvena visas Va
karų pasaulis, vienok padėtis gry
nai katalikiškuose kraštuose yra
beveik katastrofinga. Jei Romos
Bažnyčia nesitvers revoliucinių
priemonių tai artėjančiai katast
rofai užbėgti už akių, tai ir protes
tantiškam pasauliui grųsia tos ka
tastrofos liūdnos pasėkos. Vieny
bės problema negali būti spren
džiama, kol neįvyks Romos Baž
nyčioje moralinis principų atsta
tymas pagal Evangelijų. Pranešė
jas, spręsdamas iš gautų katali
kiškos spaudos atsiliepimų,- yra
optimistiškai nusiteikus, kad po
piežiaus Jono XXIII vadovaujamas
visuotinis susirinkimas padarys
dideles reformas savo Bažnyčioje
ir tuo pačiu atidarys plačias gali
mybes bendradarbiauti, o gal net
ir susijungti su kitomis bažnyčio
mis, kurios susiprato reformuotis
jau gerokai anksčiau. Be šių pa
grindinių reformų, joks apjungi
mas
ir net bendradarbiavimas
protestantų su R. katalikų Bažny
čia neįmanomas.
Gyvenimo ir istorijos faktai
liudija, kad Romos katalikų Baž
nyčios
auklėjamas masės tipoi
žmogus neįstengia išsprųsti savo
kraštuose socialinio teisingumo
klausimo,nesugeba tvarkyti demo
kratinės valdžios principų, atsili
kus mokslo ir pažangos srityje,
religiniai vis labiau išblėsta, o,
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nevilties apimtas, - linksta komu
nizmo pusėn. Gelbėjimui ne tiek
reikia ekonominės paramos, kiek
sveikų dvasinių pagrindų, nes ne
medžiaga dvasiai,© dvasia medžia
gai diktuoja. Esu, mes protestantai
turime domėtis ir rūpintis katalikizmu, nes šiam krikščionybės
sparnui grimstant pražūties verpetan gali būti įtrauktas ir visas
krikščioniškasis pasaulis. Prele
gentas, remdamasis
statistikos
daviniais, kvietė visus susirūpinti,
nes šiuo metu krikščionys ir savo
skaičiaus proporcija ir teritori
jos atžvilgiu mažėja, kai tuo tar
pu ir ateistinis komunizmas, ir
pagonija plečiasi.
Po to sekė labai gyvos ir įdo
mios diskusijos. Nemažai laiko
buvo paskirta mūsų spaudos rei
kalams ir nutarta, kad mūsų peri
odinis organas "Mūsų Sparnai"
išeitų dažniau; numatyta remti keletos jau paruoštų knygų leidimų,
(Bušackio "Radvila", Plepio "Hu
sas" ir t. t. ), kurias, regimai, leis
aukščiau minėtas Spaudos Centras.
Po moterų ir jaunimo draugi
jų pranešimų ir diskusijų sekė
pertrauka. Mūsųmoterys su pačia
šeimininke H. Diliene prišakyje
sinodo dalyvius pakvietė prie jų
pačių paruoštų ir Dievo dovano
mis apkrautų stalų kavai. Po ka
vos vėl imtasi darbo. Čia buvo
pranešimų, apyskaitų tvirtinimas,
kaikurių organų rinkimas, mūsų
ateities veikimo aptarimas ir re zoliucijų skaitymas bei priėmi
mas. Iš rezoliucijų platesnei vi
suomenei žinotinų, reikia paminė
ti dvi: l)Biblijos vertimui į mo derniškų lietuvių kalbų paremti
skelbti 1000 dol. aukų vajų ir 2)
sinodo protestas dėl tendencingo

straipsnio "Reformacija", tilpusi©
25-me lietuvių enciklopedijos to
me.
Mūsų Kolegijos prezidentas M.
Tamulėnas sinodo darbuose nebu vo tiktai pasyvus stebėtojas, bet
aktyviai
dalyvavo
visų reikalų
sprendimo klausimuose.
Sekmadienis, birželio 24-ji, bu
vo skirtas pamaldoms. Tarnavo
abu mūsųkunigai:superintendentas
kun. St. Neimanas ir kun. P. Dilys.
Vargonais
grojo kompozitorius
prof. Vladas Jakubėnas. Tai dienai
pritaikintų turiningų pamokslų pa
sakė kun. St. Neimanas. Kitus daly
kus pravedė kun. P. Dilys. Solistai
Bronė Variakojienė ir Leonas Gru
žas savo gražiai ištobulintais bal
sais pagiedojo po giesmų ir abu
kartu duetų, sekmadienio mokyklos
auklėtiniai, savo nenuilstamos mokytojos M. Plačienės paruošti, la
bai darniai pagiedojo giesmę, ku
riai, kaip ir solistams, akomponavo tas pats profesorius Jakubėnas.
Pamaldoms pasibaigus, trum
pos pertraukos metu, atvirame ore
buvo padaryta daug nuotraukų, ku
rias "numušė" inžin. Jonas Varia kojis ir Erika Dilytė.

Po to sekė bendri pietūs, laike
kurių dar arčiau buvo susipažinta
tarpusavy. Pasakyta eilė kalbų, pa
bendrauta. Po pietų sinodo dalyviai
dar ilgai šnekučiavosi ir čia pat
tik kų iš spaudos išėjusį dvigubų
"Mūsų Sparnų" numerį ir naujai
išleistų N. Testamentų.
Šis suvažiavimas buvo jau XV
-tas po to, kai iš Lietuvos po laisvųjį pasaulį išsiblaškėme. Sinode
buvo daug aukštamokslių intelek tualų. Beveik visi mūsų daktarai,
kurių tarpe ir tam tikrų medici
nos mokslo jau pasižymėjusių spe
cialistų.
Šis sinodas buvo skaitlingiau sias savo dalyviais iš visos penkilikos, kas rodo, jog mes reform
atai tebesame ne tik gyvi, bet ir
naujosiose savo tėvynėse neištirp
ome kaip religiniai, taip ir tauti niai. Norėtųsi, kad ir ateityje pasiliktumėme tokie pat, išlaikydami
savo senuosius papročius bei savo
iš tėvų ir senelių gautų tikėjimų
išpažintume dar gyviau ir sųmoningiau, negu kad iki šiol, ir svarir tvirtai perduotume savo vai
kams.

Taip dabar atrodo Biržų Vytauto gatvė, žvelgiant nuo buv. gaisrinės i pietus. Gais
rinės pastate — autobusų stotis. Laisvės paminklo vietoje — rusų kapinės.
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Klausimus siųsti E. Geruliui, 6805 S. Campbell Av., Chicago 29, Illinois, U.S.A.

KLAUSIMAI - ATSAKYMAI į "Mūsų Sparnus" buvo įvesti 1953
m. sausio 1 d. ir egzistavo iki 1959 m. rugpiūčio mėn. "M. S". Nr.
10. Pradžioje skyrių vedė E. Gerulis (M. S. Nr. 3 - 7), vėliau - M.
Plepys (M. S. Nr. 8 - 9). Per minėtų laikotarpį buvo atsakyta į 16
klausimų, o priskaičius ilgesnius atsakymus - straipsnius, viso jų
būtų virš 20. Atsakymus suteikė arti 10 asmenų. Atsakymų auto
riai buvo lietuviai, estai, ukrainiečiai, priklausą įvairioms evange
likų denominacijoms.
Visa tai kas atlikta, nors ir yra, palyginti, gana kuklūs vaisiai,
visgi tai yra įnašas tiek turinio atžvilgiu, tiek bendradarbių skai
čiaus išplėtimu, tiek ir patarnavimu klausiantiems. Todėl naujoji
žurnalo vadovybė, visa tai įvertindama, savo 1962. XI. 17 d. posėd
žio nutarimu, šį skyrių vėl grąžina į "Mūsų Sparnus", ir jo vedimą
paveda Eugenijui Geruliui.
Kviečiame skaitytojus nesivaržant siųsti mums savo klausi mus, o mes stengsimės patarnauti jums atsakymais. Siunčiant
klausimus, nebūtina atžymėti savo pavardę,, ne s mes nesame smal
sūs tai žinoti. Šio skyriaus uždavinys - tarnauti atsakymais.
Skyriaus vedėjas

1. Ką šveisti: va r dine s ar gim
tadienius ?Mūsų tėvas yra katali
kas, o motina - evangelike. Tėvas
nori, kad mūsų šeima švę,stų vardines, o motina - gimtadienius.
Abu tėvai, nors ir nenurodo rimte snio pagrindo savo nuomonei
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paremti, pasisako vis už savus
papročius. Dėlto namuose jaučia
mas erzlus nesutarimas.
Kartą tėvas autoritetingai pa
klojo
ant stalo jėzuitų žurnalą
"Žvaigždę,"
( Nr. 8, 1961) ir su
■pirštu rodo, ką tuo klausimu rašo

mokytas žmogus - jėzuitas K. Trimakas ^''Amerikoje paplitus pa
protys švęsti gimtadienį. Šiuo pa
pročiu pradeda užsikrėsti (lyg ko
kia baisia liga. . . ) ir lietuviai".
Esą, "išvada turėtų būti aiški:vardadienio prasmė yra krikščioniš
ka ir daug gilesnė bei kilnesnė".
Atseit, švęskime tik vardines ii
saugokimės, kad tik neužsikrėstu
me gimtadienio švehtimo papro čiu - tuo protestantų išmįslu.
T ė va s buvo labai patenkintas,
nes
pagaliau galėjo pasiremti
"juodu ant balto", kai tuo tarpu
nuliūdusi motina to padaryti ne
galėjo. Ji prašo, kad mes, vaikai,
irgi rastume ką nors "juodo ant
balto". Todėl dabar ir kreipiamės
į "Mūsų Sparnus".

Kaip matome, gimtadienius
švenčia ne vien tik evangelikai.
Todėl visai be reikalo jūsų mi
nėtas jėzuitas bando tą gražų pa
protį nuvertinti.
Tiek vardo diena, tiek ir pats
vardas yra parenkamas ir gauna
mas iš žmogaus, (tėvų, krikšto tė
vų), gi tuo tarpu gimimo diena
yra Dievo dovana. Dievo duota
diena yra svarbesnė, negu žmo nių pasirinktoji. Net ir krikšto
diena žmogui yra nepalyginamai
svarbesnė ir prasmingesnė, negu
jo vardo diena. Tik gaila, kad
krikšto dienos iškėlimu ir jos
šventimu niekas nesirūpina. Dau
gumas krikščionių savo krikšto
dienos datos net nežino!
E. G.

Jūsų šeimos budrumas tusti
gražius papročius ir vengti blogų
- yra girtinas. Tačiau gerų pap
ročių, nors ir svetimų, nereikėtų
peikti, nežiūrint iš kur jie būtų
kilų. Tiesa, protestantai yra dau
giau pamėgų švųsti gimtadienius,
o katalikai - vardines. Bet ir ka
talikuose gimtadienių šventimas
nėra svetimas. Ar gi katalikai ne
švenčia
Kristaus
gimtadienio
gruodžio 25 d. ?Visas krikščio
niškasis pasaulis švenčia Kris
taus gimimo dieną - Kalėdas - ir
niekas nesako, kad tai blogas pa
protys. Katalikai švenčia ir Mari
jos gimtadienį (Nativity) rugsėjo
8 d. Švenčia net Marijos nekalto
prasidėjimo (Immaculate concep
tion) šventų gruodžio 8 d. Ir Jono
Krikštytojo gimtadienis yra ofi
ciali katalikų Bažnyčios šventė.
Pats popiežius Jonas XXIII irgi
švenčia savo gimtadienį lapkričio
25 d.

2. Kur yra Ararato kalnas, ant
kurio sustojo Nojaus laivas po didžiojo tvano ?

Ararato kalnas yra Turkijoje,
netoli Persijos ir sovietų okupuo
tos Armėnijos pasienių.Apie Nojų,
potvinį ir Ararato kalną rašoma I
Mozės 5, 28 - 9, 29. Čia duodame
Ararato kalno vietovės žemėlapį.
E. G
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3. Kristaus kaikais gyveno Marija, Juozapas, o taip pat Petras,
Povilas ir daugelis kitų didžiai pa
maldžių, garbingų ir kilnių asme
nybių. Kuri iš jų yra skaitoma didžiausia ?

Iš Kristaus laikais gyvenusių
mirtingųjų žmonių didžiausias bu
vo JONAS KRIKŠTYTOJAS, kurio
tėvas buvo kunigas Zakarijas ir
motina Elžbieta (Marijos giminai
tė). Ne kas kitas, o pats Viešpats
Jėzus Kristus sako: "Iš tiesų, sa
kau jums, tarp gimusių iš moterų
nekilo didesnio už Jonų Krikštyto
jų" - Mato 11, 11. Dar prieš Jono
Krikštytojo gimimų Viešpaties at
siųstas angelas pačioje šventyklo
je aiškino minėtam Zakarijui, kad
jo būsimas sūnus Jonas Krikštyto
jas bus didis Viešpaties akivaiz
doje, ir kad jau "savo motinos įsčiuje jis bus pilnas šventosios
Dvasios" - Luko 1, 15.
Tiesa, kie}< Kristaus laikais
(Luko 11, 27), tiek ir mūsų dieno
mis kaikurie žmonės bando pir
mumų priskirti Marijai. Jie tas
savo pastangas siekia paremti an
gelo Gabrielio (rytietiško pasi sveikinimo papročiu) tartais žod
žiais Marijai (Luko 1, 28 - 30).
Deja, šio pasisveikinimo žodžiai
neatsveria Kristaus pasakymo,
užrašyto Mato 11, 11. Tiek pats
Kristus, tiek ir visas N. Testamen tas nei Marijos asmens, ir, tuo la
biau, nei jos pirmumo nepabrėžia,
o kaip tik priešingai - jų kuklina:
Luko 1 1, 27 - 28; Mato 12, 46 - 50
ir Luko 8, 19 - 21,° Luko 2, 50; Ma to 13, 57; Jono 2, 1 - 4 ir 19, 26.
Matome, kad šv.Raštas Marijų va dina tik "moteriške". Pati Marija
save vadina Viešpaties "tarnaite"
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(Luko 1, 38 ir 48). Tuo tarpu Ma
rijos kulto šalininkai jų stato kuo
ne lygia Dievui, jų garbina, į jų
meldžiasi, ir net vadina jų dangaus
ir žemės karaliene.
Kaikurie evangelikai, iš vie
nos pusės žinodami aiškų šv.Raš
to žodį Marijos atžvilgiu, iš kitos
pusės matydami tų žmonių perdė tas pastangas kelti Marijos kultų,
ir tuo piktindamiesi, tuo pačiu įsi bėgėjimu, deja, lyg ir meta kokį
tai neprielankumo šešėlį nieko dė
tai Marijai. Reikia gerai įsidėmė
ti, jog nedera to žmonių kuriamo
kulto suplakti su pačia Marija, nes
tai yra du visai skirtingi dalykai !
Teisingai smerkdami tų kultų,
mes jokiu būdu neturime būti abe
jingi kukliam ir kilniam Marijos
asmeniui, kurio pavyzdžiu me s vi
si turėtume pasekti. Kų Dievas
pagyrė, to žmogus tenepeikia. E.G.

4. Viena mano draugė (Romos
katalikė) sako, kad švč. Marija tu
rėjo tik vienų vaikų - Jėzų Kristų.
Esu, evangelikai, norėdami Kris
taus motinų pažeminti, sako, jog
Marija su Juozapu turėjo vėliau ir
daugiau vaikų. Ar tai tiesa ?

Pabrėžiame, kad evangelikai
neturi jokio tikslo Marijos paže
minti. Evangelikai Marijų gerbia,
bet nepripažįsta Romos katalikų iš
sigalvoto Marijos garbinimo kulto,
nes jo negalima paremti Šv. Raštu.
Norint, kad jūsųdraugė pati įsi
tikintų, jog Marija turėjo ir daugiau
vaikų, atverskite jai pačių katalikų
Šv. Raštų - arkivyskupo Juozo Skvi
recko išverstų ir 1947 m. išleistų
Naujojo Testamento 40-tų puslapį,
kur Mato evangelijoje (13, 53 - 56)
rašoma, jog Marija turėjo šiuos sū
nus: Viešpatį Jėzų, vėliau Jokūbų,

Juozapą, Simoną ir Judą (ne šis bu
vo išdavikas). Be šią sūnų, Marija
turėjo dar ir dukterų. Apie tai rašc
ne vien Matas, bet ir Lukas (8, 1920),
Ap. Darbai 1, 14.
Mes tikime, kad Jėzus gimė iš
mergelės Marijos. Bet jei vėliau
vedusi šeima, ir dar tokia pavyz
dinga, kaip kad Marijos ir Juozapo,
turėjo vaikų, mes tame nieko blogo
neįžiūrime.
E. G.

5. Esu girdėjus Lietuvoje viso
kių pašaipių kalbų kalbelių apie
kažkokias Mikaldos pranašystes.
Neevangelikai dažnai tas pašaipas
a d r e s u o davo
protestantams. Ką
bendro tos pranašystės turi su evangelikais ?Ar užgauliojimams tu
rima koks rimtesnis pagrindas ?
Gal tas keistuolis ponas Mikalda
buvo protestantas?
Ši sena Mikaldos vardu vadina
ma pranašysčių knyga buvo rasta
Romoje 1590 metais. Kadangi tuo
metu buvo pats Reformacijos įkar
štis, todėl kai kas gal per klaidą ir
riša šią knygą su protestantais.
Tikrumoje ji nieko bendro su evan
gelikais neturi. Spėjama, kaip kad
rašo katalikųmarionų kun. V. Bagdanavičius
"K. K. Laivo” Nr. 12
1962. III. 24, jog Mikaldos pranašy
sčių knygos autorius yra vienas
viduramžių katalikų vienuolis ir
vyskupas, buvą.s popiežiaus legatas
Airijai, gyvenąs 1094 - 1139 me
tais. Jamyra priskiriama toji pri
vačių pranašysčių knyga. Tačiau
mokslininkai abejoja, ar tikrai šv.
Malachijas buvo tųpranašysčių au
torius, nes kaikurie jų apibudini
mai labai tinka vėliau gyvenusiems
popiežiams.
E. G.

6. Kodėl žydai prisilaiko košerio ?
Jau nuo pat seniausių laikų žy
dai sau griežtai draudžia valgyti
tokią gyvulių mėsą, kuri nebuvo
specialiu būdu nukraujinta, nes, jų
supratimu, siela (soul) yra kiekvie
no kūno kraujuje - "anima enim
omnis carnis in sanguine ėst”. Mi
nėtą mėsą valgant, kartu būtų val
goma ir siela, o tai daryti draud
žiama. Sį draudimą Mozė savo raš
tuose daug kartų kartoja, pvz. "Da
bokis, kadkraujo nevalgytumei, nes
kraujas yra jo siela, todėl tu sielą
su mėsa neturi valgyti” - I Mozės
12, 23. Pats žodis "košer” reiškia
"švarus”.
Kaip krikščiony s ir kitos seno
sios religijos sunfanta laikinąją ir
amžinąją gyvybe^, kaip aiškina kūno,
kraujo, sielos, vėlės ir dvasios są
vokas, ir ką bendro turi ar neturi
su tuo gyvuliai - būtųjau kitas įdo
mus klausimas, reikalingas plates
nio straipsnio
E. G.

7. Ar angelai turi sparnus ?
Skaitydamas Sv. Raštą niekur ne užtikau, jog angelai būtų sparnuoti,
gi tuo tarpu katalikų bažnyčios
vaizduojami angelai (statulos, pa
veikslai) visada yra su sparnais.
Gal tad kartais yra ir sparnuotų
ir nesparnuotų angelų ?Kartais ir
mirusieji žmonės yra vaizduoja
mi su sparnais. Kaip tad yra tik
rumoje ?
Teisingai rašote, jog Biblijoje
niekur nėra pažymėta, jog angelai
arba mirę, žmonės turėtų kokius
tai sparnus. Jei kas tuos sparnus
prideda, tai tik iš savo neatsakin
gos ir niekuo nepagrįstos fantazi
jos,kuri ir prasilenkia su Šv. Raš-
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tu, ir klaidina žmones, ir teikia
daugiau progų ateistams iš krikš
čionių šaipytis. Todėl, kaipo toks
reiškinys, jis yra smerktinas ir
šalintinas. Gaila, kad kažkurios
krikščionių Bažnyčios panašias
fantazijas dar vis tebetoleruoja.
E. G.

8. Kiek laiko Kristus kent ėjo
ant kryžiaus, kol numirė ?
Jėzus Kristus buvo prikaltas
3 valandų po pietų ir mirė apie 9
valandų vakaro, tai yra - kentėjo
apie šešias valandas.
Ziūr. Morkaus 15, 25-37.
E. G.

KOKIŲ PAMOKSLŲ ŽMONES NORI
Kartų Kristus pasakėGydytoj o
reikia ne sveikiems, o ligoniams"
(-Morkaus 2, 17). Atseit, pagelbėk
ten, kur reikia, ir tuo, ko stokojama.
Deja, gyvenime kartais elgiama
si priešingai. Dažnai įvairios vado
vybės, lyg tos medžių viršūnės, bū
na nutolusios nuo savo kamienų ir
šaknų, todėl neįstengia tiksliau pa justi žmonių rūpesčių, vilčių, lūkes
čių, alkio. Šaknys yra reikalingos
vienokios dvasinės paramos, o vir
šūnės joms teikia visai kų kitų. To
dėl tokios bendruomenės ar tautos
dvasinis augimas lėtėja, brendimas
silpsta.
Kad to nebūtų, įvairių pažanges
nių tautų tarpe yra paplitus sveikas
paprotys karts nuo karto plačiai
žmonėms išsiuntinėti anketas su
įvairiais klausimais, kad iš gautų
atsakymų vadovybės galėtų geriau
orientuotis kur, kų ir kaip veikti.
Deja, lietuviuose panašus metodas
iki šiol labai, labai retai kada tėra
praktikuojamas, gi mūsų pačių tar
pe - dar nei karto! Šių spragų bent
dalinai turėtų užpildyti klausimų
- atsakymų skyrius, kur iŠ gauna
mų klausimų irgi galima daugiau
ar mažiau sprųsti, ko žmonės trok
šta, kuo jie domisi, ko teiraujasi.
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Neseniai, to tikslo siekdamas,
panašiu klausimu - atsakymų būdu,
Trier’e - viename iš pačių seniau
sių Vokietijos miestų, esančiame
prie pat Liuksemburgo valstybėlės,
vienas kunigų seminarijos rekto
rius (prof. B. Fisher) užmezgė ryšį
su
žmonėmis,
išsiuntinėdamas
jiems anketų, kuria teiraujamasi:
ko klausytojas laukia iš sakyklos,
ko jis pageidauja iš pamokslininko ?
Iš žmonių buvo gauti tokie atsa
kymai:
1. Paruoškite savo pamokslus ra
mybėje, nes priešingu atveju visi
lengvai pastebi pasiruošimo štokų.
2. Būkite tokie geri ir nekalbėkite
ilgiau, kaip 15 minučių.
3. Nekalbėkite aukštu stiliumi, ne
vartokite per daug svetimų tarptau
tinių žodžių, nes mes geriau atsi
mename vaizdingus pamokslus.
4. Kalbėkite ne senovės, o dabarties
kalba - aiškiai, be perdėto jausmin
gumo ir poezijos.
5. Nenorime jūsų dirbtinai išpūsto
tono, nes mes prisibijome, kad jis
gali būti tuščias.
6. Nemanykite, kad mes labai daug
kų žinome, nes tada jūsų pamokslas
aidės tik virš mūsų galvų.
7. Duokite mums paprastųmaitinan-

tį Dievo Žodį, nes mes, būdami al
kani, norime duonos, o ne torto.
8. Nestumkite mus į nusiminimą ir
liūdesį,
o drąsinkite ir padėkite
mums.
9. Atskleiskite mums išganymo di
dingą ir tiesų vaizdą.
10. Kalbėkite ir apie politiką, bet tik
tiek, kiek būtina Dievo Žodžiui. Par
tinės politikos venkite.
11. Junkite tikėjimą su mūsų profe
siniu gyvenimu ir nevaizduokite, jog
tik kunigų ir vienuolių luome tėra
tikrasis pašaukimas.
12. Nevaizduokite, kad jūs esate pa-

sieką tobulybės viršūną, nes mes
daugiau tikime tiems, kurie supran
ta mūsų sunkų kasdieninį gyvenimą
13. Peikite atvirai tai, kas mumyse
yra peiktina, bet nekeikite ir kumš
čiu ne daužykite pulpito, nes mes
nenorime būti niekinami. Visi žino
me, kad tiek mes, tiek ir jūs, nevisuomet esame tokiais, kokiais turė
tume būti.
Čia skaitėme vokiečių atsaky
mus. Būtų įdomu ir naudinga pa našiais klausimais išgirsti kada ir
lietuvių balsą.

Eugenijus Gerulis

KONKURSAS
"Mūsų Sparnų” žurnalo vado
vybė skelbia du straipsnių konkur
sus: vieną - Vasario 16 gimnazi
jos evangelikų mokiniams, kitą
- Lietuvių Protestantų Akademi
kų Sąjungos nariams.
Konkurso dalyviai patys lais
vai savo straipsniams pasirenka
temas. Straipsnių ilgumas neapri
bojamas. Pasirašoma slapyvar
džiu. Konkurso dalyvis iki 1963 m.
spaliųmėn.l dienos gali prisiųsti
vieną arba daugiau straipsnių šiuo
antrašu : Eugenius Gerulis, 6805
S. Campbell Av. , Chicago 29, Ill. ,
U. S. A.
L. P. A.Sąjungos narių straip
snius įvertins ši jury komisija:
prof. Vladas Jakubėnas (Ref. ), dr.
Algirdas Jurėnas (bapt. , Sv. Raš
to vertėjas), doc. teol. lie. Jonas
Pauperas (liut. ,Kelio redaktorius)
kun. Kostas Burbulys (metod. ,
Evangelijos Šviesos redaktorius)
Redakt. M. Nauburas (liut. ) ir ku
nigas
Povilas Dilys (ref. , Mū

sų Sparnų redaktorius).
Vasario 16 gimnazijos evan gelikų mokinių straipsnius įver tins Halina Dilienė, žurn. Euge
nius Gerulis ir Myk. Nordėnas.
Kviečiame visus evangelikus
prisidėti dovanomis arba pinigi
nėmis
aukomis
prie telkiamo
žurnalo konkurso premijų fondo.
Rėmėjų - mecenatų sąrašą su jų
dovanomis paskelbsime vėliau.
Dėl smulkesniųinformacijųkreiptis į E. Gerulį aukščiau nurodytu
antrašu. Konkurso rengimo komi
tetą sudaro kun. P. Dilys, P. Bru
žas, E. Gerulis ir M. Nordėnas.
Įvairios lietuvių evangelikų
denominacijos šių konkursų idė
jai gyvai pritaria ir konkursų da lyviams linki geriausios sėkmės.
P. S. Norintieji įstoti į Lietu
vių Protestantų Akademikų Sąjun gą, kreipiasi į pirm. Viktorą Mieliūlį, 1047 W. 31-st. Place, Chica
go 8, Ill.
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SENO BIČIULIO PRISIMINIMAS
Motiejus Tamulėnas

Kai gyveni toli nuo gimtojo
krašto, nuo tėvynės, kur praėjo
gražiausios gyvenimo dienos, kur
buvo kurta, dirbta, judėta, krutėta,
džiaugtasi pasisekimais ir sielo
tasi sunkiomis valandomis, - pra
dedi tą viską jau ir pamiršti ir at
rodo, lyg tai buvo koks sapnas, o
ne tikrovė. Bet kai gauni iš ten ko
kią žinią, ar spaudoje perskaitai
kokį aprašymą apie žinomą vietą
ar pažįstamą žmogų, prisiminimai
vėl atbunda, paveikslai vėl išryš
kėja, ir randi, kad tai buvo tik toli
mesnės praeities pergyvenimai.
Toks prisiminimas man stojo
si prieš akis, kai perskaičiau ži
nią apie mirtį vieno mano tos pat
profesijos bendradarbį.
Tas mano bičiulis daug kuo
skyrėsi nuo kitų zmoniųibuvo di
delis gamtos, gryno oro bei kelio
nių mėgėjas. Vegetaras nuo jau nystės
dienų bei entuziastingas
esperantininkas. Draugų turėjo vi
same pasaulyje ir daug laiko pra
leisdavo susirašinėdamas su jais
esperanto kalba. Turėjo ko pasa
koti apie rytų bei Azijos tautų es
perantininkus bei jų viltis ir troš
kimus. Nestokojo ryšių ir su va
karais. Važinėjo į kongresus, tai
į Vieną, tai į J. A. V. Pakelėje su
stodavo pas esperantininkus, su
jais
susipažindavo, dalindavosi
įspūdžiais. Visad būdavo geros
nuotaikos ir didelis optimistas.
Tik jau kiek sunkiau būdavo su pi
nigais, jų dažnokai trukdavo, nors
uždirbdavo neblogiausiai.
Ne kartą man sakydavo:
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-Ką tu ten plūkiesi su namų sta
tyba, ūkininkavimu, geriau man
paskolintum vieną, kitą šimtine^,
man pinigai taip reikalingi.
Turėjo jis ir Fordo gerokai
panaudotą automobilį ir juo važi
nėjo dažniausia su šeima ir dali
mi reikalingo turto.
Žiūrėk,
kartais,
Liudas su
žmona ir dviem dukrom jau čia.
-Tai kad ir sudulkėjome, kad jį
kur galas, - sako jis įeidamas.
Šiandien taip kaitina ir dulkės
taip lenda pro visus galus į maši
ną. Gal gi priimsite pakeleivius
apsistoti ir kiek pailsėti. Čia pas
jus erdvu ir grynas oras. Namai
ant pat ežero krašto. Mėgstu aš
tokias vietas. Patalpų mums daug
nereikia. Aš , štai, sumažaja gulė
siu čia ant balkono, tai ideališ kiausia vieta. Žmonai su vyrės niaja vietos irgi daug nereikia, jos
irgi pripratusios sportiškai gy
venti.
Taip, daug maž, jis visur susi
tvarkydavo ir lankydavosi ne tik
pas mus, jam tokių bičiulių buvo
nemažai.
Vieną kartą taip atvykus ir pa
pietavus bei pailsėjus, jis man ir
sako:
— Kaip jau anks čiau buvau mi
nėjus, turiu prie jūsų mažą reika
liuką. Kaip matote, mergaitės jau
gerokai paaugėjo ir yra pasiruošiusios stoti į gimnaziją. Bet vi
sas reikalas tame,jog gimnazijo je tikybos dėstymas yra privalo mas ir aš nenorėčiau, kad mano
mergaičių sielos būtų žalojamos

per tikybos dėstymą. Aš pats bu
vau
mokytoju ir žinau, kaip kape
lionų dėstoma tikyba,Tikybos rei kainose aš turiu savo ir kiek skir tingas pažiūras.
Jau anksčiau tuo reikalu buvau
kiek painformuotas, bet be smulk
menų, tai ir klausiu jį?
-O kuo gi aš galiu būti naudin
gas ?
- Aš norėčiau, kad mano duk
ros
būtų priimtos į evangelikų
reformatų tikybą, ir kad gimnazi
joje jos praeitų tos tikybos pro
gramą. Gal galėtumėte pasikalbė
ti su vietos ev. reformatų klebonu
kaip tą dalyką sutvarkyti.
Pasikalbėjus su klebonu paaiš
kėjo, kad reikia pradėti nuo mer
gaičių metrikų.
- Tai, kad mes neturime met
rikų, mergaitės dar nekrikštytos,
- buvo atsakymas.
Paskambinau vėl klebonui.
- Tegul
pristato
man tėvai
jungtuvių
metriką, o mergaites
mes pakrikštysime.
Į tai vėl Liudas atsako:- Mes
ir vedybų metrikų neturime, neno
rėjome eiti pas katalikų kunigus
jungtis, o metrikacijos įstaigos
Lietuvoje dar nėra. Tai taip ir gy
venome ir prigyvenome Mildutę,
bei Onytę,.
Pagaliau buvo sustota ant to,

tas į reformatų tikybą. Vėliau buvo
atliktos jungtuvės ir pakrikštytos
mergaitės. Mergaitėms buvo išduo
tos gimimo metrikos.
Mergaitės lankė gimnaziją ir
gerai mokinosi. Toji šeima ir vė
liau pas mus lankydavosi ir mes
svečiuodavome s pas juos. Karui užėjus, santykiai nutrūko ir nieko
apie tą šeimą girdėti nebeteko.
Pereitais metais laikraščiuose
perskaičiau, kad sportininkas ir ke
liautojas Liudas Alseika, 7 3 metų
amžiaus, su kitais septyniais ke
liautojais išsiruošė kelionėn dvira čiais nuo Baltijos jūros iki Vladi
vostoko prie Ramiojo vandenyno.
Kelionėje kažkur už Maskvos į li
rai© kalnų pusę, Alseika pravažiuo jančio sunkvežimio buvo užgautas,
sužeistas ir mirė. Tik tada vėl pri
siminiau tuos įvykius, kuriuos čia
aprašiau.

Įdomu,
kad tas vegetaras ir
sportininkas, būdamas 7 3 metų am
žiaus, drįso leistis į tokią didelę
kelionę. Tai tik didelis entuziastas
ir optimistas tai galėjo daryti. Tik
riausiai jis tą kelionę, būtų ir atli
kęs, jei ne tas nelaimingas atsiti kimas. Apie jo šeimą iki šiam lai
kui nieko girdėti neteko.

kad pristačius tėvų gimimo metri
kas,
reikės
padaryti sekantieji
veiksmai: tėvus ar vieną iš jų rei
kės konfirmuoti bažnyčioje, kai jie
susipažins su tikybos pagrindais,
atlikti jungtuvių apeigas ir po to
pakrikštyti mergaites.
Po keletos savaičių jie vėl at
važiavo,pasiruošę minėtiems veik smams. Liudas buvo konfirmuotas
bažnyčioje laike pamaldų ir priim
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DIDELĖ MEILĖ IR GARBĖ
Mus pasiekė
žinia, kad mūsų
kun. P. Dilys š. m. gruodžio 2 dieną
Toronto mūsų tenykščiams draugbroliams lietuviams evangelikams
Liuteronams laikė pamaldas su Sv.
Vakariene. Po pamaldų visa para
pija su savo Taryba prišaky kun.
P. Diliui įteikė didele dovaną-auk
sinį kunigo kryžių su atitinkamu
raštu, kurio turini čia ir perduoda
me.
Redakcija

TORONTO LIETUVIU EVANGELIKŲ
LIUTERONŲ

PARAPIJOS TARYBA

Didžiai Gerbiamam Mielam

KUNIGUI POVILUI DILIUI, Čikaga
KRYŽIAUS

ĮTEIKIMAS

Toronto Lietuvių Evangelikų Liuteronų parapija jau eilą metų
giliu dėkingumu džiaugiasi Jūsų pasiaukojančiu bei ištikimu patar
navimu. Jūsų didis pasišventimas mūsų Parapijai vertė mus pamą
styti. Šių metų lapkričio mėn. 3 dieną, mūsų Parapijos Tarybos po
sėdyje nutarėme Jums įteikti KUNIGO KRYŽIŲ, kaip padėkos ir Jū
sų pasiaukojimo įvertinimo išreiškos ženklą.
Kryžius juk mūsų VIEŠPATIES aukos simbolis. Mes žinome,
kad lietuvio evangeliko kunigo darbas ypač tremtyje dažnai reika
lauja visų jėgų, o daugumoje jis lieka nesuprastas ir neįvertintas.
Šis kryžius teprimena Jums visada KRISTAUS KRYŽIŲ, neštą
už visussuž JĮ priėmusius ir JĮ atstūmusius, JO KRYŽIUJE yra ir
mūsų lietuvių tautos prieglauda ir išgelbėjimas.

Brangus Kunige, malonėkite priimti šį kryžių ir nešioti jį DIE
VO GARBEI ir Jūsų paguodai bei džiaugsmui.
Inž. Bernardas Buntinas, Tarybos pirmininkas; G. Maurušaitis,
Tarybos sekretorius; Kun. Ansas Trakis, Administratorius (antspauda). Toronto, Adventas, 1962 m. gruodžio mėn. 2 dieną.
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Kinoteatro „Kronika" pastatas

— Komjaunimo g. 26, tel. 3-93-12

Raudonieji Lietuvos okupantai šią gražią Vilniazis reformatų bažnyčią buvo pavertę
į miltų sandėli, o 1958 m. jie čia įrengė kinoteatrą. Senąjį Pylimo gatvės vardą „per
krikštijo’'1 į Komjaunimo gatvę. Pirmojo pasaulinio karo metu šioje bažnyčioje kle
bonavo kun. prof. dr. K. Kurnatauskas, o 1930-1941 m. čia kunigavo Povilas Dilys.
Plačiau apie šią bažnyčią: „Mūsų. Sparnai” Nr. 8-9, 1955 m.
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BALTIJOS JŪRAI
Eilėraštis gautas iš okupuotos Lietuvos

Sveika būk, Baltija, tėvynės mano jūra!
Kaip paukštis į tave ilgėdamos skridau.
Tegu ir dar rūsšiau tava gelmė paniūra,
Aš tik šviesius jausmus dainuosiu šiandien tau.
Sveika būk, Baltijos nerimstanti banga!
Tu šiandien sutinki mane rūsčiai putota.
Pro jūros vandenų suaudrintąjį plotą
Tu prabyli didžia juodų gelmių jėga.
Kaip griausmo aidas toly tavo bangos dunda.
O iš arti sūriom purslų srovėm užliesi.
Tu žavinti grėsmė, svajonė ir paguoda —
Maištaujančia galia pavergti kėsiniesi.
Gūdžiai Birutės kalne senos pušys švokščia,
Pritardamos audringų vandenų bangoms,
Ir aš neramią širdį išdainuoti trokščiau,
Paklusdamas dėkingai vien tik tau ir joms.
Bet šiandien vakare mačiau tave kitokią ,
Kai glaustėsi į krantą bangos tylutėliai.
Sujaudinta akis vos prieblandoj suvokia,
Kaip žaidžia atspalviai ir šviesos, ir šešėliai.
Ir pušys atokiau Birutėj susigužų,
Tyliai vakariui dvelkiant kažką siaudžia, šlama,
O sutemų metu nebežinai, kas ūžia
Saulėlydžio garsų plačiai paskleistą gamą.
Mačiau tave ir vėl dienovidžio kaitroj,
Kai karštas kopų smėlis kaip sidabras žvanga.
Ir mėlynoj erdvėj auksinės stygos groja,
Ir rankos tiesiasi į skaidrią, vėsią bangą.
Sveika būk, Baltija, myliu tave visokią:
Vidudienių kaitroj, ir sutemų šešėly,
Ir kai putotos bangos, šėlstant audrai, kriokia
Ir įnirtingai griaužia baltą kopų smėlį.
Džiaugiuosi tavimi ir tavo galios mostu,
Ir laisvės plotuose išaugusia jėga.
Laisvų, šviesių bangų tėkmė neatsibostųJoje gyvenimas, kova ir atvanga.
Ar skausmo valandą, ar laimų trumpų mojiMan su tavim giliau krūtinė atsidūsta.
Tu sielą paguodi, kaip guodžia mylimoji,
Pravėrusi duris į tuščią, nykų būstą.
Sveika būk, Baltija, tėvynės mano jūra !
Kaip paukštis į tave ilgėdamos skridau.
Tegu ir dar rūsčiau tavo gelmė paniūra,
Aš tik šviesius jausmus dainuoju šiandien tau.
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NAUJOS KNYGOS

Šią žiemą Lietuvių Evangelikų
Spaudos Centras, įsisteigus prieš
metus, išleis savo pirmąją knygą
"Jonas Husas". Šią knygą išvertė
kuratorius M. Plepys.
Ta proga duodame vertėjo žodį,
atspausdintą minėtos knygos įžan
goje.
VERTĖJO ŽODIS
Šiuo metu, kai pasaulyje vis pla
čiau domimasi krikščionių vieny
bės klausimu, kiekvienam pravartu
išsamiau pastudijuoti istoriją bei
geriau suprasti jos vingių prieža
stis, atvedusias mus į šios dienos
padėtį, kad,remiantis praeities pa
tyrimu bei dabarties pilnesniu su
pratimu, sėkmingiau galėtume ieš
koti ir rasti bendrą kelią,vedantį
mus į laimingesne^krikščionijos ir
visos žmonijos ateitį.
Šioje knygoje yra vaizdžiai nu
šviečiamas bažnyčios gyvenimo
laikotarpis, buve^s maždaug 100m
prieš
oficialiąją Reformacijos
pradžią - 1517. X. 31.
Tas laikotarpis būdingas tuo,
kad, iš vienos pusės, jis, per des
potiškai viešpataujančios Romos
konservatyviosios
dvasininkijos
išdidųjį užsispyrimą nesirefor muoti, vedė ir šiaip jau į Rytus ir
Vakarus bei smulkesnias grupes
suskilusią ir iškrypusią Romos
bažnyčią prie dar didesnio jos ne
lemto susiskaldymo (žiūr. Apd. 28,
27). Tai būtų jo neigiamoji apraiš ka. Gi iš antros pusės,minėtas lai
kotarpis vis plačiau ir stipriau pa
laipsniui tiesė kelius žmogui išsi
laisvinti iš tos fizinės ir dvasinės,

šventvagiškai pačio Dievo vardu
pridengtos (žiūr. 2 Kor. 11, 14-15),
baisiausios popiežių inkvizicinės
tironijos, kad grąžinus žmogui są
žinės laisve^, kad turėjus teisę, skai
tyti Šv. Raštą, kad ne per ką kitą, o
tik per Kristų bendrauti su savo
Dangiškuoju Tėvu.
įsidėmėtina, kad bažnytinių re
formų šaukliai visai nesiekė Baž
nyčios skaldymo! Jie troško tik
Bažnyčią apšvarinančių reformų.
Jų šūkis buvo:atgal prie Kristaus !
Deja, tų šauklių nuoširdžios ir kil
nios pastangos įvairiose šalyse per
ištisas generacijas buvo lyg tyruo
se šaukiančio balsas, kurio kurčio
ji Roma ne tik kad nenorėjo išgir
sti, bet visu žiaurumu jį naikino.
Todėl reikėjo daug laiko ir daug
drąsių, net iki kankinio mirties pa
sišventusių, idealistų vyrų, kol pa
galiau kančių taurė persipildė ir
pertemptoji styga trūko, sužlugdydama Romos pragaištingąją pasau
lietinės valdžios galiąir išlaisvin
dama žmogų iš jos jungo (žiūr. Ma
to 7, 15).
Vienas iš tokių už Kristų pasi
šventusių vyrų, kaip ir daugelis ki
tų, žuvusių ant inkvizicinio laužo
liepsnų, buvo katalikų kun. prof. Jo
nas Husas. Jo pagarbiam atmini
mui ši knyga ir yra skiriama.
Ukrainiečiuose ši knyga susi
laukė jau net trijų laidų. Ji yra ver
čiama ir į kitas kalbas. Visa tai
rodo,
kad knyga yra įdomi, kad
žmonės ja gyvai domisi. Tikiuosi,
kad ir lietuviuose ji susilauks ne
menkesnio populiarumo.
Mykolas Plepys.
P. S. sknyga kietais viršeliais,
iliustruota, apie 250 puslapių. Kai
na - 3 doleriai. Užsisakyti galima
pas kun. P. Dilį.
51

MIDLAND SAVINGS & LOAN ASSN.
4040 Archer Av. , Chicago 32,111.
Telefonas CL 4-4420
Kiekviena sąskaita iki 10,000 dol.
apdrausta
Federalinės
valdžios
įstaigoje.
Taupykite
ten, kur
mokamas
aukščiausias dividendas.
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UZ BONU SĄSKAITAS.

NAUJAUSIAS
ŠVENTO
RAŠTO
VERTIMAS Į LIETUVIU KALBĄ
Neseniai
išleistas
Šventojo
Rašto pirmosios dalies, - Nauja sis Testamentas su psalmais ver timas. Leidinys, apimąs Senąjį ir
Naująjį Testamentą, pasirodys po
keletos metų. Naujasis Testamen
tas išspausdintas Britų ir Užsie
nių Biblijų Draugijos lėšomis. Pir
mos laidos išėjo 2, 000 kopijų. Ver
timas atliktas kun. Jurėno, jauno
mokslininko. Vertimas yra objek
tyvus ir turi tikslą tarnauti ne tik
protestantams, bet ir visiems lie
tuviams be išimties.
Kun. Jurėno vertimas darytas
iš originalių Šv. Rašto kalbų, nau
dojantis pačiais naujausiais Bibli
jos tyrinėjimo rezultatais ir ko
mentarais.
Kas įdomaujasi, gali Naująjį
Testamentą su psalmais užsisaky
ti šiuo adresu:American Bible So
ciety, 450 Park Ave, New York 22,
N. Y. Kaina 1, 75 dol. arba mūsų
bažnyčios adresu, kaina 2 dol. Skirtumas-25 c. skiriamas sekmadie
nio mokyklos reikalams.
M. T-nas
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PREZIDENTAS

KURATORIUS INŽe K. DEVENIS
VYKDO DIDELIUS DARBUS
Inž. Kąstutis P. Devenis, dr.
Mykolo ir Alenos Devenių jaunes
nysis sūnus, šiuo laiku gyvena Lexingtone ir dirba C. T. Maguire &
Assoc, inžinerijos firmoje Bos
tone. Jis yra baigus Yale universi
tetą civiliu inžinierium ir Mass.
Inst, of Technology hydrologijos
inžinierium. Jau besimokydamas,
jis parodė neeilinius gabumus. Mi
nėtoje firmoje dirbdamas jau apie
10 metų, jis yra pasiekus pirmau
jančios vietos. Jis yra ir Liet. Inžin. ir Architektų Sąjungos narys.
Š. m. lapkričio 7 d. Civil Engi
neers Draugijoje, dalyvaujant di
deliam būriui inžinierių, jis skai
tė ir iliustravo Bostonui aktualią
paskaitą, tema ’’Proposed dam, na
vigation locks and flood control
pumping station for Mystic River
Basin. ” Šiam dideliam darbui va
dovauja inž. K. Devenis.
Po Mystic ūpės sutvarkymo ir
pritaikymo navigacijai, seks dar
didesnis projektas, - Charles upės
Bostone sureguliavimas.
P. Br.

GAPS PETROLEUM CO.
2735 West 63rd St.
PRospect b-bbll

day

Petroleum
Oil & Gas Burners
Boilers,
Furnaces & Stokers
O
Hot Water Heaters
Air Conditioners
Coal

— Giving Always Perfect Service —

night
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KAPINIU REIKALU
1962 m. sinode reformatams ir
jų šeimų nariams buvo raštu ir
žodžiu pranešta, kad, mums pra
šant, Čikagos Tautinių Kapinių ad
ministracija sutiko reformatams
rezervuoti atskirų, gražioje vieto
je, mūsų pačių pasirinktų, didokų
žemės sklypų. Ten galima dabar
užpirkti ’’lotus”. Kreiptis į kapinių
vedėjųS.R. Kazlų, telef. GL 8-0638,
arba TE 9-5386. Antrašas laiškams:
Route 2, Box 615, Oaklawn, Ill. Ka pinių raštinė atidaryta kasdien
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro.
Suinteresotieji pa skubinkite, ne s re
zervacija baigiasi 1963 m. rugsėjo
3 d.
TĖVIŠKĖJE SUKAKTIS
Š. m. lapkričio 18 d. po pamaldų
lietuvių evangelikų liuteronų bažny
čios parapijos ’’Tėviškė” salėje
įvyko tos parapijos moterų draugi
jos 10-ties metų sukaktuvių iškil
mingas paminėjimas su labai gra
žia meninė programa, kuriai vado
vavo p. Bronė Variakojienė. Vaišių
metu patarnavo vyrai!
Buvo daug sveikinimų žodžiu ir
raštu.Ev. reformatų parapijos var
du sveikino kun. P. Dilys, o lietuvių
evangelikų reformatų moterų drau
gijos vardu trumpų žodį tarė H. Di lienė.
H. D.

MIRĖ
Iš Lietuvos sužinota, kad ten
Buožiškio kaime š.m. lapkričio 1 d.
mirė Magdalena Bubolienė, jauniau
sia ir paskutinė iš gyvųjų, prof. Po
vilo Jakubėno sesuo. Į Kilučių kapi
nes velionę palydėjo kun. Povilas
Jašinskas.

UŽDARYTOS

PROTESTANTU

MOKYKLOS
Kolumbijos valdžia neseniai
uždarė protestantų mokyklų Montepa vietovėje, Putumayo dalyje,
paremdama savo veiksmų tuo, kad
yra susitarimas su Vatikanu, pagal
kurį katalikams suteikiama ypatin
ga vaikams mokyti teisė. Neatsi
žvelgta net į tai, kad toje vietovėje
tik 40% vaikų turi galimybę lanky
ti mokyklas. Ten labai trūksta mo
kyklų.
Pranešama, kad ir kita protes
tantų mokykla, kuri y ra Buena Vis
ta vietovėje, Cordobos rajone, bu
vo uždaryta, nežiūrint į tai, kad ta
mokykla tik vasario mėnesį buvo
atidaryta.
M. T.

AUKA
Buvusi našlė Stefanija Snarskienė, o dabar Tumienė, maldoje
prisimindama savo mirusį vyrų
Valerijonų Snarskį, religinei spau
dai paremti Kalėdų proga atsiuntė
"Mūsų Sparnams" 10 dol.
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PASKIAUSIOMIS DIENOMIS GAU
TOS ”MŪSU SPARNAMS" AUKOS
Aukojo:po 10 dol. - D. Evans iš
Rockford, S. Tumienė ir J. Pelanius - čikagiškiai;
Po 5 dol. - V. Uznys iš Čikagos
ir P. Jašinskas iš Bostono;
2, 50 dol. K. Andriulis iš Cika gos;
Po 2, 32 dol. - M. Sabas ir K.
Vileišis, - abu iš Anglijos;
Po 2 dol. - kun. K. Burbulys,
kun. J. Pauperas, abu iš Čikagos,
M. ir.J. Variakojai iš Čikagos ir
M. Neuman iš Omaha;
Po 1 dol. - med. dr. Kristupas
Gudaitis iš Čikagos,dr. A. Kazlau
skienė iš Kanados, Marta Meyer
iš Detroito ir Mr. Cesna.
0,50 dol. Miss Kuolaitė iš Ka
nados.
Už aukas nuoširdžiai dėkoja
me bei prašome ir ateityje savos
spaudos rėmimo nepamiršti.
"Mūsų Sparnų" Administracija:
Mr. Jonas Palšis
57 18 S. Richmond Street
Chicago 29, Illinois

* Iš kiekvieno, kuriam daug duo
ta, bus daug ir reikalaujama, ir
kam daug pavesta, iš to daug ieš
kos. - Lukas, 12:48
Mūsų laikais labiau reikalingi
tiesos gynėjai su plunksna, negu
jos skelbėjai sakyklose. - Pijus X
*

* Veltui statysite bažnyčias, lai
kysite misijas, steigsite mokyklas
- visi jūsų gerieji darbai bus su
naikinti ir visos pastangos nueis
veltui, jei tuo pačiu metu jūs nesusiprasite panaudoti krikščionišką
ją spaudą, kaip puolimo ir gynimo si ginklą. - Pijus X
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KATALIKU BAŽNYČIOS NEJU=
DOMAS TURTAS VERTAS 11 BI
LIJONU DOL.
Yra organizacijos, kurios ko
voja už tai, kad bažnyčios atskyri
mo nuo valstybės dėsnis būtų iš
laikytas. Jos reikalauja Kongreso
įsikišimo, kad federalinės, valsty
bių bei miestų valdžios neperleidinėtų žemių katalikų bažnyčių rei
kalams.
Michel aerodromo dalis New
Yorke, Long Islande, buvo užleista
katalikų bažnyčios statybai; New
Yorko centre Lincolno aikštė ati
tekusi Fordhamo universitetui.Ka
talikų Manhattan© kolegija gavo
fabriką su geru sklypu. 27 akrų
sklypas
iš
golfo aikštės North
Hills buvo pervesta Bruklyno die
cezijai.
Čikagoje, Lojolos universitetas
gavo iš Veteranų administracijos
4, 5 mil. dolerių vertės sklypą. 34
akrų sklypas pigių namų statybai
buvus perleistas kunigų seminari
jai.
Panašūs
žemių perleidimai
vyksta St. Luis,
Philadelphijoje,
Clevelande ir kituose miestuose.
M. T.

BIBLIJOS SPAUSDINIMAS JAPO
NIJOJE
Pereitais metais Japonų Bib
lijos Draugija išleido apie du mi
lijonus Biblijųar jos dalių. Po ant
rojo pasaulinio karo yra jų išlei sta daugiau negu du milijonai.
Turint galvoje, kad mažiau ne
gu vienas nuošimtis
išpažįsta
krikščionių tikybą, toks Biblijos
išplatinimas rodo didelį nekrikš čioniškųjų japonų susidomėjimą
Biblijos mokslu.
M. T.

Biržai, Kęstučio gatvė 1962 m, žiemą. Kairėje — šventoriaus kampas ir buv. Lie
tuvos Banko rūmai, už ją — Agluonos upės tiltas. Gatvės gale — Pašto rūmai, kur
savo laiku pašto viršininku buvo Mykolas Plepys — „Biržą Žinią” redaktorius.

MOKAME

4

metinj dividendą uzv
visaš taupymo sąs
kaitas.

MUTUAL FEDERAL BENDROVES
REKORDAS...
• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergy venom karus, ekonomines
depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo
ta upy tojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do-

• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite
savo banko knygutę.
• Pinigų taupymui nereikia važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
INSURED

and Loan Association
Chartered ©nd

by eh© United State* Government

2*02 W. €ERMAK ROAD
Rhone: VBrgini© 7-7747

®

CHOCAG© 8, ILLINOIS
John J. Kasanausko*, Pre*.

KLAIDU ATITAISYMAS
"Mūsų
Sparnų"
Nr. 11-12
stambesnių klaidų atitaisymas.
Kun. K. Burbuly s, atsiuntus "Ry
to Giesmėj' (žiūr. 85 psl. ), prane
ša, kad ne jis esąs to eilėraščio
autorius,© tik tos giesmės prisiuntėjas.
Netiksli informacija apie Spau
dos Centrų, pirmiau pasirodžiusi
"Svetyje", o vėliau pakartota ir
"MūsųSparnuose", irgi atitaisytina; 77 psl. , antroje skiltyje, 19-25
eilutės turi būti tokios :Lietuvių
Evangelikų Spaudo s Centro valdybon išrinktieji asmenys pareigo
mis pasidalino sekančiai: pirmi
ninkas - kun. K. Burbuly s ° reikalų
vedėjas ir gen. sekretorius - E.
Gerulis; protokolų sekretorius ir
archyvo vedėjas - A. Vėlius; kasi
ninkas ir turto globėjas - J. Ta
mošiūnas; valdybos narys - kun.
P. Dagys.
26 psl. , antroje sk. , 13 eil. vie toje nelemdami turi būti nulemdami. 32 psl. , abi skilys turi būti
sukeistos.40 psl. , pirmoje eilutė
je vietoje buvo turi būti nebuvo.
74 psl. , antroje skiltyje, nuo apa čios 6 eil. vietoje kartus turi būt
metus.
Už įsibrovusias "MūsųSparnų"
Nr. 1 1 - 12 klaidas, buv. redakcija
savo autorių ir skaitytojų labai
atsiprašo.
TEBEDIRBA
Buvusi "Mūsų Sparnų" redak
torė kuratorė Halina Dilienė ir to
liau veikliai padeda mūsų žurnalui
leisti, versdama jam medžiagų iš
svetimų kalbų ir pati rašydama.

PADĖKA
Mūsų Kolegijos
generalinis
sekretorius
kuratorius
Petras
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Bružas savo rankomis padirbo mū
sų
elektrinei
mašinėlei, kuria
spausdinamas
žurnalas
"Mūsų
Sparnai", moderniškų ir labai pato
gų staliukų ir,pats atvežus, pavedė
jį man. Tasai staliukas jau seniai
buvo labai reikalingas, nes paleng
vina darbų. Ponia Elena Tatorienė
dovanojo mašinėlei naudojamai kė
dei labai gražių paduškaitų. Tuo
būdu mūsų Bažnyčios turtas padi
dėjo. Todėl aš, kaip mūsų "spaus tuvės" darbininkas, nuoširdžiau
siai dėkoju jiems abiems.
M. Plepys

AFORIZMAI
* Žmogus nieko nenuveiktų, jei
jis vis lauktų tol, kol galės užpla
nuotų dalykų taip tobulai atlikti,
jog niekas jame nerastų ydų. -New
man.
* Kaikurie žmonės taip bijo kų
nors padaryti blogai ar netobulai,
kad jie todėl net nebando nieko ge ro daryti. - Ch. Follen
* Poilsis
žmogui reikalingas,
kaip dalgiui paaštrinimas, bet kas
visų laikų galanda (ilsisi), to pie
va lieka nenušienauta. - Hali

REMKIME EVANGELIŠKĄJĄ
SPAUDĄ.

TAVO PROTĖVIAI IR SENELIAI,
AUKODAMI GYVYBES, ĖJO KNYG
NEŠIŲ KELIAIS; TAVO BROLIAI IR
SESĖS DABAR TĖVYNĖJE MIRŠTA
UŽ LAISVĄ SPAUDĄ, O TU, GYVEN
DAMAS LAISVĖJE, AR PRISIDEDI
KUO NORS PRIE SPAUDOS STIPRI
NIMO? AR REMI JĄ? AR PLATINI
JĄ?

Chicago Savings
and Loan Association

Providing a Complete Service for Our Members!
• Vacation Club
• College Bonus Savings
O Home Mortgage Loans

O Home Improvement Loans
• Christmas Club

• Insured Family Savings
• Notary Public Service
• All types of Insurance
• Free community rooms for your organization
meetings

© Cash checks and pay all family bills with our
special money order checks. No service charge
to members
• U. S. Postal Stamp Machine Service
• Sell and redeem U. S. Bonds

® Two large free parking lots
© Drive-In Window
© Save-by-Mail Kits
Current Dividend on
investment Accounts

© Travelers Checks

• Safe Deposit Boxes

Chicago Savings

and Loan Association

6245 SOUTH WESTERN AVENUE • CHICAGO 36, ILLINOIS

HOURS
Monday......... 12:00 P.M.- 8:00 P.M.
Tuesday......... 9:00 A.M.- 4:00 P.M.

GRovehill 6-7575

Wednesday. .
Closed All Day
Thursday.... 9:00A.M.- 8:00P.M.
Friday............ 9:00 A.M.- 8:00 P.M.
Saturday........ 9:00 A.M.-l 2:30 P.M.
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