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Kun. P. DILYS

VELYKINĖS MINTYS
Kasmet Velykų Švenčių metu patikriname mūsų tikėjimų į visa
galį Dievų - kasmet iš naujo įsisųmonijame, kad kaž kas nepapras ta įvyko trečių dienų po Jėzaus mirties. Žinia, kad Jis gyvas ir ap sireiškia mokytiniams, galutinai nugalėjo. Todėl turime įsigilinti
ir gerai suprasti,koks kelias veda mus prie velykinio tikėjimo. Tai
yra Jėzaus apsireiškimas ir dingimas po prisikėlimo, įsisųmojinimas mūsų santykio į Viešpatį Jėzų ir pagaliau Išganytojo poveikis
mūsų sielai.
Naujasis Testamentas ryškiai aprašo Kristų po prisikėlimo. Jis
yra gyvasis Viešpats, bet jis nebėra apribotas nei laiko, nei geog
rafinių vietovių kaip buvo, kada Jis mokė.savo mokytinius ir minių
eiti Jo pėdomis. Jėzus visuomet apsireiškia savo galybėje ir gar
bėje, kaip prisikėlusiam Viešpačiui pridera. Jis yra tas pats Jėzus
iš Nazareto, bet kartu yra visiškai pasikeitęs.
Keturiasdešimt dienų, kurias Jėzus po prisikėlimo praleido že
mėje, yra charakteringos tuo, kad mūsų Viešpats pats staiga apsi
reiškia, kalba su mokytiniais ir moterimis, ir vėl staiga dingsta.
Atrodo, kad Dievo plane svarbesne vietų užima ne Kristaus apsi
reiškimas, bet Jo dingimas. Štai Jis pasirodė Petrui ir dingo, Jis
staiga, laužant fizinius įstatymus, atsirado vienuolikos tarpe, ir
vėl išnyko. Jis vaikščiojo su mokytiniais iš Emmaus, ir tuojau po
duonos palaiminimo ir sulaužymo dingo. Matome Jį su žvejais, kar
tu su jais Jis pusryčiauja, kalba apie meile ir tuojau po to Jo nebė
ra.
Atrodo, kad prisikėlusis Viešpats norėjo išmokyti mokytinius
sekti Jį ir tada, kada jie nebegali Jo savo fizinėmis akimis matyti.
Jo mokytiniai, o po jų visi Kristaus pasekėjai privalo’suprasti pa
grindinę, tikėjimo tiesųjdvasiniai jausti Viešpaties buvimų. Jis no
ri savo pasekėjams įrodyti, kad Jis, gyvas Viešpats, yra su jais ir
tada, kada Jo išoriniai negalima matyti. Jėzus po savo prisikėlimo
ruošia kelių visoms sekančioms kartoms tų Dievo paslaptį supras
ti. Todėl labai greit Jo tarnas Povilas galėjo išpažinti (2 Kor. 5, 10)
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"Jei mes ir esame pažine Kristų kūno požiūriu, tai vis dėlto dabar
mes Jo taip nebepažįstame". Prisikėlusis stengiasi išmokyti sa
vuosius, kad Mokytojo nebuvimas nereiškia Kristaus nebuvimo.
Dvasiniai Jis yra visuomet su tikinčiaisiais.
Šiandie mes tikrai gyvename po prisikėlimo laikotarpyje. Fizi
niai Jėzaus nėra su mumis, bet mes žinome, kad kur du arba trys
susirenka Jo vardu, Jis yra tų sielų tarpe. Jis vaikščioja kartu su
kiekvienu, kuris Jo atėjimo prašo, Jis neša paguodų ir ištverme
kiekvienam tikinčiam žmogui.
Šiandie, po tiek metų, tai žinoti ir vėl priminti, yra didelė dva
sinė dovana.
Velykos yra laikas, kuriuo privalome iš naujo perkontroliuoti
mūsų santykį su Jėzumi. Čia mums ateina pagalbon aprašymas iš
ap. Luko Evangelijos 24, 13-35. Tai yra žinomas mokytinių išE maus dvasinis pergyvenimas. Jie, nežiūrint Kristaus mirties, vis
dar myli savo Viešpatį, jie dar tiki į Jį. Keliaudami iš Jeruzalės
jie buvo taip įvykių paveikti, kad visų laikų kalbėjo apie savo Mo
kytojų, apie tai. kad jie prarado savo Vadų. Tie du mokytiniai bu vo ir daoar įsitikinu, kad Jėzus iš Nazareto turėjo omenyje labai
garbingus ir aukštus tikslus, bet Jam nepasisekė jų atsiekti. Prie
šai Jį nukryžiavo. Todėl galima tvirtinti, kad jie neprarado tikėji
mo į Jėzų,bet tik suabejojo Jo galia išpildyti Jo siekimus. Jie tikė
jo, kad Jėzus išvaduos Izraelį iš romėnų nelaisvės, kaip apie tai
sako pranašai ir psalmistas, bet visa tai neišsipildė. Todėl, nežiū
rint savo meilės Jėzui, jie nebeturėjo savyje vilties. Vilties stoka
paveikė, kad tų mokytinių širdyse nebebuvo senojo entuziazmo, ti
kėjimo ugnies, taip kiekvienam dinamiškam darbui reikalingo.
Neseniai vienas teologijos profesorius turėjo gana daug pasi
kalbėjimų su įvairių bažnyčių atstovais, su seniūnais ir parapijie
čiais. Jis priėjo tokios išvados:dabartiniu laiku bažnyčios ir daugu
mos jos narių dvasinis stovis yra panašus į mokytinių iš Emaus
padėtį, kada jie iškeliavo iš Jeruzalės, tuojau po Kristaus prisikė
limo. Ir dabar bažnyčios ir jų nariai yra lojalūs Viešpačiui. Todėl
ir turime taip daug tikinčiųjų, kurie maldoje kreipiasi į Prisikėlu sįjį sunkaus gyvenimo valandoje, prašo padėti ir gelbėti. Bet kartu
su tuo, tie patys tikintieji ir bažnyčių atstovai, įvertinant dabarti
nio pasaulio taip komplikuotų sociologinę, būklę,, pradeda abejoti, ar
krikščionybei pasiseks pasukti pasaulį į gerų pusę, ar ne ?
Senas Jono Krikštytojo klausimas "Ar tu esi tas, kuris turi atei ti, ar mes kito turime laukti" ? (Mato 11, 3) pagyvėjo mūsų laikais
ir,atrodo, gauna vis daugiau pasekėjų. Dabartinių laikų krikščionys
mėgsta taip pat truputį pakeisti Kristaus pergalę gyvenime. Mes
nesame tikri, ar t i k Kristaus vardu galime visus gyvenimo sun
kumus nugalėti.Mes esame pasiruošę diskutuoti klausimų, kiek, pa
vyzdžiui, kitos religijos vadai prisidėjo prie gyvenimo supratimo.
Taigi tas netikrumas ir abejojimas silpnina mūsų viltį į Kris
taus triumfų:todėl mes prarandame entuziazmų ir tikėjimo ugnį.

Velykos yra laikas patikrinti mūsų tikėjimo laipsnį į Kristaus
galią. Velykos t. p. galutinai išmoko mus suprasti, kad be Prisikė
lusiojo pagalbos ir Jo asmeniškos intervencijos į mūsų gyvenimą
mes nesugebėsime prisikėlimo stebuklo suprasti. Todėl Kristaus
ganytojiškas darbas yra svarbiausia ir lemianti mūsą Velyką min
čių dalis. Skaitykime dar kartą Luko Ev. 24, 13-35. Visą pirma Jis
neleidžia savęs iš pradžios pažinti. Jis nenori, kad Jo asmenybė
tuoj a u turėtą lemiančią įtaką žmonią sprendimams. Jis todėl
tik kartoja senas žinias apie save, duodamas joms kitonišką inter
pretaciją. Jis pradeda "praverti Raštus", pradeda (Luko 24, 32) nuo
Mozės aiškinti Raštą, primena mokytiniams Senojo Testamento
mesijaniškus išsireiškimus, Jėzajo apie kūdikį Emmanuėlį, Jere
mijo, Ezekielio, Danielio ir kitą pranašą. Jėzus remiantis Senuoju
Testamentu pastatė kryžią Golgotoje kitoje šviesoje. Tuščias ka
pas Velyką dieną yra tik logiška Kristaus kelio į amžinąją šlove
išvada.
Tuo būdu Kristus nugalėjo tą dvieją mokytinią širdyje visas
abejones. Jie iš naujo pergyveno Kristą, jie vėl pažiūrėjo į Golgo
tą ir pamatė tenai ne tik kabantį ir mirštantį Jėzą iš Nazareto, bet
ir Viešpatį amžinoje šviesoje ir šlovėje.
Todėl galime padaryti tokią išvadą: Dabartinią laiką krikščio
niška bažnyčia ir tikintieji praranda tikėjimo ugnį,stokoja entuzi
azmo,ne todėl,kad mes neturime tiesos,bet dėl jos nesame tikri. Se
ni, gerai mums žinomi įvykiai yra lyg ir užmiršti. Tiesa, apreik
šta Jėzaus Kristaus,darosi tokia tolima,tokia miglota,tokia neaiški 1
Velykos kasmeimums primenajik naujas Rašto supratimas pa
keis mūsą apsnūdimą, mūsą stokojantį tikėjimą.
Mums yra duota pilnoji tiesa. Nuolatinis Rašto peržiūrėjimas
ir persvarstymas yra kelias į supratimą, ką mes esame gavę,. Bet
Velyką džiaugsmo esmė glūdi kur kitur. Mokytinią širdys nedegė,
kai jie kalbėjo apie Viešpatį arba net kalbėjosi su Viešpačiu, bet
tuomet,
kai Jis jiems aiškino Raštą. Tai yra ugnies šaltinis, tai
yra jėgos pradžia. Mūsą diskusijos apie religinius dalykus, apie
Kristaus asmenybe, apie Jo Bažnyčios perspektyvas neatskleis vi
są krikščionybės vertybią. Taip pat negausime tikrojo tikėjimo,
šlovindami Viešpatį, net kalbėdami su Juo maldoje-Tik žodžiai, ku
riuos Jis mums sako, turi jėgą mums įkvėpti naują ugnį.
Argi čia nepriartėjome prie mūsą dvasinio gyvenimo esmės?
Dažnai girdime,kad laikas,kai Dievas kalbėjo praėjomet bažnyčio
se vyrauja tas pats nusistatymas. Pamaldose beveik nėra momen
to,kuriuo Viešpats galėtą mums ką nors pasakyti ir Raštus aiškin
ti. Visą laiką mes, žmonės, kalbame, meldžiamės. Todėl būtą gerai,
jei patys savus paklaustume kiek kartą,pav. nuo praeitą Velyką iki
dabar, suprantame, ką Kristus norėjo mums pasakyti. Ne kiek kartą
buvome bažnyčioje, kiek laiko praleidome skaitydami ir studijuo
dami Raštą,
net ne kiek kartą ilgai arba trumpai meldėmės, bet
kiekkartą buvome tylūs ir laukėme, kada Jis pradės mums aiškin-
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ti Dievo Žodį. Žinokime, Jis visuomet yra pasiruošus mus mokyti.
Jis visuomet vaikščioja su mumis. Istorija patvirtina tą amžinąją
tiesą. Priminkime pav. Linkolno asmenybe^ kuris suvaidino tokią
milžinišką rolą Amerikos gyvenime. S. m. balandžio mėn. Suvieny
tose Amerikos Valstybėse beveik nepastebimai praėjo šimtas me
tą nuo jo mirties. Kas buvo Linkolnas, ką jis padarė savo kraštui,
kaip jis nusipelnė visiems už laisve kovojantiems kraštams, yra
plačiai žinoma. Ir mes, lietuviai, galėjome rasti čia Amerikoje ant
rąją tėvyną, todėl, kad Linkolno dvasia yra gyva amerikoną galvo
senoje.
Bet kyla klausimas iš kur jis sėmė užtenkamai jėgą savo
uždavinius pildyti ir pasidaryti titaniška asmenybe Amerikos isto
rijoje. Kur guli jo žodžiąGettysburge ir po antrojo išrinkimo vals tybės prezidentu šaltinis. Iš kur jis, po to, kai pietiečiai buvo pada
rą kraštui tiek daug skriaudos ir neteisybės, sėmė jėgas pasakyti
istoriškus žodžius: "Su neapykanta niekuomet, bet su meile visuo met".
S. m. pradžioje žurnale "Christian Century" buvo patalpintas
teologo Reinholdo Niehbur straipsnis "Abraomo Linkolno religija".
Tame straipsnyje rasime atsakymą. Linkolnas mokėjo Viešpaties
klausytis ir todėl suprasti Jo valią.
Tegu čia išreikštos velykinės mintys padeda mums priartėti
prie geresnio Velyką įvykią supratimo.

M. KILIENĖ

"Mūsąprotas turi nutilti prieš
didžią prisikėlimo paslaptį. Die
vui dėkui !Mūsą širdis gali tikėti
- ji turi tikėti -, nes tokios mei lės
dar nebuvo pasaulyje ir ta
meilė-Dievas pats. Džiaukimės !"

* *
Jėzus prikeltas iš kapą.
Jo nėra mirtingąją tarpe.
Džiaukitės šia linksma žinia :
Jėzus gyvas. Jo yr’galia.
Štai nugalėta mirtis !
Jėzus - pergalėtojas.
Broliai, sesės - mes laisvi.
Džiaukimės - per Jį gyvi.

5

Kun. Ans a s TR.AKIS

EVANGELIKAS ŠIŲ DIENŲ PASAULYJE
(Tąsa iš Nr. 17)
3. Kas
darytina dėl
vienybės
su
B o m o s
katalikų
Bažnyčia?
Pasaulio Bažnyčių Ekumeninė
Taryba pakartotinai kvietė ir Ro
mos katalikų Bažnyčią prisidėti
minėtan ekumeninių sąjūdin. Vi
są laiką buvo bergždžiai kviesta
vadovų atsilankymais pas popie
žių. Tik su popiežių JonuXXIII ge
rėjo
reikalas.Jis atsiuntė pir
mą kartą "oficialius Stebėtojus"
į Pasaulio Bažnyčių Tarybos su
važiavimą Dehli, Indijoje. Sis po
piežius savo evangeliškumu buvo
vadinamas net "protestantų po
piežiumi".
Jo dar buvo paskirti
"oficialūs stebėtojai" pirmą kar
tą ir į Pasaulinį Liuteronų Suva
žiavimą Helsinkyje, Suomijoje.
Protestantų atstovai dalyvavo ir
Vatikano Tarybos posėdžiuose,
suvažiavime.Buvo išgirsta malo
nių, dar iki šiol negirdėtų',žodžių,
evangelikų adresu.
Helsinkyje
Romos katalikų Bažnyčios atsto
vai išsireiškė, kad jie pripažįsta
Ev. Liuteronų Bažnyčią "kaip
tikrą krikščionišką
Bažnyčią",
nors ir anot jo ne toj pačioj plot
mėj (dr. Witte). O prof. Blaesner,
kitas R. k. atstovas pareiškė, kad
iš sireiškimas "be r e tikai" - at ska lūnai kitų krikščioniškų Bažnyčių
adresuyra "oficialiai pašalintas"
iš Romos katalikų Bažnyčios. Jis
priminė, kad R. kat. Bažnyčia šį
žeminantį išsireiškimą nesanti
niekados pavartojusi ortodoksų
Bažnyčios adresu, o nuo dabar jis
nebus vartojamas ir dėl "liutero
nų ir reformatų". Iš evangelikų
6

pusės minėtos vienybės klausimu
išsireiškė Pasaulio Bažnyčių Ta
rybos Centrinio Komiteto pirmi
ninkas ir buv. Pasaulinės Liute
ronų
Federacijos prezidentas
kun. dr. Fry:"Paprastas tradicio
nalizmas neįgyvendina DIEVO va-'
Lios ir tikslų šiandien. . . Aš nemanau išsižadėti Apreiškimo, ku
ris buvo suteiktas mūsų tėvams...
Mes
esame
sąmoningi tuo, kad
mes esame dalis DIEVO BAŽNY
ČIOS.Mes nereiškiame jokių pre
tenzijų būti Jos visuma. Mes nusikalstume abiems: mūsų tėvams
ir mums patiems, jei mes tai no
rėtume daryti, nes jie atrado kil
nųjį DIEVO Žodžio aiškinimą, ku
rio mes laikomės ne kaip dali
niais dokumentais, bet-kaip eku
meninėmis konfesijomis. Kaip jų
sūnūs,mes esame pasiruošesdva šioje susisiekti su visais broliais
visur,ieškodami pilnesnės vieny
bės
visiems,
kurie išpažįsta
KRISTEI Viešpačiu šiame pašau lyje, pasiremdami bendro prisi
rišimo prie TO, kuris moko TIE
SĄ. . . " Jau 1957 m. PLiut. suva
žiavime buvo įsteigtas Institutas
Tarpkonfesiniam
Tyrinėjimui,
Jos pirminis tikslas buvo "susi
tikti" su Romos katalikų Bažny
čia ir nuodugniai tirti Jos teolo
giją, ne tik tirti, bet ir pravesti
pokalbius, kad tuo išėjus iš izo
liacijos,iš "monologinės" bažny
čios 9 iš pokalbio su savimi į po
kalbį su kitu, iš "monologo į dia
logą", kad susitikti KRISTUJE.
Tam reikalui .ir įsteigtas visas
institutas.

Du klaidingi keliai
į vienybę.
Ir evangelikams žinomas Tuebingo Romos katalikų teologijos fa
kulteto dekanas prof. kun. Hans
Kueng savo straipsnyje "Ko krik
ščionys laukia iš Vatikano II", lai
kraštyje - Christianity and Crisis tarp kitko rašo apie du klaidingus
kelius į vienybe: 1. "Atsiskyrusių
krikščionių" susivienijimas ne
bus pasiektas, reikalaujant juos
sugrįžti
į
katalikų Bažnyčių:
"Ateikite pas muslMes turime
viską. Mes esame viena. . . Baž
nyčia". Šie kvietimai,anot jo, "su
grįžti" .nuteikia taip, kad tik kiti
esą skylimo kaltininkai, tik kit i
turį kų nors atitaisyti",. 2. "Susi
vienijimas negali būti pasiektas
pavieniais
atsivertimais-perkrikštijimais". Tokių atsiverti
mų, anot jo, buvo šimtmečiais, o
tačiau "atsiskyrusių konfesijų
susivienijimas neįvyko, nepriar
tėjo". Kun. Kueng primena, kad
kiekviena Bažnyčia skaitanti at
sivertėlius į savo Bažnyčių, bet
pamiršta kiek "nusivertė" į ki
tas. Šis Romos katalikų teologas
išpažįsta sekančiai: ". . . ir mes
katalikai turime atsiversti, nuolatai atsiversti iš naujo KRISTUI
IR JO EVANGELIJAI". Toliau jis
tvirtina, kad Bažnyčia turinti vi
sada atsinaujinti, reformuotis, o
tai turinti daryti Sv. Rašto švie
soje, iš naujo patikrinant Bažny
čios dogmas, skelbimų, tradici
jas, kurios dažnai skiria vienų
nuo
kitos.
Ir popiežiaus Jono
kvietimas prie šaltinių buvo pa
kartotinai girdimas. Šis refor
macijos kvietimas tuo labiau tu
ri būti gyvas evangelikuose. Tai
teikė pasauliui naujų vilčių.
Dabartinio popiež. Povilo VI

nusistatymas nevisai džiuginan
tis. Jis savo rašte "Ecclesiam
Suam" vėl iškelia popie žiaus pir
mumų,kas yra didžiausia kliūtis
krikščionių vienybei. Kalbėda
mas apie vieningumų su evange likais ir ortodoksais, jis rašo:
"Be aukščiausio...Petro pareigų
(vadinas be popiežiaus) Kristaus
Bažnyčios vienybė sugriūtų", o
kalbėdamas apie R. katalikų dia
logo su kitomis konfesijomis ri
botumų, rašo:"Mes esame pasi
ruošę ištirti, kaip mes galime
patenkinti mūsų krikščioniškų
brolių teisingus pageidavimus,
kurie tebėra "atsiskyrė/1 nuo
mūsų. . .Bet mes turime pridėti,
kad nėra mūsų galioje daryti
kompromisų tikėjimo atžvilgiu'.'
Pasaulio Bažnyčių Tarybos gen.
sekretorius dr. W. A. Vissert
Hooft kritiškai atsiliepė į šį raš
tų: "Popiežiaus Povilo dialogo
supratimas išjungia pasidalini
mo procesų, kuriame kiekvienas
gauna ir duoda ir kuriame visi
praturtinami ir pakeičiami".
Kitas
religinis vadovas sako:
"Popiežius neturi mėginti įtikin
ti kitas konfesijas, kad R. katali
kų konfesija yra geriausia ".
Ortodoksų vadovas:o "Tai buvo
mėginimas suderinti pooiežiaus
Jono pažangumų su R. kat. Konservatyvizmu."
Tačiau negalima nepastebėti,
kad su popiežiumi Jonu prasidėjo
reikštis r.eformacijos vaisiai ir
R. katalikų Bažnyčioje :kiek ryš
kiau iškeliama Evangelija-ne tik
leidžiama, bet jau ir kviečiama
skaityti Šv. Raštų, vieton lotynų
kalbos įvedama tautinė kalba mi
šiose, liturgijoj e, prasidėjo pokal
biai, kur turi progos pasireikšti
ir Evangelija. . . Kelias dar labai
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ilgas,
bet turime kantriai kelti
Evangelijos šviesą, nes tik KRIS
TUJE tobuloji vienybė.
III. EVANGELIKO LAUKIA MIL
ŽINIŠKI UŽDAVINIAI
Kad šių dienų pasaulyje būtų
šviesu, priklauso nuo Evangelijos
tinkamo platinimo ir evangėliškos veiklos. Vokietijos "Kirchtago” sąjūdžio organizatorius pa
saulietis dr. Reinold von Thadden
-Trieglaff,
buvus nacių kalinys,
kviesdamas Bažnyčią atsinaujinti,
išsireiškė: "Evangeliškoji Bažny
čia neturi norėti tik eiti į dangų,
bet ji turi turėti norą šį pasaulį
pavesti KRISTAUS valdymui”. Tuo
pačiu;kiekvienas evangelikas turi
būti Evangelijos liudytoju žodžiais
ir darbais savo gyvenime,šeimoje, tautoje, pasaulyje. Mes gerai
žinome,ką pavieni asmenys -evangelikai(Mažvydas, Donelaitis) ga
lėjo atlikti mūsų tautoje. Bet 'evan
gelikas gali pilnai atlikti savo už
davinį šiame pasaulyje, jei jis y ra
gyvas, gyvas narys savo parapi
jos, Bažnyčios.
Pirma, evangelikui pamaldos
turi būti centrinė jo parapijos
veikla. Ten jis nueina ne tik pasi
klausyti maldų, giedoti giesmių,
klausyti pamokslo,bet jis regulia
riai ten nueina kaip DIEVO TAU
TOS narys, kad išpažintų DIEVĄ,
atsinaujintų JO artybėje ir pasi
siūlytų JAM tarnauti. W. Temple
išsireiškia apie pamaldų reikšme^
evangelikui:”Jos pažadina sąžinę,
DIEVO šventumu, maitina protą
DIEVO tiesa,
apvalo vaizduote
DIEVO grožiu, atveria širdį DIE
VO meilei, sukelia mintį pašvęsti
norus, valią DIEVO tikslams.”
Antra, evangelikas ne tik pats

įsijungia į parapiją, bet per para
piją stengiasi įjungti vaikus ir
jaunimą į krikščionišką-evangelišką gyvenimą.Neturime pamirš
ti,kaip greit gali būti mūsų evangeliškas paveldėjimas prarastas:
jei tik viena karta-gene racija ne
sugebėtų perduoti tai sekančiai
kartai, tai evangeliškoji tradicija
taptų tik menku paprastu prisimi
nimu ir nebebūtų gyvybinė jėga.
Kiekvieno evangeliko ir jo para
pijos uždavinys yra perduoti šį
dvasiškąjį turtą kartų kartoms.
Trečia, evangeliko ir jo para
pijos uždavinys yra nuolatinis sa
vers ir kitų parapijiečių ugdymas
DIEVO ŽODŽIO supratime. (Pas
mus dažnai mūsų augimas baigia
si su konfirmacija ! ).Tas augimas
reikalauja pamokymo ir pamoks
lų. Įvairiuose rateliuose turi būti
gyvas dialogas - apie Evangelijos
tiesos prasmingumą šiems lai
kams. Ši mokymo tarnyba sutei
kia malonių progų evangelikui ir
jo visai parapijai ne tik pratur
tinti savo vidinį gyvenimą, bet
taip pat sukelti norą ir jėgų pa
veikti pasaulį, kuris yra už para
pijos ribų. Evangelikui pasidaro
parapija tikruoju Evangelijos šal
tiniu, iš kurio teka jam Evangeli
jos prasmingumas visam jo gyvenimui.Gave^s kartu ir jėgų, jis ga
li išeiti kaip "galingas karžygys”
į pasauline bendruomenę, ir ją pa
veikti Evangelijos -Kristaus keliu.
Nors ir evangeliškoji parapija tu
ri silpnybių, tačiau ji buvo, yra ir
bus nepakeičiama evangeliškojo
auklėjimo bei ugdymo priemonė
DIEVO vaikams - žmonėms, atliekautiems krikščioniškąją- evangėliškąją tarnybą tautose ir pa
saulyje.

# *
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Eugenius GERULIS

HUSO PASMERKIMAS
550 METU SUKAKTIES PROGA
Jei iš Vilniaus lėktuvu tiesiu
keliu skristume į Gibraltarą, be
veik pusiaukelyje pamatytume di
džiulį Bodeno ežerą, kurį supa
trys valstybės : Vokietija, Šveica
rija ir Austrija. Šio ežero pakran
tėje stovi vokiečių miestas KON
STANCA, kur prieš 550 metą ant
inkvizicinio laužo buvo sudegintas
Bažnyčios visuotinio susirinkimo
nuteistasis kataliką kunigas prof.
JONAS HUSAS.
Kas buvo tas žmogus, kad net
už pusės tūkstančio metą pasau
lis jo neužmiršta ir šiemet jo
tragiškos mirties sukaktį mini ?
Kun. Jonas Husas buvo teolo
gas, filosofijos fakulteto dekanas,
universiteto
rektorius,
garsus
pamokslininkas - oratorius, čeką
tautinio atgimimo žadintojas ir
svarbiausia - Bažnyčios reformą
siekėjas. Už tą reformą siekimą
šis
didžiai religingas bei išsi
mokslinąs 46 metą amžiaus kil
nus ir drąsus idealistas buvo tais
laikais chaose skąstančios, išdi dūme
apkurtusios Vakarą arba
Romos Bažnyčios apšauktas ere tiku, ekskomunikuotas, suimtas,
kalintas, teistas ir, kaip koks di džiausiąs niekšas, sudegintas ant
laužo.
Kuriais laikais Hu
sas gyveno?
Prieš jo gimimą, Čekija buvo
Šv. Romos Imperijos ribose, bet
tvarkėsi kaip nepriklausoma val
stybė. Čekijos karalius Karolis
IV buvo kartu ir minėtos imperi
jos valdovas.
Jis valdė Čekiją
(1333) 1346-1378 m. , o imperiją

Prof. kun. Jonas HUSAS
1369 — U15.VI1.6

(1340) 1355-1378 metais. Po Ka
rolio Didžiojo (742-814), Karolis
IV (1316 - 1378) buvo didžiausias
viduramžią imperatorius. Šio ta
lentingo valdovo dėka, Čekija pa
siekė savo istorijoje aukščiausio
žydėjimo.
Praha tapo visos im
perijos sostine bei svarbiausiu
prekybos ir kultūros centru. Vi soje imperijoje nebuvo stipres
nės, ©Europoje turtingesnės val
stybės, kaip Čekija. Prahos gy
ventoją skaičius patrigubėjo. So
stinė tapo išpuošta. 1348 m. buvo
įsteigtas universitetas, klestėjo
mokslas, menas, pramonė, žemės
ūkis.
Vyskupija buvo pakelta į
arkivyskupiją.
Nenuostabu, kad žydinčionCe-
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kijon prigužėjo daugybė užsienie
čių, daugumoje vokiečių amati
ninkų, prekybininkų, dvasiškių.
Aukštuose
pasaulietiniuose
ir
bažnytiniuose postuose įsigalėjo
svetimi atėjūnai, kurie pastebi
mai turtėjo, kai tuo tarpu čekų
liaudis atsidūrė kelyje į feodali
nę baudžiavų, kol jon pagaliau ir
pateko 1497 metais. Tokiu savo
padėties blogėjimu liaudis pradė
jo būti nepatenkinta. Žmonės ėmė
neapkęsti tiek svetimų atėjūnų iš
naudotojų pasauliečių, tiek Dievo
vardu prisidengusių suktų dvasiš ,kių, tiek ir korupcija apžėlusio
seniai.girgždančio Sv. Sosto. Ne
pasitenkinimas dėl
iškrypusio
Bažnyčios kelio brendo ne vien
Čekijoje, bet ir kitose šalyse.
Pirmasis
"Reformacijos
Aušrine" vadinamas - ryškiau iš
drįsęs viešai dėl reikiamų Baž
nyčios reformų prabilti,
buvo
Anglijos Oksfordo universiteto
profesorius, teologas, pirmasis
Sv. Rašto anglų kalbon vertėjas,
katalikų kunigas JONAS VIKLI
PAS (1320-1384). Už tai Vakarų
Bažnyčia šiam kilniam vyrui "at
sidėkojo", paskelbdama jį ereti
ku, ekskomunikuodama, naikin
dama jo raštus, o praslinkus ke
lioms dešimtims metų po jo mir
ties - sudegindama jo kaulus ant
laužo. . .Žodžiu, anuomet dvasiškijaapie Bažnyčios reformas net
girdėti nenorėjo.
Tais, dvasinio nuosmukio bei
medžiaginio išnaudojimo, žiau
riais laikais pietų Čekijos netur
tingų ūkininkų šeimoje gimė JO
NAS HUSAS (1369 - 1415). Už 9
metų mirė imp. Karolis IV. So stų perėmė jo lengvabūdis sūnus
Vaclovas IV (1361 - 1419). Jis val
dė Čekiją iki savo mirties, o im
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perijų - iki 1410 m. Imperijos
sostų perėmė jo brolis Zigman
tas (1368-1437).
Jis prieš savo
valių Huso likime, kaip Pontius
Pilotas, suvaidino svarbų vaid
menį. Tai tas pats imperatorius,
kuris vėliau,Lucko suvažiavime
1429 m., pasiūlė Vytautui Lietu
vos karaliaus karūnų. Jis valdė
Šv. Romos Imperijų 1412-1437 m.
Kai Husas sulaukė 15 metų
amžiaus, Anglijoje mirė Viklifas.
Husas, baigęs aukštuosius filoso
fijos ir teologijos mokslus, tapęs
kunigu, gavęs aukštas tarnybas,
visų didžiai gerbiamas,
turėda
mas ramų ir gerų gyvenimų, bet,
kad Bažnyčiai grųžinus Kristų,
ryžosi eiti sunkiu ir pavojingu
Viklifo pramintu keliu !
Kas
tais
laikais
dėjosi Lietuvoje?
Kai Husas gimė,mūsų Vytau
tas buvo 19 m. , o Jogaila 20 m.
amžiaus.
Husui esant 8 metų,
mirė Algirdas (1377), o dar už 5
metų
žuvo ir Kęstutis. Kai 37
metų Jogaila vedė, lenkų politi
kams ir dvasiškiams išrūpinus
dispensų,
12 metų (!) amžiaus
Jadvygų
Vilhelmienę bei tapo
Lenkijos karaliumi (1386), Husui
tada buvo 17 metų. Netrukus pra
sidėjo antrasis Lietuvos krikštas
su visomis savo geromis ir blo
gomis pasėkomis. Žalgirio kau
tynių metu Husas jau buvo pla
čiai Europoje žinomas 41 metų
amžiaus vyras. Ji gerbė ir kara
lius Jogaila. Kai buvo laimėtas
Žalgirio mūšis, Jogaila per savo
specialų pasiuntinį šių žinių tuo
jau pranešė Husui. Husas atsilie
pė sveikinimo laišku. Šiose kau
tynėse lietuviams kovoti prieš,
kryžiuočius padėjo ir čekai, va
dovaujami savo narsiojo tautinio

Jonas WICLIFAS
Anglija. 1324 - 138Jj.Xll.31

Jonas Wiclifas,gabus teologas,
religijos reformatorius, Lutter
worth© universiteto rektorius, bu
vo oponentas daugelio Romos ka
talikų Bažnyčios doktrinų ir popie
žiaus veiksmų. Už tai jis buvo daž -

nai puolamas. Jo religinis moks
las turėjo didžios įtakos husitams,
anglikonams ir kt. Wiclifas buvotiek pat įtakingas, kaip savo laiku
Liuteris, Zvinglis ir kt.
Wiclifas kritikavo celebato,žo
dinės išpažinties teisėtumų taipgi
šventųjų garbinimų. Wiclifo moks
las, kuris tarė Bažnyčių esant iš
rinktųjų tikinčiųjų bendruomene ,
neigė jos hierarchijų, popiežiaus,
primatų ir ypač trans substancijos
dogmų.
Tikios Wiclifo religinės pažiū
ros,jo skelbiamas mokslas, nepa
tiko ' popiežiui ir jis reikalavo iš
karaliaus,premjero ir iš Oksfordo
universiteto pasmerkti Wiklifu.
Vienok, popiežiaus pastangos re
zultatų nedavė !Tikpraėjus 30 me
tų po Wiclifo mirties, Konstancos
susirinkime Wiclifo mokslas bu
vo pasmerktas. Nežiūrint į tai,
Wiclifo paskelbtos idėjos nežuvo.
Wiclifas parašė daug veikalų
anglų ir lotynų kalba. Jo pastangų,
dėka pirmų kartų buvo išversta
visa biblija į anglų kalbų.

Kas
svarbesnio
herojaus gen. Jono Žižkos (13601424).
Jis buvo artimas Huso įvyko pasaulyje Huso
laužui liepsnojant?
draugas. 1413 metais pas Vytau
Prieš 1 0 metų buvo mirus gar
tų svečiavosi kitas Huso bičiulis
Jeronimas Pragiškis (1360-1416). susis mongolų kariautojas Tamerlanas. Būsimas spausdinimo išra
Vakarų Bažnyčios nuteistas, jis
buvo sudegintas ant laužo 1416. V. dėjas Jonas Gutenbergas tada bu
vo apie 15 ar 19 m. amžiaus vai
30.
Mirus 1419 m. čekų karaliui kinas. Busimasis popiežius EugeVaclovui IV, čekai husitai sostan nius IV (1431-1447) tuo metu bu
vo 32 m. amžiaus. Florencijoje
pakvietė mūsų Vytautų. Jis kvie
timų priėmė ir pasiuntė Čekijon jo sušauktame Bažnyčios visuoti
savo vietininkų pusbrolį Žygiman niame susirinkime, neįstengus at
tų Kaributaitį. Jogaila tuo metu statyti vienybės tarp Vakarų ir
husitų remti bijojo, kad neužrūs Rytų Bažnyčių, buvo sklaidomos
tintų popiežiaus. Minėtas vietinin abejonės dėl skaistyklos.
kas
iš Čekijos buvo atšauktas
Husui mirštant, Orleano mer gėlė Jeanne
d’Arc (1412-1431)
1424 m.
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buvo vos 3 metų mergytė. Už 16
metų ši didžiai religinga katali
kė, prancūzų tautinė karžygė, te būdama vos 19 m. amžiaus, buvo
Bažnyčios teismo nuteista ir kaip
ragana 1431 m. sudeginta ant
laužo. Praslinkus beveik 500 me
tų, toji pati "neklystanti" Roma
1920 m. paskelbė jų šventąja. . .
Koks
buvo
Bažny
čios stovis Huso gy
venimo laikais, ar a nų laikų Vakarų Baž
nyčia
bebuvo
verta
Bažnyčios vardo?
Huso laikais krikščionių Baž
nyčia buvo jau seniai, maždaug
prieš 550 metų,suskilusi į Vaka
rus ir Rytus (Fotijus 820-891).
Vakarų arba Romos Bažnyčia ta
da savo istorijoje turėjo net apie
40 antipopiežių. Tuo metu Vaka
rų Bažnyčia pergyveno vienų iš
pačių liūdniausių savo gyvenimo
laikotarpių. Savo vaikystėje Hu
sas sužinojo, kad jau praėjo 68
metai, kai joks popiežius nebe
gyvena Romoje. Nuo 1309 iki
1377 m. jie, viso 7, gyveno Avignone, Prancūzijoje. Husui sulau
kus 9 m. amžiaus, toliau visų jo
gyvenimų (nuo 1378) buvo du po
piežiai, o nuo 1409 metų
net 3
popiežiai, kurie, viens kitų pra
keikdami, skelbėsi esu tikri. Pa
lyginti neilgo Huso gyvenimo
(46 m.) laikais viso buvo net 9
popiežiai-antipopiežiai, kurie iš
paskutiniųjų aštuonių buvo tikri
ar netikri, net ir šiandienų nėra
tvirtai žinoma. Tiek tų popiežių
gyvenimo pavyzdys, tiekir jų ve
dama Romos Bažnyčia,buvo toli
nukrypusi nuo tikrojo Kristaus
kelio. Ar galėjo į visų tai ramiai
žiūrėti didžiai išsimokslinę ir
giliai religingi žmonės, pvz. kaip
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kun. prof. Jonas Husas? Jokiu
būdu ne ! Todėl Husas, remdama
sis
Sv. Raštu, ir pradėjo kelti
balsų, ragindamas krikščionis
religiniai atbusti ir savo Bažny
čių reformuoti. Deja, Husas bu
vo apšauktas eretiku ir tapo eks
komunikuotas .
Pop. Jonui XXIII įsakius jį
suimti, Husas 1412 metais pasi
traukė iš sostinės Prahos į pro
vincijų ir ten nuošalumoje pasi
šventė knygų rašymui.
Visuotinis
Bažny
čios Susirinkimas
Konstancoje.
Tokie susirinkimai paprastai
šaukiami „ypatingais atvejais.
Juos
šaukia
popiežius. Deja,
esant minėtai netvarkai, schiz
mos slegiama Romos Bažnyčia
pati viena,be pasaulietinės val
džios talko s sušaukti savo sino
do nebeįstengė. Pop. Jonas XXIII
kreipėsi į imp. Zigmantų. Abiems
susitarus, Bažnyčios visuotinį
susirinkimų sukvietė imperato
rius. Sinodas įvyko Konstancoje
1414. XI. 5 - 1418. IV. 22. Susi
rinkimas buvo neįprastai skait
lingas. Suvažiavo 29 kardinolai,
3 patriarchai, 3 3 arkivyskupai,
300 vyskupų, keli šimtai teologi
jos daktarų, valdovų ir universi
tetų atstovų, grafų, didikų ir pan.
Miestan suvažiavo pirklių, smal
suolių ir kt. Viso virš 50. 000
žmonių. Vytauto atsiųsta 60 as
menų lietuvių delegacija Konstancon atvyko 1415 m. lapkričio
mėnesį, taiyra-jau po Huso su
deginimo. Lietuviai buvo iškil mingai katedroje priimti 1415.
XII. 4.
Ši delegacija drauge su
lenkais namo išvyko 1416. III. I
ant 500 žirgų. Lietuvių skundas
susirinkime
buvo
svarstytas

1417. VII. Z, o sprendimas pada
rytas 1417. VII. 12.
Sinodo darbotvarkėje buvo 3
pagrindiniai
punktai:
1) kova
prieš erezijas, 2) schizmos pa
naikinimas ir 3) Bažnyčios re
formos. Ilgai buvo ginčytasi dėl
II ir III punktų pirmumo: ar pir
miau rinkti naujų popiežių, ar
pradėti nuo Bažnyčios reformų
klausimo. Imp. Zigmantas ( 1 me
tais senesnis už Husų) pirmiau
sia norėjo reformų, tačiau, dva
siškiai tarpusavyje nesutariant,
reformų klausimas buvo nustum
tas į pabaigų, liko neužbaigtas
ir. . . atidėtas besimam suvažia
vimui.
Jei dėl II ir III punkto turėta
daug vargo, tai pirmasis punktas
buvo smurtu išspręstas lengviau
siai: Huso ir Jeronimo laužams
liepsnojant,
"erezijos pavojus
buvo išspręstas be sunkumų". . .
rašoma mūsų dienų Liet. Encikl.
XII tome.
Siame susirinkime kiek ryš
kiau dominavo prancūzų teologai.
Sinodas (III, IV ir V sesija) pas
kelbė reikšmingų nutarimų: IŠ
DIEVO SAVO VALDŽIĄ TURĮS
BAŽNYČIOS VISUOTINIS SUSI
RINKIMAS YRA AUKŠTESNIS
U Z POPIEŽIUJ Šio sinodo metu
popiežiaus karūnų neteko tuo me tu buvę visi trys popiežiai: Jonas
XXIII - 1415. V. 29, Grigalius
XII - 1415. VII. 4 ir Benediktas
XIII- 1415. XII. 13 (? 1417. VII.
2 6 ar 1423 m.).
Huso priešas, šio sinodo or
ganizatorius
pop. Jonas XXIII,
pajutęs pavojų,
iš Konstancos
pabėgo, bet netrukus buvo suim
tas ir Įmestas kalėjimai!. Dabar
ji s vadinamas antipopiežiumi.
Atstačius visus popiežius, 1415-

1417 m. Romos Bažnyčia jų ne
beturėjo nė vieno. Naujasis pop.
Martynas V buvo išrinktas 1417.
XI. U.
Kaip Husas pateko
priešams Į rankas?
Imp.
Zigmantas matė, kad
Bažnyčiai būtinai reikalinga re
formų. Jis labai norėjo, kad šia
me jo sukviestame Bažnyčios vi
suotiniame susirinkime dalyvau
tų ir pats Husas. Deja, visi ži
nojo, kad Huso gyvybei grėstų
pavojus, jei jis čia atvyktų. Kad
H ūsų apsaugojus, pats imperatorius savo "GELEŽINIU RAŠTU"
garantavo i am saugumų. Husas,
imperatoriaus specialiai kviečia
mas bei norėdamas Bažnyčiai pa
dėti, su gera viltimi, draugų svei
kinamas, atvyko į Konstancu porų
dienų prieš sinodo atidarymų. De
ja, Huso priešai ilgai nelaukė.
Nepaisydami imperatoriaus, jie
Husų suėmė ir uždarė dominin
konų vienuolyno kalėjime. Kali
niu išbūti jam teko beveik 8 mė
nesius. Huso teigimu, vargu ar
jis būtų kalėjime ištvėrus savo
dvasines ir fizines kančias, jei
būtų neieškoje^s stiprybės maldo
se ir savo principams atramos
Sv. Rašte. Laiks nuo laiko Husas
buvo viešai ir neviešai, oficialiai
ir neoficialiai, geruoju gundomas
ir piktuoju grųsomas nuo savo pa
žiūrų atsisakyti. Nors ir kalėji
mo išvargintas, Husas Įstengė
rasti jėgų tam "brainwashingui"
atsispirti. Kai jis kartais būdavo
vedamas tardymui Į katedroje
vykstantĮ sinodų, miestas aidėda
vo nuo varpų gaudimo, gatves už
pildydavo apie 40. 000 ž monių, no
rinčių ŠĮ nepaprastų vaizdų pama
tyti.
Priekyje ant balto arklio,
biauriausiais keiksmais piktžo-

13

Vidurnaktį Erlas tyliai paža
džiaudamas,
jodavo
oficialus
dino savo kalinį ir ragino jį sku
šauklys. Paskui jį būdavo veda
bėti, tačiau Husas jam tarė: "AŠ
mas ’’prakeiktas eretikas”. Ka
bėgti neketinu. Tuo tik tavo žilų
tedroje jo laukė virš 600 posėdžiautojų ir daugybė stebėtojų. galvų iš statyčiau pavojun. Aš ge
riau eisiu toliau tuo keliu, kurį
Čia Husas aprengiamas kunigo
man Viešpats nurodė. Kaip gi aš,
rūbais. Kartų, prasidėjus tardy
lyg koks vagis, galiu pabėgti vi
mui,
Husas paprašė Sv. Rašto.
durnaktį ir tuo duoti savo prie
Jo prašymas buvo atmestas. Ta
šams progųpiktžodžiauti ? ! " Sar
da Husas jiems tarė: ” Jei jus su
gas, lyg Huso žodžių negirdėda
degintumėte Sv. Raštą, visame pa
nekantraudamas ragino:
saulyje,
aš jį įstengčiau atkurti mas,
"Bėk, bėk, kol dar laikas! Čia tu
iš atminties, išskyrus Kronikas".
esi auka mirčiai. Kelkis, sek ma
(Liet, evangelikų visas Sv. Raštas
turi apie 1120 psl. , iš jų apie 64 ne. Jėzaus vardu, bėkiš šio tam
saus požeminio kalėjimo !" Juodu
psL sudaro Kronikas arba Kara
priėjo prie atvirų durų. . . Čia Hu
lių Nusidavimų I ir II knygas).
sas siųstojo, susimųstė, žvelgė
Apklausinėjimo metu;Husui taik
aukštyn į dangų ir pradėjo mels
liai besiginant, vienas iš sinodo
tis: "Visažinantis Dieve, argi ne
dalyvių (Michael), prišokės prie
bus nuodėmės, jei aš pabėgdamas
Huso, ties jo veidu kumščiu grū
modamas,
piktai rėkė: "Dabar dabar palikčiau tų kelių, kurį Tu
man nurodei ?" Paėmęs seno sar
mes turime tave savo rankose.
go rankų, Husas tarė: " Mano mie
Tu niekada nepabėgsi. Sudeginsi
me tave ! " Susirinkimo dalyviams las tėve, aš negaliu bėgti. Priimk
mano nuoširdžių padėkų už šį sa
užgauliai šūkaujant ir buvusį uni
vo didžios meilės gelbėjimo dar
versiteto rektorių, kunigą, pro
fesorių Jonų Husų pravardžiuo bų. Melskis už mane, kai aš eisiu
jant "žųsigalviu”, jis buvo iš si mirti. Prašyk mano draugų, kad
nodo išvestas ir vėl grųžintas ka ji e nepyktų dėl tokio mano nusi
statymo.
Aš pasitikiu Dievu ir
lėjimam
kantriai laukiu". Ant slenksčio
Pabėgimo planas
Kalėjime Husas buvo saugoja palikus nustebusį geradarį sargų,
mas vyresnio amžiaus sargo Er- H ūsas grįžo savo kameron. Neto
lo. Kartų, kai juodu buvo vieni, liese buvusieji netrukus užgirdo
Erlas tarė Husui: "Aš esu senas. Husų lotiniškai giedant Viešpa
Greit turėsiu mirti. Nėra jokios čiui liaupsės giesme. Jie didžiai
stebėjosi Huso nuostabiu tikėjimu
abejonės, kad Tave nubaus mir
timi. Pasiruošk šiųnakt 1 vai. pa ir jo ištikimybe tiesai bei parei
bėgti. Tu savo lovoje rasi austrų gai 1 Įdomu, kad maždaug tuo lai
kario uniforma". Husas savo ge ku,vietoje Huso,iš Konstancos pa
radario paklausė:"Jei aš pabėg bėgo pats pop. Jonas XXIII. Sis
įvykis Huso bylos eigai reikšmės
čiau, kas atsitiks tau ? Juk už ma
no pabėgimų apkaltins tave ! " Er neturėjo.
Šiurpios teismo
las atsiliepė: "Tuo pasirūpinsiu
aš
pats.
Beto, aš esu senas ir scenos
Paskutinės Huso teismo dieniekam jau nebereikalingas".
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vai. ilga kardinolų, arkivyskupų,
vyskupų ir kitų aukštų pareigūnų
procesija iškilmingai kulniavo ka
tedrom Žvilgant auksui ir sidab rui,
čiužant brangiems rūbams,
sinodo dalyviai susėdo savo pa garbiose vietose. Tuojaus įveda mas Husas. Jis vėl aprengiamas
kunigo rūbais ir pastatomas vi
duryje katedros ant paaukštintos
platformos. Netrukus suaidi tri
mitai. Visiems atsistojus, išdi džiai įžengia imperatorius Zig
mantas, lydimas ilgos eilės savo
palydovų, brangiais rūbais pasi
dabinusių.
Pradedamas sinodo posėdis.
Husas kaltinamas erezija net 47
Imp. ZIGMANTAS Liuksemburgietis
punktais. Į apkaltinimą Husas at
1368 — 1437
siliepia nedelsdamas. Jis kalba
Imperatorius Zigmantas,norė aiškiai ir garsiai. Net tolimiau
damas matyti Čekijos kraštą ap - siuose didžiosios katedros kam
valytą nuo erezijos, sušaukė baž puose žmonės girdi jo žodį. Hu
nytinį susirinkimą Konstancoje.
sas atsiliepia į kiekvieną kaltini
Jis paragino Joną Husą vykti į mo punktą atskirai ir prašo, kad
Konstancą,garantuodamas jo sau
sinodo aukštieji teologinių moks
gumą taip vad. "geležiniu raštu".
lų žinovai, remdamiesi Sv. Raštu,
Bet vėliau, aplinkybių verčiamas,
įrodytų, jei jis klystąs . Husui iš
pasirašė J. Huso pasmerkimo ak
kalbėjus apie 30 minučių ir dar
tą.
žodžio neužbaigus, jo priešai, į
Imperatorius Zigmantas valdė
jokias diskusijas nesileisdami,
šv. Romos imperiją nuo 1412 iki
ardydami
sinodo tvarką,
ėmė
1437 m.
šaukti:
"Husas yra velnias ! Jis
Išgarsėjusiame 1429 m. Lucko
yra eretikų eretikas ! Meskime jį
suvažiavime imp. Zigmantas ir
tamsybėsna !Sudeginkime Jį ! Pra
popiežiaus legatas spaudė D. L. K.
keikti tėvai, kurie jį pagimdė ! "
Vytautą ir Lenkijos karalių Jogai
K eliamu triukšmu jie neleido Hu
lą, kad nutrauktų ryšius su Čeki sui savo žodį užbaigti. Rėksniai
jos husitais ir skatino į karą prieš
nesivaržė nė čia pat sėdinčio im
eretikus. Šiame suvažiavime imp.
peratoriaus, jie nepaisė nė posė Zigmantas iškėlė Vytauto Didžio
džio pirmininko, pakartotinai pra
jo karūnacijos klausimą.
šančio tvarkos.
Vienas iš Huso rėmėjų, nete Ims kantrybės dėl tokio gaujos
nos buvo 1415 m. birželio 5-8
dienomis. Birželio mėn. 7 d. Kon
siautėjimo,
kardu mojuodama s
stancos miesto gatves nuo pat ry
sušuko: "Kas tik išdrys paliesti
to užpildė tūkstančiai žmonių. 8
Huso plauką, tas mirs ! Aš Husą
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apginsiu ! Kodėl negerbiate bend
ros tvarkos ? !"
Vyskupai, išgirdė drąsųjį gra
fą Janą Chluzmą taip sakant, ėmė
rėkti ir ant jo: "Nutilk, nutilk, ere
tike! Mes prakeikiame ir tave!"
Husui simpatizavęs imperato
rius Zigmantas šio viso triukšmo
metu sėdėjo išbalęs ir nuo nervi
nio įtempimo virpantis,
tarytum
jis -pats būtą kalinys teisme. Jis
nebegalėjo pratarti
net žodžio.
Todėl vienas iš jo palydovą tarė:
"Imperijos galvos vardu aš įsa
kau visiems nutilti ! "Įkaite sinodo
dalyviai, nors ir nenoriai, bet vie
nas po kito susėdo į savo vietas.
Posėdis buvo atidėtas popiečiui
Iš katedros besiskirstydami žmo
nės stebėdamiesi kalbėjo apie Hu
są:
"Kaip vyriškai ir garbingai
jis kalbėjo! Jis tikrai neslėpė sa
vo šviesos po kubilu!"
Į popietinį sinodo posėdį katedron prigužėjo žmonią sausa
kimšai. Huso byla priartėjo prie
balsavimą.
Į klausimą: ar Jonas
Husas yra eretikas? - 51 balsas
atsakė:"Taip". 30 balsą pareiškė,
kad Husas yra nekaltas. Į klausi mą:kokia bausme jis nubaustinas?
- 11 balsą pageidavo tik atgailos,
45 balsai reikalavo mirties baus
mės. Kai imp. Zigmantas, norėda
mas Husą gelbėti, ragino jį savo
skelbimą atšaukti, kilnusis refor
matorius atsiklaupęs meldė Die
vą atverti imperatoriui akis. Susi
jaudinės imperatorius negalėjo į
šį vaizdą žiūrėti. Jis mirtinai iš
balo,
jo kūnas drebėjo, atrodė,
lyg jis pa-ts ruoštąsi sau skelbti
mirties skelbimą.
Kardinolai, matydami imperatorią delsiant, ir bijodami, kad
Husas nebūtą paleistas laisvas,
ėmė prašyti, kad imperatorius sa16

vo garbingu vardu pagelbėtą Baž
nyčiai. Balsą, primenančią, kad
jis Husui yra garantavęs saugumą
-imperatorius nebegirdėjo. Nut
vėręs plunksnakotį, jis skubiai
pasirašė po Husą pasmerkiančiu
dokumentu.
Nuliūdęs Husas buvo įmestas
kalėjiman dar vienam mėnesiui.
Huso sudeginimas
Už mėnesio, liepos 6 d. Husas
buvo atvestas į sinodą jau pasku
tinį kartą. Katedroje buvo atlie karnos
"dievobaimingos" atsi
sveikinimo ceremonijos. Ant pa
kopos pastatytas kankinys vėl bu vo aprengtas kunigo rūbais tam,
kad juos netrukus demonstraty
viai nudraskytą.
Huso dešinėn
rankon buvo įbrukta simboliškai
tuščia taurė, kad ją ceremoniją
vedėjai išplėštą ir rūsčiai trenktąį grindis. Pasmerktasis pačio
je
katedroje buvo koliojamas
biauriausiais žodžiais, kuriuos
čia būtą gėda kartoti. Pajuokai
ant Huso galvos buvo uždėta po pierinė aukšta kepurė, dekoruota
velnišką baidyklią atvaizdais su
užrašu:ARCH-HERETIC. Tylusis
Husas
buvo atvestas ant laužo.
Budeliai pririšo jį grandinėmis
prie stulpo. Vasaros diena buvo
saulėta ir karšta. Miriop pas
merktasis paprašė vandens. Bu
deliai atsisakė patenkinti net pas
kutinį kankinio prašymą. Vienam
iš kareivią pagailo Huso ir jis
bandė paduoti jam vyno, bet Hu
sas atsisakė tai gerti. Jis prašė
tik vandens. Vandens jam niekas
nepadavė.
Momento
sujaudinti
vieni žmonės pradėjo verkti, kiti
-melstis už kenčiantį. Budeliams
besitriūsiant apie laužą,
Husas
lotyną kalba giedojo Viešpačiui
liaupsės giesme iš 31 -mo p šalmo.

Jonas ŽIŽKA,
Čekijos husitų lyderis
lįtdO —

jonas Žižka buvo J. Huso do
ktrinos pasekėjas ir aktyvus jos
gynėjas. Įsijungus į karo tarnybą
tapo žymiausiu karo vadu, čekų
tautos herojų. Jis vadovavo čekų
pėstininkų armijai prieš kara
liaus Zigmanto suburtus kryžininkus, kurie jėga norėjo sunai
kinti Čekijos husitus. Po dviejų
pralaimėjimų Romos Bažnyčia
dar net 3 kartus vykdė kryžiaus
karus prieš Čekijos husitus, ku
rie taipgi baigėsi kryžininkų pra
laimėjimais.
Jonas Žižka buvo Kryžiuočių
Ordino priešas. Jis dalyvavo Žal
girio kautynėse ir už drąsų buvo
karaliaus apdovanotas. Garsiaja
me lenkų tapytojo Jono Matejko
paveiksle "Žalgirio Mūšis" J. Zižkąmatome Vytauto Didžiojo deši
nėje abiem rankom užsimojus ka
laviju.
Uždegtojo laužo ugnis vos ruseno.
Liepsnos plėtėsi tingiai, lyg ne

norėdamos degti. Pasmerktasis ,
dūmuose stovėjo beveik pušų va
landos. Nutilę žmonės girdėjo jį
meldžiantis: "Viešpatie, nuimk
šią nuodėme nuo jų. . . " Trečią
kartą kartojant maldos žodžius:
"Jėzau Kristau, gyvojo Dievo Sū
nau,
pasigailėk manes" - kun.
prof. Jono Huso gyvybė paskendo
išsiliepsnojusio laužo liepsnų tva
ne. Jo pelenai buvo suversti upėn.
Likvidatorių palikuonys šiandieną
bent tiek pripažįsta, kad religin gasis Husas mirtį pasitiko vyriš
kai: "He died bravely".
Atsiprašoma už pu
sės tūkstančio metų
Reformų vengianti
Vakarų
Bažnyčia anuomet savo ilgu del simu per šimtmečius pribrandi no tokias sąlygas ir aplinkybes,
kad jau nebebuvo įmanoma refor
mų atsiekti ramiu evoliucijos ke
liu. įtemptoje atmosferoje užteko
vienos naujos kibirkštėlės, kad
seniai suskilusios Bažnyčios VA
KARINIO pastato kreivos sienos
sudrebėtų iki pat savo pamatų.
Tai įvyko po Huso mirties pra
slinkus
virš
100 metų, iškilus
naujiems reformų šaukliams Liuteriui, Kalvinui ir kt. Jų su
deginti popiežiams jau nebepavy
ko. Apie reformas Romos Bažny
čia teikėsi rimčiau pagalvoti tik
tada, kai jau Europa buvo pasida
linusi į dvi priešingas stovyklas.
Ilgus šimtmečius popiežiai neap
kentė tų savo brolių, kurie prieš
Romos nepalenkiamą valią išdrį
so pralaužti ledus ir reformuotis.
Išorės jėgų ir vidaus bėdų
spaudžiama Romos Bažnyčia,kaip
žinome, dabar reformuojasi. Sia
me sunkiame darbe jai Dievo pa
galbos nuoširdžiai linki visa krik ščionija. Tik gaila, kad Roma į
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tuos, kurie susiprato reformuotis
žymiai anksčiau, tiek ilgai vis
žiūrėjo su neapykanta. Teko kan
triai laukti net virš pusės tūks
tančio metų, kol Roma pagaliau
pažvelgė į anų didžiųjų reforma
torių ainius jau kaip į savo bro
lius.
Tai įvyko mūsų dienomis
prie pop. Jono XXIII. Dabartinis
popiežius žengė dar viena žingsnįpirmyn, viešai atsiprašydamas
už praeityje padarytas Bažnyčios
klaidas. Dėl krikščionių susiskal
dymo Kat. Bažnyčia, esu, nėra be
nuodėmės, dėl schizmos esą kal
ti visi krikščionys, neišskiriant
nė katalikų. Pirmuosius tuos at
siprašymo žodžius po ilgų šimt
mečių pratarė pop. Povilas VI
1964 m. rugsėjo mėn. 29 d. , ati
darydamas Vatikano susirinkimo
antrųjų sesijų. Už savaitės, spa
lio 6 d. visuotinis Kat. Bažnyčios
sinodas -2.076 balsais prieš 92
Bažnyčios vardu užtvirtino krikš čionių vienybės dokumento 11-tų
punktų“
"MES
ATSIPRAŠOME
DIEVO IR MUSU ATSISKYRUSIU
BROLIU UŽ SAVO NUODĖMES,
KURIOMIS
NUSIKALTOME
PRIEŠ JUOS".

Šiuo keliu Romai pasukus sa
vo vairų, tikime, tikrai neberei
kės laukti antros pusės tūkstan
čio metų, kol visi krikš čionys už
mirš, kad dar vakar buvome prie šai. Esame ties naujos eros slenk
sčiu! Tegu Viešpats Dievas pade
da mums visiems krikščionims
tų slenkstį sėkmingai peržengti.
Š. m. gegužės mėn. 7 d. savo
Nr. 19 savaitraštis "Sandara" ra
šo: "Bandys išteisinti Jonų Husų,
kuris buvo sudegintas. Šveicarijo
je prasidėjo judėjimas už atnau jinimų Jono Huso bylos,kuris, pa
gal bažnytinio suvažiavimo Kons
tancoje nuosprendį, tapo sudegin
tas prieš 550 metų.
Priešakyje to judėjimo stovi
katalikas Otto Feger,archyvo glo
bėjas. Pasak jo, Husas, kuris vė
liau tapo tautiniu Cechijos didvy
riu, buvo sudegintas liepos 6 die
nų 1415 metais už tokias erezi
jas, kurių jis visai neskelbęs.
Bet šios rūšies "Rehabilitacija", jei ji ir būtų įvykinta, nebeat suks istorinio laikrodžio ir nebe atitaisys tos blogybės, kuri tapo
atlikt a"

Dr. Emil JELINEK,
Čekoslovakija
Iš lenkų kalbos išvertė
M. PLEPYS

MIRUSIEJI TEBEKALBA
( 550 metų kankinio Jono Huso mirties sukaktis)

Po ilgų nuo 141 3 m. Iapkričio30d.
karaliaus Zigmanto pertraktacijų
su popiežium Jonu XXIII (Balta
zar Kossa) pagaliau visų šventųjų
dienų, 1414 m. lapkričio 1 d.,buvo
sušauktas visuotinis susirinki mas Konstancoje,prie Bodeno eže
ro , Bažnyčios reformai "galvoje
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ir sųnariuose" padaryti, o pir miausia
padaryti galų Vakarų
krikščionijos vidaus suskilimui
trijų popiežių blogame pavydale.
Į Konstancu, - nedidelį, bet garsų
miestų, kuriame kadaise(1183 m.
birželis) karalius Fridrichas Barbarosa padarė
su Lombardijos

miestais taikos sutartį,ir kuriame
anais laikais subėgdavo svarbūs
prekybos keliai ir susikirsdavo
visokiausios
srovės,- atvyko 29
kardinolai, 3 patriarchai, 33 arki
vyskupai, apie 150 vyskupų, virš
100 abatų, 300 profesorių ir teo
logijos
bei teisių daktarų, 5000
vienuolių, 100 gydytojų , neapsako
ma daugybė kermošinių apgavikų
ir virš 700 parsiduodančių mote
rų, kurios, kaip peteliškės į švie
sų, subėgo į čia iš visų Europos
kampų visai ne evangeliškomis,
bet atvirai nuodėmiškomis inten
cijomis. Vien
dvasiškijos ir jos
tarnų mieste buvę virš 18. 000. Su
didele pompa ir paradu atvyko iš
Italijos popiežius Jonas XXIII, o
visai prieš pat Kalėdas ir pats
karalius , kuris užtruko Vokieti
joje dėl vainikavimo.
1414 m. spalio mėn. pabaigoje
į Konstancą taip pat atvyko buvęs
Prahos universiteto rektorius, iš
kalbingas Betlėjaus koplyčios pa
mokslininkas Jonas Husas,popie
žiaus prakeiktas ne tiktai dėl ta
riamos
erezijos, bet dėl aštrių
išstojimųprieš atlaidų pardavinė
jimą popiežiaus kasai papildyti
karo reikalams su Neapolio kara
lium, pas kurį ieškojo prieglobs
čio kitas Romos popiežius Griga
lius XII.Husas į Konstancą atvyko
niekieno nešauktas, atvyko savo
valia, kad viešame susirinkimo
apklausinėjime nuvalytų save ir
savo tautą nuo erezijos užmetimo.
Ši
proga
buvo labai naudinga
karaliui,
kuris karštai norėjo,
kad paveldamoji iš brolio kara
liaus
Vaclovo
IV Čekija būtų
apvalyta nuo erezijos dėmės. Pats
prieš tai pasiūlė, kad jis, vyk
stant
į Konstancą, bus aprū
pintas "geležiniu laišku"užtikri

nančiu gyvybe ir laisvų. Husas,ne
laukdamas
karaliaus
saugumo
garantijos, išsiruošė į Konstancą,
nežiūrint į tai, kad ir Čekijoj e jo
draugai jį nuo to atkalbinėjo. Pa
galiau , po kelių dienų jo buvimo
Konstancoje , iš Vokietijos Huso
adresu atėjo karaliaus saugumo
garantija.
Ne kiek toji garantija
gelbėjo. Po kelių savaičių jo buvi
mo mieste Husas,neva dėl apklau
sinėjimo j tapo išviliotas iš namų
ir klastingai įkalintas.
Koks gi turėjo būti jo nusivy
limas ! Prieš išvykdamas į Kons
tancą, dar namuose,parengė sau
iškilmingą lotynišką pamokslą, ti
kėdamas,kad jam pavyks jį paša kyti susirinkimą atidarant ir pa sveikinti jį Jėzaus ir apaštalų žo džiais:"Ramybė šiems namams"
(Mato 10, 12). Ir pamokslo tekstą
tyčia parinko, atsižvelgiant į ap
linkybes ir laiką. Tai yra dalį Si
mono ir Judo šventei (spalio 28),
kuri
1414 m. sutapo kaip tik su
paskutine savaite prieš visų šven
tųjų švente (1 lapkričio), kurioje
gi susirinkimas buvo sušauktas.
Iki pamokslo pasakymo,įmatoma,
nepriėjo, o garsus Huso kūrinys
apie taiką, "Sermo de pace" ilgus
amžius gulėjo savo originaliuose
lotiniškuose rūbuose. XVI amžiu
je išleido jį pagaliau karštas Liu
terio šalininkas, slavas savo kil
me, Flacius Illiricus. XVII am
žiuj e jisatsirado Vokietijoje antru
kartu.
Čekijoje jį išleido pirmą
kartą čekiškai tik prieš kelis mė
nesius du profesoriai Evangeliškosios Teologijos Skyriaus Pra hoje.
Dabartiniais laikais,
kada
tiek kalbama apie taikos išlaiky
mą pasaulyje,tas faktas turi savo
išraišką. Tačiau nemažiau reikš-
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mingas šiandien mums yra toli
mesnis faktas iš Huso gyvenimo.
Taigi tas viduramžių katalikų ku
nigas pasiima su savim iš namų
į Konstancu,be paminėto pamoks
lo , taip pat Šv. Rašta^ Staigiai ir
netikėtai areštuotas, nepasiėmė
su savim į kalėjimų (kurio iš vi so nesitikėjo) daug asmeninių da
lykų, o jų tarpe ir savo Biblijos,
kurios jau niekad nebepamatys ir
kurios negali apgailėti. Kalėjime,
netekus bet kurių higienos sąly
gų,kenčia badų ir šaltį, supranta
ma,drėgmų. Šaltis ir garai iš kai
myninės vienuolyno kloakos pa
kerta jo
sveikatų tiek toli, kad
prižiūrėtojai savo atsakomybe
išveda kalinį laiks-nuo-laiko į
grynų orų. Bet Husas labiausiai
jaučia Dievo Žodžio štokų. Korte
lėmis, išnešamomis geraširdžių
jo sargų jo prietėliams laisvėje,
Husas pakartotinai prašė gauti
jam Bibliją. Mirties akivaizdoje
(1415 m.birželio 16 d. ) savo mo
kiniui
viršininkui Martynui iš
Wolynicu rekomenduoja drąsų Šv.
Rašto skaitymų, o ypatingai Nau
jojo Testamento.
Nekartų tvirtinama, kad tiktai
Reformacija iš
naujo ’’atrado"
Šv. Raštų. Tai netiesa. Jį žinojo
jau Valdensai, kurie savo eilėse
reformavo religinį ir bažnytinį
gyvenimų pagal Evangelijos nuro
dymus ir Jėzaus Kalno Pamokslų.
Valdensų įtaka siekė net pietinų
Čekiją,
kur gimė Husas. Huso
pirmtakūnaiypamokslavimo vado
vybėje bibliškųja prasme,buvo
prityrųŠv. Rašto žino vai,-Jonavos
Motiejus, Jonas Milič iš Kromošižo, ir net pasaulietiškas čekų
rašytojas Tomas iš Stitno, kuris
savo šeimos vartojimui rašė bib
linių apgalvojimų knygų. Neprie
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taringai galima pasakyti, kad Hu
sas užaugo jau Biblijos atmosfe
roje. Ir tai daro jį mums artimu.
Husas buvo biblistas, o ne viklifistas, kaip kai kurie tvirtina,
bandant atimti iš jo jo origina
liškumų. Tai tiesa, kad Husas sa
vo pažiūras, kurias išskaitė iš
Biblijos,dengė kartais beveik pa
žodžiui cituodamas pamiltų Viklifų. Bet tame nieko stebėtino nė
ra. Ir- šiandien ne vienas evange likų teologas skaito iš universi
teto katedros "savo" Barth, kaip
pakankamų savo pažiūrų ir įsiti kinimų išreiškimų. Tas pats pa
sitaikė ir Husui. 1415 m. birželio
5 dienų Husas pagaliau buvo pa
šauktas viešam apklausinėjimui,
kurio nuo 1414 m. lapkričio mėn.
veltui siekė. Per skaitytos j am, ta
me apklausinėjime (tardyme), 45
ištraukos iš j-o kūrinių, kurios tu
rėjo savyje tariamas viklifistines klaidas. Husas mėgino gintis,
kad tos nuomonės buvo išplėštos
iš konteksto ir priduota kita reik šmė. Teisėjai kaltinamąjį apkoliojo, kad vengtų išsisukinėjimų
ir liepta į klausimus atsakinėt
tiktai "taip" arba "ne". Jam turi
užtekti susirinkimo sprendimo,
kuris tų nuomone paneigė. Husas
atsakė, kad yra pasiruoše^s viską
atšaukti, jeigu Šv. Rašto pagrindu
tas bus įrodyta, kad tai būtų klai
dinga.
Husas šimtų metų prieš
didžiųjų Reformacijų iškėlė teze,
kad aukščiausiu autoritetu tikėji
mo dalykuose yra Sv. Raštas.
Husas Šv. Rašto mokslo pag
rindu priėjo panašiai, kaip ir Jo
nas Viklifas, nors pilnai nuo jo ne
priklausydamas, įsitikinimo, kad
bažnyčia nėra išganymo instituci
ja, o tikėjimo ir likimo šventųjų
sambūrys. Bažnyčiai priklausymų

Konstancos katedra, kurioje visuotinis Romos Katalikų Bažnyčios susirinkimas pa
smerkė prof. kun. Joną Husą sudeginti ant laužo

nenustato vidujinis sąryšys, tik
šventas ir švarus gyvenimas pa
gal Kristaus įsakymus. Būtent
toks gyvenimas, o ne kas kita,yra
pačiam tikinčiajam geriausiu jo
pasirinkimo įrodymu. Jeigu popie
žius nežygiuoja Kristaus pėdomis
ir negyvena pagal Jo įsakymus,
nėra Jo vietininkas, bet yra vieti
ninkas, tikriau,, judošiaus išdavi
kas ir turi nustoti ne tiktai popie
žiškos tiaros, bet net ir pilietinių
teisių. Tas pats liečia ir pasaulie
tiškus valdovus.
Husas Biblijos
pavyzdžiu apie Samuelį ir Saulių
(I Sam. 13) sako, kad karalius bū
damas mirtinoje nuodėmėje Dievo
akyse per stoja būti Viešpaties pateptiniu ir karalium. Aišku, kad
tokios Huso pažiūros negalėjo pa
tikti nei popiežiui, kuris kadaise
buvo jūrų piratu, o paskui turėjo
stoti prieš Konstancos susirinki
mą. kaltinamuoju dėl mažiausiai
70 sunkiausių nusikaltimų, bet ne
galėjo patikti nei karaliui, kurio

gyvenimas ir politika buvo neigi
mas įvairių evangeliškų dorybių.
Laike
antro viešo tardymo
1415 m.birželio 7 d. Husas karto
jo savo poziciją, papildydamas ta
tai tvirtinimu, kad daug tikriau
yra šauktis į Kristų, negu į popie
žių. Matomai ir tuo kartu daėjo iki
audringų puolimų pries Husą is
karaliaus ir kardinolo Petro d’Ailio pusės. Husas, pasipiktinąs to
mis scenomis, pasakė:"Maniau,
kad susirinkime bus daugiau gar
bingumo, gerumo ir tvarkos". Kri
tiška Huso padėtis susirinkimo
akivaizdoje nebuvo trumpų tardy
mų pasekmė. Jau 1413 m. pavasa
rį, laiške prieteliui Kristijonui iš
Prachaticų, Husas priešinosi įsi
tikinimui,kad reikalinga pripažin
ti viską, ką tiktai nutaria šventoji
Romos bažnyčia, t. y. popiežius su
kardinolais. Kai popiežius pasa
kys, kad "kišenės ir maišo atlai
dai" yra katalikiški, tai reikia tam
tikėti, o "tu Jonas Husai - toliau
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tvirtina pats Husas-skelbei savo
pamoksluose visiškai ką kitą, o
todėl,arba atšauksi, arba būsi su
degintas
ant laužo”. Taip žodis
žodin rašė Husas dvejis metus
prieš savo mirtį. Kitame laiške,
rašytame maž-daug tuo pačiu lai
ku prieteliui Jonui Reinšteinui,
vadintam ’’kardinolu”,Husas atvi rai pasako, kad nevengs net mir
ties ant laužo, jeigu žaidiman įeis
Dievo Žodžiui ištikimybės išlai
kymas. "Kas kalba tiesą, sudaužo
jam galvą,bet kas bijo mirties, ne pažins gyvenimo džiaugsmo. Viską
tiesa nugali” ! Verta sau įsidėmėti
šiuos žodžius:”Tiesa nugali” !
Laike trečio tardymo 1415 mt.
birželio 8 d. iš Huso reikalauta
atšaukti "eretišką" mokslą. Husas
atsispyrė,kad daugelio dalyką, ku
rie jam primetami, jis iš viso ne
mokė kitus, betgi tikrai skelbė,
tačiau juos atšauks, jeigu bus įr odyta,kad jie nesutinka su Sv. Raš
tu. Kardinolas d’Aili ir kardino
las Zabarella iš Florencijos vie
nok kietai spyrėsi, kad Husas at
šauktą visas klaidas, kurias jam
susirinkimas prikišo, Bet Husas,
grynai sąžinei išlaikyti ,nenorėjo
to padaryti. Abu kardinolai ir mo
kslintas Paryžiaus universiteto
kancleris Jonas Gerson, nepatai
kė suprasti, kad paprastas kuni
gas, nors ir teologijos profeso
rius, galėtą priešintis visuotino
susirinkimo autoritetui.Galop vis
gi Zabarella buvo linkers pasiūlyti
Husui tokią atšaukimo f ormule,ku
ri jam būtą priimtina. Tos formu
lės autorius, kurį Husas vadino
tik "tėvu" (pater) be jo vardo pa
vartojimo,
pažymėjo Husui, kad
to reikalo pagrinde net nėra at
šaukimas, kuris galėtą apsunkinti
jo švarią sąžine^. Nebus leista taip
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pat kreivos priesaikos, anksčiausiai tos, kurios jį į tai verčia. Ki
tas susirinkimo tėvas prikalbinė
jo Husą prisitaikinti susirinkimui
tokiu būdu: "Jeigu suvažiavimas
nuspręs, kad turi tik vieną akį, tai
privalai susirinkimui pakartoti,
kad taip tikrumoje yra”. Bet Husas
į tai atsakė: "Jeigu net visas pa
saulis tai tvirtintą, aš, turėdamas
protą, negalėčiau to pasakyti su
gryna sąžine”.
Jonas Husas bažnyčios autori
tetui priešpastatė aniems laikams
tiesiog revoliucinįpostulatą, sąži
nės laisvės postulatą. Huso many
mu, niekas pasauly neturi teisės
dekretu ar net persvaros keliu
slopinti žmonią įsitikinimus. Tai
yra leistina tiktai prikalbinėjimą
proto keliu. Grėdo išdėstyme sa
koma: "Todėl ištikimas krikščio
nie ieškok teisybės, mokykis tie
sos, klausyk tiesos, laikykis tie
sos ir gink tiesą net iki mirties”.
1410 m. liepos 1 d. laiške tūlam
bajorui Husas rašė:” Argi turiu p aklusti arkivyskupo įsakymui (liau
tis skelbus Dievo Žodį, E. J. ), ku
ris yra priešingas Dievo prisaky
mams?" O kitame laiške rašė:
"Dievo įstatymas ir Raštas moki
na,kad perdėtinią privaloma klau
syti tiktai geruose dalykuose. Tą
nuostatą laikydavaus savo pamok
sluose ir juose šaukiau žmones
klausyti geriau Dievo, negu popie
žiaus, arkivyskupo ir kitą satrapą
(!), kurie priešinasi Kristaus žo
džiui:
"eikite
į visą pasaulį ir
skelbkite Evangeliją visai kūrini
jai" (Mor. 16,1 5). Prahos arkivys
kupas uždraudė tuo laiku Husui
sakyti
pamokslus paprastiems
žmonėms Betlėjaus koplyčioje apie Bažnyčios ir klero sugedimą.
Mėnesį prieš mirtį, 1415 m.

Jono Huso sudeginimas Konstancoje 1Ą15.VIL6
Medžio raižinys Franso Masereel’io

birželio 10 d. , iš Konstancos ka
lėjimo Husas rašė savo draugams
Čekijoje:"Prašau jus, kad mylėtumėtės, gerų prievarta spausti neleistumėt ir kiekvienam tiesos
linkėtumėt". Sąžinės laisvės šūkį,
kuris dar XX amžiuje be didelių
debatų negali būti II Vatikano su
sirinkime pripažintas, Husas iš
kėlė jau prieš 550 metų. Tai gal
didžiausias jo darbas ir nuopelnas
visai žmonijai. Nevienkartiniai
tvirtinama, kad pirmu humanizmo,
tolerancijos
ir
sąžinės laisvės
gynėju yra nepalenkiamas Kalvi
no priešas, prancūzas ar šveica
ras Sebastijonas Castellio (1515 —
1563),bettai netiesa „Kalbant apie
pirmenybę, pergalės paimu tinka
atiduoti čekų Husui.
Visuotinis susirinkimas Kons
tancoje 1415 m. birželio 15 d.,ne
minėdamas nei Huso nei čekų,pasmerkė viklifinį šventųjų elemen

tų likutį (t. y. , kad duona ir vynas
Sv.komunijoje pasilieka be pakei
timo, ko tikrumoje Husas niekad
ir nemokino), o kartu pasmerkė
Šv. komunijos dalinimą dviejuose
pavydaluose, ką Husas į savo bi
čiulio Jakubkos iš Srebro paklau
simą iš kalėjimo pagyrė. Be toli mesnių tardymų 1415 m. liepos 6
d. suvažiavimas .iškilmingai pas
merkė 30 menamai eretiškų nuo
monių iš jo kūrybos. Septyni vyskupai/be prakeikimo eretiku,atėmė
iš Huso visus jo kunigystės orumo
simboliuSjkuriuos paskutinį kartą tu
rėjo užsidėti. "Vaišoen tinta1' ku
nigą Husąpo to atidavė pasaulie
tiškai valdžiai,rekomenduojant jai
mielaširdystą su nuteistuoju, nors
visiems buvo žinoma, kas dabar
įvyks. 11 vai. prieš piet Husas bu
vo išvestas už miesto mūrų ir
pririštas prie stulpo, aplink kurį
budeliai prikrovė laužui malkų,
žabų ir šiaudų. Dūmai užtroškino
paskutinius Konstancos kankinio
žodžius:"Kristau,susimilk ant ma
nąs. Gyvojo Dievo sūnau, gimęs iš
mergelės Marijos. . . "
Husas mirė ant laužo eretiku.
Ar jis buvo eretikas ?Neabejotinai
taip. Pralenkė savo laikus ištisais
šimtmečiais,© to nenubaustam da
ryti nevalia. Nebuvo jam tuo laiku
pasaulyje vietos, turėjo mirti. Hu
sas buvo riaušininkas prieš paš
ventintą autoritetą, buvo Šv. Rašto?
Kristaus tiesos išpažintojas, kuri
"nors momentui nuslopinta, visad
nugali".
Konstancos susirinkime buvo
trys Jonai. Popiežiui Jonui XXIII,
paprasčiausiam nusikaltėliui ir
jūrų piratui, susirinkimas atėmė
popiežiaus tiarą, o jo vardas tapo
iš popiežių sąrašo išbrauktas (iš
naujo atsirado tiktai 1959 m. as-
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menyje "gero Žmogaus" Juozo
Roncalli). Bet Baltazaras Cossa,
kaip vadinosi savo vardu buvęs
popiežius , buvo veikiai paskirtas
vyskupu ir kardinolu. Greit mirė
ir buvo palaidotas su didele pagar ba, priklausančia aukštam bažny
tiniam herarchui, o ištikimu florentiečią užsakymu garsusis Do
natello nukalė jam didingą antka -

eretiką. Jėzuitą fantazija išgalvo
jo XVII šimtmetyje Husui atitinka
mą konkurentą pramanytame Sv.
Jono Nepomuceno asmenyje, kurio
šventė būdavo švenčiama diena
prieš kankinio Huso mirtį. Toji
šventė turėjo užgesinti anksčiau
gyvai Čekijoje švęstą Konstancos
kankinio mirties dieną. Tas dide
lis "tamsybės" šventasis, kaip jį
pavadino didelis čeką rašytojas,
PiAntras Jonas, buvęs Konstan negalėjo vienok atsilaikyti prieš
cos suvažiavime, tai išmokslintas kritikos šviesą. Mūsą dienomis
Paryžiaus universiteto kancleris, Romos bažnyčia įsakė jį išbrauk
žymus bažnytinis diplomatas ir ti iš savo šventąją sąrašo. O Hu
karštas episkopalizmo ir konci- sas ?Husas nors ir mirė, kalba ir
liavizmo,t.y. susirinkimo persva nerimsta. Juo susirūpino prancū
ros
ant popiežiaus, šalininkas. zą benediktinas Paul de Vooght
Šiandien Romos bažnyčioje apie (L’hėrėsiede Jean Huss, Lourain
I960) ir tvirtina, kad jo teisėjai,
mokslininką Joną Gersoną apdai
riai tylima, nes nuo 187 0 m. aukš tai niekšą gauja (le bandė frėnėtičiausiu autoritetu laikomas ne su ques), kuri gynė ne bažnyčios ir
tikėjimo interesus,bet savo auto
sirinkimas, bet popiežius.
Ir pagaliau trečias Jonas Kon ritetą, gausias pajamas iš bažny
stancoje,tai Jonas Husas, kurį su čios nuosavybiąir negarbingą gy
sirinkimas sudegino ant laužo kaip venimą.

*****************
John H. BRATT, Th. D.
Vertė A. KURAS

JONAS KALVINAS — MŪSŲ DVASINIS TĖVAS
Kas yra tas Dievo žmogus, ku
rio jubilieją šiemet švenčiame ?
Kokią vietą istorijoje Dievas
skyrė jam ?
Kaip jis buvo vedamas prie
reformacijos
veiklos
ir kokie
svarbiausi įvykiai iškilo jo gyve
nime ir profesijoje ?
Jonas Kalvinas gimė 1509 m. lie
pos
mėn.
10 d. Noyono mieste,
Prancūzijoje. M. Liuteris buvo
apie 25 metus vyresnis už jį. Toks
tą dvieją svarbiausią reformatorią gimimo laiko skirtumas at
spindi Dievo numatytą su jais tik
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slą.
Liuteris buvo pionierius ir
kelią ženklintojas. Jis išvedė nau
jus takus, Kalvinas jį sekė ir or
ganizavo naujas bendruomenes.
Liuteris išpiaustydavo naujus ak
menis iš uolynos, Kalvinas apdai
lindavo juos dirbtuvėje. Liuteris
buvo tas Povilas, kuris sodino,
Kalvinas tas Apollos,kuris aplais
tė. Dieva-s panaudojo juo$ abu su
ją unikaliniais gabumais ir Jis
suteikė jiems didėjančius galimu
mus. Kalvino abu tėvai buvo Ro
mos kataliką tikėjimo ir tokiais
pasiliko per visą gyvenimą. Ta-

Reformatorių monumentas prie Ženevos akademijos. Iš k. į d.: G. Farel, J. Kalvinas,
J. Knox, T. Beze

čiau Dievas turėjo kitus planus su
jų sūnumi Jonu. Būdamas keturio
likos metų amžiaus, Jonas įstojo
į universitetų Paryžiuje. Čia jis
susipažino su liuteronų doktrino
mis ir idėjomis, bendraujant su
"eretikais" profesoriais ir bičiu
liais studentais. Čia jis sužinojo
daug kankinimų už protestantų ti
kėjimų.
Čia jis pradėjo rimtai
skaityti ir nagrinėti Šventų Raštų.
Išdavoje jis iš Romos katalikų ti
kėjimo (religija, kuri tais laikais
buvo apsidengusi ceremonijomis
ir prietarais, turėjo būti pripa
žinta klaidinga) perėjo į evangeli
kų protestantų tikėjimų.
Už savo atsivertimų jis visų
garbe ir slovų atiduoda Dievui.
Jis sako: "Tu, Dieve, leidai savo
Dvasių skaisčiai šviesti ant ma

nes, Tu laikei savo žodžio žibintų
prieš mano akis, Tu pažadinai
mano sielų". Tapes protestantu,
Kalvinas susirado ir susidrauga
vo su vienminčiais bičiuliais. Jis
įsijungė į evangelikų grupų Pary
žiaus mieste. Jie kartu meldėsi,
lankė religinius susirinkimus ir
nagrinėjo Šventų Raštų.
Prasidėjus protestantų perse
kiojimams
Paryžiuje,- po to kai
K alvino draugas Nicholas Cop pa
sakė inauguracinųkalbų, persunk
tų evangeliškomis idėjomis,ir kai
radikalas Marcourt paleido skel
bimus po visų Paryžių, kritikuo
jančius popiežių ir mišias, -jis
buvo priverstas palikti Paryžių.
Jis pabėgo į Bazelį. Kai Prancū
zijos karalius šmeižė krašto pro
testantus, vadindamas juos neat-
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sakingais
revoliucionieriais ir
anarchistais, Kalvinas rašė "Institutio" apgynimui, tarsi sakydamas:"Šis yra tikėjimas,kurį išpa
žįstame. Už šį tikėjimą, mano ti
kėjimo draugai atidavė savo gy
vybe". Išdavoje, Kalvinas pasida
rė garsus per naktį. Jo vardas bu
vo minimas visose protestantų
bendruomenėse. Jis iškilo kaip
neginčijamas vadovas.
Kai 1536 m.rugpiūčio mėn. ke
liaudamas apsistojo Ženevoje per
nakvoti, tai apie jo buvimą mies
te buvo greit sužinota. Ženeva jau
apie tris mėnesius buvo atsižadė
jusi Romos katalikų tikėjimo. Pro
testantų vadovas G. Far ei buvo
drąsus žmogus, tačiau neturėjo
organizacinių gabumų. Jis pats
prisipažino tų trūkumų turįs. Jis
nuskubėjo į nakvynės namus, kur
Kalvinas buvo apsistojęs. Jis įsa
kmiai prašė Kalviną perimti re formacijos vadovavimą Ženevoje.
Kalvinas tam stipriai priešinosi.
Jis sakė, kad trokštąs studijuoti
toliau ir, kad sveikata esanti ne
kokia. Pagaliau Forelis jį pagrąsino atsakomybe prieš Dievą, jei
jis atsisakys. Tuomet Kalvinas
atidėjo į šalį asmeniškas pirme
nybes ir, rodydamas ryškų supra
timą apie Dievo suverenumą, jis
tarė:"Aš nusilenkiu Dievo valiai".
Nedelsiant jis stojo į darbą, kad
padarytų Ženevą pavyzdingu mies
tu, kuriame abu-valstybė ir bažnyčia-laisvai ir mielai pasiduotų
Dievo Žodžiui.
Jo pirmas bandymas baigėsi
nepasisekimu.Miestas jo vadova
vimui
dar
nebuvo pribrendęs.
įtempimas
didėjo
ir pagaliau
m. įvyko lūžis. Svarbiausias
ginčas buvo "vieša" ar "uždara"
komunija. Miesto taryba reikala26

vo pirmojo ir, kai Kalvinas ir jo
kolegos atsisakė taip grubiai pa
žeisti Dievo Stalą, jiems buvo už
drausta naudoti sakyklas ir jie bu
vo ištremti iš miesto.
Pagal M. Bucer’io patarimą,
Kalvinas nukeliavo į Strasburgą,
pietvakarinėje Vokietijoje,
kur
naudingai ir maloniai praleido
tris metus. Ten jis aptarnavo Baž
nyčią, sudarytą iš Prancūzijos pa
bėgėlių ir turėjo galimybę, pritai
kyti daug iš savo idėjų, kurias ne
sėkmingai projektavo Ženevoje.
Jis dėstė teologiją Strasburgo mo
kykloje, rašė komentarus, išleido
"Institutio" naują leidinį ir laiš
kuose davė nurodymus, mokymus
ir raminančius patarimus (apie
4000 laiškų dar yra išlikę iki da
bar). Jis dalyvaudavo konferenci
jose su zvingliečiais, anglikonais,
liuteronais ir Romos katalikais ir
stengėsi
suvienyti
suskaldytą
krikš čioniją.
Čia begyvendamas Kalvinas
vedė našle Idelette de Bure, savo
bendruomenės nare, pragyvenda
mas su ja aštuonius laimingus me
tus iki jos mirties 1549 mt.
Tuo laiku Ženevoje reikalai
pablogėjo.Kalvino įpėdiniai nepa
jėgė kovoti su padėtim. Kai parti
ja,kuri buvo palanki Kalvinui, pa
ėmė politinę kontrolę 1541 m. , jie
nubalsavo pakviesti Kalviną atgal
į Ženevą. Kalvinas pakartotinai
atsisakė grįžti. Jau viena mintis
apie grįžimą jame sukeldavo bai
mę,. Farel panaudojo ankstyvesne
taktiką. Antrą • kartą jis grąsino
Kalviną atsakomybe prieš Dievą.
Pagaliau Kalvinas sutiko tarda mas žodžius, kurie parodo jo vi
sišką paklusnumą Dievui: "Savo
širdį aš aukoju Tau, o Viešpatie"!
Nuo 1541 m. iki 1555 m. Kalvinas

patyrė grumtynių periodą. Libertinai buvo svarbiausi jo priešai.
Keli iš jų buvo iš Ženevos diduo
menės, kuriems nepatiko, kad už
sienietis turi tiek daug įtakos jų
mieste. Kiti iš jų pasižymėjo pa
laidumu ir nepadorumu, siekė sau
malonumų be atodairos ir nepa
kęsdavo įstatymų, kuriuos Kalvi
nas siekė įvesti. Dar kiti buvo lai
svamaniai, kurie nuo savo idėjų,
idealų ir doktrinų nenorėjo atsi
sakyti.
Nuo 1555 m. politinė opozicija pradėjo silpnėti. Netvarkingie ji buvo suvaržyti, laisvamaniai
buvo ištremti arba nubausti mir
ties bausme.Kalvinas patyrė per
galėje džiaugsmų ir naudingo dar bo laikotarpį.Bažnyčia ir valsty
Jonas KALVINAS
1509.VII.10 Noyonas — 156Ą.V.27 Ženeva
bė, nors skirtingai, tačiau tarpu
savyje dirbo ramiai ir darniai.
įsteigta Ženevos Akademija, ku
Gyventojų fizinei gerovei bu
ri pritraukė daug studentų iš vi
vo įvestos progresyvinės socia
sų Europos karštų. Baigų ir įk
linės reformos. Bažnyčios dok
vėpti reformuotomis idėjomis ir
trinų pagrinde buvo Dievo Žodis.
doktrinomis, jie grįždavo į savo
Bažnyčios vyresnybė buvo glau
kraštus. Kalvinui valdant, moralė
džiu© s e santykiuose su parapijie
pakilo ir Ženeva pasiekė pavyz
čiais. Iškilmingai buvo atlieka
dingo miesto
pavydėtinų gerų
mas šeimų lankymas ir sakravardų. Miestas tapo paklusnus
mentai ištikimai saugojami. Buvo
Dievo Žodžiui.
I

Dr. kun. Ernest FRICKE
Vertė Halina DILIENĖ

KALVINAS PO 400 METŲ
Šešėlis, kuris krito ant refor
matoriaus Jono Kalvino, gali būti
pašalintas. Praėjus 400 metų nuo
jo mirties,Kalvino vardas iš nau
jo sukelia mumyse susidomėjimų.
Dėka teologų ir istorikų, kurie
stengiasi
suprasti
Bažnyčių ir
visuomene šimtmečių perspekty
voje,Kalvinas vėl gali tapti popu
liaria medžiaga studijoms. Dėl
sunkumų, su kuriais mums tenka

susidurti besistengiant suprasti
ko siekia modernusis žmogus
(neminint to,
kų Dievas skiria
mūsų laikams),mokslininkai nag
rinėja kų atsiekė 20-tasis šimt
metis. Nežiūrint to, kaip yra api
būdinama moderniosios eros pra
džia, įvykiai, kurie apsupę refor
macijų, turi tiesioginės reikšmės
moderniajai erai. Visi mūsų die
nų sociologai, ekonomistai ir te-
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ologai turėjo 16-tojo šimtmečio
įvykius matuoti 20-tuoju šimtm.
Atsižvelgiant į tai, kad 16-tojo
šimt. raštų mintys turi būti su
prastos
iš to paties šimtmečio
problemų perspektyvos,pažiūros,
kurios išsivystė netolimoje pra
eityje, turėtų būti persvarstytos.
Pažiūros į Kalvinų yra įvairios.
Tačiau viena yra aišku: būti pa
ženklintu ’’kalvinistas” nėra lai
koma komplimentu. Daugeliui jis
yra kieto ir apriboto asmeniško
gyvenimo atstovas. Ženeva yra
įsivaizduojama lyg kokia didelė
žiauri
įstaiga
kontroliuojanti
žmonių moralinį elgesį. Dėl jo
aiškinimo apie Dievo išrinktuo
sius žmones Kalvinas jungiamas
su tam tikra fatalizmo rūšim.
Nors mirties bausmės reikalas
ir dabar dar nėra tinkamai su
tvarkytas, Kalvino įpainiojimas į
Servete mirtį niekuomet nėra ig
noruojamas.Nepaisant visa to, pa
prasta Kalvino darbo apžvalga
rodo ne tik jo įnašus, bet ir jų ver
tų mūsų laikams. Žymūs autoriai
Stickelberger, Niesel, Parker ir
Bieler savo veikaluose apie Kal
vinų visi davė naujų šviesų, kuri
išsklaido šešėlį nuo Kalvino var
do.
Jei trumpai aprašytume Kal
vinų epitetų formoje, jis būtų api
būdintas kaip teologas, rašytojas
ir gentlemenas (arba aristokra
tas)^ paskutinį žodį reikia pirma
atkreipti dėmesį. Kalvinas kilo iš
visai skirtingos šeimos kaip Liu
teris, todėl tarp judviejų yra la
bai didelis skirtumas.
Kalvinas gimė 1509 metais, 26
m. po Liuterio. Kalvinui tebesant
berniuku buvo įžengti pirmieji
svarbūs žingsniai bažnyčios re
formoj e. Kalvino tėvas buvo teisi
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ninkas,ėjo notaro pareigas Noyono katedroje.Nepaliaujančios kal
bos apie katedrų jo namuose taip
paveikė jo šeimos narius, kad jie
pasidarė artimi popiežiaus baž
nyčiai. Pirmųjį mokslų Kalvinas
gavo patricijų šeimoje. Čia susi
formavo jo aristokratiška sųmonė.
Būdamas 14 metų Kalvinas nu
vyko į Paryžiaus universitetų, kur
puikiai išmoko lotynų kalbų ir ėmė gilintis į viduramžių moksli
ninkų teologijų. Būdamas 19 metų,
savo tėvo paliepimu, jis metė te ologijųir pradėjo studijuoti teisų.
Trejis metus bestudijuojant teisų,t
humanistinė graikų ir lotynų kla
sikų dvasia vis labiau žavėjo jaunųjįKalvinų. 1530 m. , kai jam su
kako 21 metai, Kalvinas buvo sa

varankiškas humanistas - moks
lininkas be pastovaus atlyginimo.
Bekeičiarit teisių studijas į hu
manistinį išsimokslinimų, vėl ki
ta mokslo šaka dar labiau sudomi
no ir paveikė Kalvinų. Bažnyčia
klaidino
savo narius kas liečia
žmogaus atsakymų į Dievo reika
lavimus. Kalvinas matė tai, kų ma
tė reformatoriai, kad mes negali
me savo darbais Dievui prisige
rinti. Kalvinas įsijungė į Reforma
cijos mokslų. Greitu laiku jis pa
sireiškė kaip talentingas ir akty
vus rašytojas reforminės teologi
jos naudai. Pirmoji laida jo ’’Institutio christianae religionis” (krik
ščioniškosios religijos pagrindas)
pasirodė 1536
metais. Tuo laiku
Kalvinas gyveno Bazelyje.
30 metų bėgyje Kalvinas para
šė 48 tomus. Šalia "Institutio chri
stianae religionis” didžiausias jo
kūrinys buvo Sv. Rašto komentarai.
"Institutio” davė pirmų tikslių ne
liuteroniškos
reformos pažiūrų

santraukų, paremtų Sv. Raštu. Ko
mentarai ir dabar tebėra pagrin
dinis šaltinis Šv.Rašto aiškinimui .
Jis sistemingai interpretavo Biblijų pagal joje išreikštas plates
nes mintis ir turinį. Giliai išnag
rinėjęs Šv. Raštų ir žinodamas ko
siekia bažnyčios reforma, Kalvi nas galėjo rūpestingai išryškinti
naujas pažiūras. Puikiai mokėda
mas kalbas jis sugebėjo paruošti
tikslius ir visiems laikams ver
tingus Sv. Rašto komentarus.
Kiekvienas studentas, bandųs
suprasti protestantizmo pradžių
Martynas LIUTERIS
ir esmę,,pripažins ir įvertins Kal
U83.X1.10 — 151f6.11.18 Eisleben, Saksonija
vino įnašų teologijai. Tačiau isto
Portretas pieštas 1526 m. Luko Cranach, Sen.
rijų bestudijuojančiam studentui
Taip 1526 m.atrodė 43 m. am
Kalvino socialinės ir politinės pa
žiaus
evangelikų reformacijos
žiūros dažnai atrodo vertos kriti
tėvas, liuteronų mokslo kūrėjas,
ko s. Kaip tik tos kritikos dėlei Kal
teologijos daktaras kun.Martynas
vino socialinis humanizmas turi
Liuteris prieš 9 metus (1517. X.
būti apibūdintas. Teologija gali bū
31) prikalus prie Wittenbergo
ti palikta teologams, bet Kalvino
bažnyčios durų lotynų kalba 95
pažiūros į visuomenės esmę, ir
tezes ir per
eile., metų atlai
funkcijas yra kiekvienam piliečiui
kus visus pagrindinius Romos
esminis dalykas.
smūgius.Jis tvirtino,kad vien tik
Kalvinizmo ir kapitalizmo pli
Šv. Raštas yra neklystus šaltinis timas tuose pačiuose kraštuose
teologijos reikalu.
daugeliui sukėlė klausimų. Ar Kal
Liuteris buvo Romos Bažny - vinas paruošė kelių laissezfaire
čios ekskomunikuotas ir po Wor - kapitalizmui? Kadangi nekontro
mso seimo imperatoriaus pas - liuojamas
kapitalizmas
atnešė
kelbtas "beteisiu asmeniu".
daug neigiamo, atrodytų, kad Kal
Liuteris buvo pirmasis, kuris
vinas nesuprato Dievo užduoties
išvertė Šv. Raštų į vokiečių kal
visuomenėje. Priešingai, Kalvinas
bų ir įvedė tautinu kalbų į litur
gali būti apibūdintas kaip tikras
giją
socialinis personalistas. Jam iš
Liuteris
vedė
1525 m. Jis
tikrųjų rūpi ne vien Dievo garbė,
skaitė
paskaitas
Wittenbergo
bet ir socialinės problemos. Žene
univ. Mirė nuo širdies nusilpimo
vos universiteto ekonomijos lekto
būdamas 63 m. amžiaus. Jis buvo
rius Andre Bieler tai parodė savo
vienas iš kūrybingiausių rašyto
knygoje "Kalvino pažiūros į eko
jų. Jo veikalai lotynų ir vokiečių nomijų ir socialines problemas".
kalbomis, vad. Weimarer AusgaKalvinas suprato santykį tarp
be,atspausdinti 95 dideliuose to
Dievo ir žmogaus. Pabrėždamas
muose.
Dievo
garbę,, jis nurodo žmogui
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jam skirtą vietą. Bet Kalvinas ne
pamiršta ir žmogaus.K alvinas taip
pat aiškiai apibūdina santykį tarp
visuomenės ir valstybės, pinigų ir
turto, darbo ir prekybos. Kadangi
Kalvinas šiuos tris klausimus gvil
deno sąryšyje su tuo, ką žmogus
žino apie Dievą, jie yra surišti su
tuo, ką Dievas įsako žmogui. Tik
klaidingas Kalvino idėjų suprati
mas galėtų pateisinti kapitalizmą
tokiame pavidale,kur kapitalistinė
sistema nesiskaito nei su kaimynu,
nei su artimu.
Kalvinas numatė galimumą pa
gerinti ir iš naujo pertvarkyti val
stybe ir visuomene. Visuomenė-tai
žmogaus
bendravimas su kitais
žmonėmis. Kitaip sakant, žmogus
egzistuoja ne tam,kad b ūtų izoliuo
tas ir visiškai savarankiškas. Žmo
gus pasireiškia kaip toks per ben
dravimą su kitais žmonėmis. Iš vi
suomenės išsivysto valstybė. Val
stybė laikinai ir dalinai prisideda
prie tvarkos palaikymo tarp žmo
nių gyvenančių viename specifinia
me geografiniame vienete. Pats
Dievas liepė žmogui bendrauti su
kitais žmonėmis, todėl visuomenė,
o taip pat ir valstybė, turi tobulin
tis pagal Dievo norą. Ten, kur žmo
gus laiko save nuo Dievo neprik
lausomu,
jo santykiai su kitais
žmonėmis pasidaro nebepakenčia
mi. Žmogui nebėra pagrindo gerb
ti kitus žmones,jei jis atmeta Die
vo sukurtą garbės sąvoką. Kad išvengusxsuirutės vietoj tikros gar
bės ir respekto sąvokų įsteigiama
laikina valdžia ir tvarka. Čia turi
ma omenyje politinė santvarka,
valstybė. Valstybė, kaip tokia, ne
supranta,kad žmogus turi paklusti
Dievo valiai, t. y. persitvarkyti.
Valstybė egzistuoja tam, kad išlai
kytų tvarką ir šiokią tokią ramy -
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be, kad gyvenimas galėtų vystytis.
Tačiau valstybėje yra mažesnė
bendruomenė žmonių, kurie sup
ranta Dievo reikalavimus tobulėti.
Toji bendruomenė,respektuodama
esamą politinę, santvarką, aktyviai
ir sąmoningai dalyvauja visuome
niniame ir ekonominiame gyveni me, besistengdama patobulinti ne
tvarkingą, Dievo nepažįstantį pa
saulį, kad Dievo valia bei taika ga
lėtų būti įgyvendintos.
Kur valstybė laiko save aukš
čiausia instancija ir reikalauja iš
žmonių, kad jie savo individualius
įsitikinimus pritaikytų prie vals
tybės reikalavimų,dažnai yra sun
ku tiems reikalavimams atsispir
ti. Kaip tik tuomet bendruomenė,
kuri yra žinoma kaip Jėzaus Kris
taus Bažnyčia, gali patarnauti ir
padėt žmonėms. Ji gali drąsiai val
stybei priminti, kad jos užduotis
yra apribota tvarkos ir taikos iš
laikymu. Deja, bažnyčios atstovai
negali pabėgti nuo kovos su tironi
ja. Pasipriešinimas tironijai nėra
kilnus veiksmas,bet tiktai ženklas,
kad Dievo valia yra aukštesnė už
valstybės norus ir reikalavimus.
Dievas yra Viešpats. Žmogus, kad
galėtų būti žmogumi, privalo būti
Jam atsakingas ir pildyti Jo valią.
Kalvino pažiūrose į pinigus ir
nuosavybes t. p. matoma humaniz
mo įtaka. Pirmoj eilėj tai yra hu
manizmas,kuris numato, kad žmo
gus negali apie save daugiau suži
noti, negu kiek jam Dievas leidžia.
Kitaip sakant, žmogus pažįsta save
per kitus žmones, o tobuliausioj
formoj - per Dievą. Tai yra tobu
liausias humanizmas,kuris, pažin
damas žmogų, neaplenkia ir tokių
problemų,kaip pinigų ir turto gvil
denimas .
Įsigilinąs į Šv. Raštą ,Kalvinas

Ulrichas ZVINGLIS
llM.I.l — 1531.X.11

Ulrichas Zvinglis , protestan
tas reformatas, vienas iš pagrin
dinių reformacijos principų kūrė
jas,buvo demokratiškesnis už Liu
terį ir stengėsi suteikti didesnių
teisių civiliniai valdžiai. Jis teikė
didesne reikšmę, Šventraščiui už
Liuterį.
Jie abu pilnumoj sutiko
Romos Bažnyčios kritikoje sakra
mentų ir indulgencijos. Zvinglis
buvo Ciuricho kunigu ir aktingai
reiškėsi Šveicarijos kantonų poli
tikoje.Savo pažiūras buvo paskel
bus 67 tezese, kurios buvo labai
panašios į Liuterio tezes.
Zvinglis parašė knygų apie tik
rųjų ir netikrųjų religijų, kurioje
išdėstė savo teologines pažiūras,
neformuliuodamas specifinių, ak
tualių teologijos dėsnių. Zvinglis,
o ne Liuteris, davė aiškių skirtu
mo definicijų tarp protestantų ir
katalikų Bažnyčių.
Zvinglis buvo karo kapelionu
ir žuvo karo lauke.
supranta,kad žmogus iš Dievo gau
na priemones įgyvendinti Jo malo
ne žmogui. Žmonėms duodama kiek

reikalinga jų aprūpinimui. Pinigai
konkrečiai atstovauja prekes. Pini
gai - tai turto mųstas, kuris leid
žia nustatyti individo vaidmenį
bendruomenėje. Pinigai lieka Die
vo malonės ženklas leidžiųs įsi
gyti gyvenimui reikalingus daly
kus. Žmogus ir su pinigais ir be
pinigų statomas prieš tų patį klau
simų: ar jis pasitiki Dievu? Žmo
gus į tai atsako pagal tų, kaip jis
naudoja savo turtų. Nelygus turto
padalinimas turi tam tikrų tikslų.
Turto perdalinimas (išlyginimas),
kuris
vėliau seka, parodo kiek
žmogus priklauso nuo žmogaus ir
koks yra tarpusavis žmonių sųryšis. Tai vienas nelygybės tikslas.
Kitas tikslas-nenaudoti nelygybe.,
meilei skleisti. Turtingųjų turto
padalinimas neturtingiems ugdo
meilę, tarp individų. Kiekvienas
asmuo
yra turtingas kai kurių
kitų žmonių mastu. Jei turto pada
linimas būtų pravestas iki galo, ne
liktų nei per didelių turtuolių, nei
per didelių varguolių. Liekantieji
skirtumai (ekonomiški) liktų tam,
kad žmonės galėtų atlikti savo už
duotį žemėje.
Toks turto padalinimas nėra
praktikuojamas, nes pinigai ir jų
galia pavergia žmogų. Vietoje to,
kad pinigai būtų naudojami žmo gaus patogumui, žmogus pasidaro
pinigų tarnu. Tai yra didelė kliū
tis visuomenei, kuri dar nėra kaip
reikiant atstatyta. Ten kur visuo
menė yra atstatyta, tikras pinigų
tikslas yra aiškiai pastebimas. Kad
panaikinus pinigų dominavimų ,
reikia išmokti kaip juos vartoti.
Be to, pinigai turi būti viešai au
kojami kaip dovana, kaip tikėjimo
ženklas. Tokiu būdu, su susipratu
sių bažnyčios narių pagalba,šios
pinigų funkcijos gali būti įgyven-
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dintos.
Be pinigų, kurie tarnauja tiks
lų atsiekimui, bažnyčiai t. p. yra
reikalingi ir daiktai. Prekes, ku
rias pinigai atstovauja, galima
duoti jų reikalingiems. Beturčiams
duodama ko jie neturi. Tokiu būdu
artimo meilė, kurių žmogus pri
valo turėti savo kaimynui,yra iš
tikrųjų praktikuojama.
Taip bažnyčia tampa pavyzd
žiu visuomenei. Bažnyčia parodo
kaip pinigai turi būti kontroliuoja
mi ir tinkamai padalinami. Bažny
čia tai daro ne vien teoretiškai,
betįrodo praktiškai savo veikimu.
Išnagrinėję Kalvino vaidmenį
kaip teologo ir rašytojo, bei jo so
cialinio humanizmo reikšmų, tu
rime iškelti labai svarbų klausi
mų. Šis klausimas kyla kai iš vi
so pradedame kalbėti apie Kalvi
nų: kokia jo reikšmė 20 šimtme
čiui ?
Kadangi dabar bažnyčiai aišku,
kaip ji gali būti ignoruojama svar
biuose reikaluose susekuliarintame pasaulyje, ji turi agresyviai
stoti prieš nepakankamų (netikslų)
žmogaus apibūdinimų. Šių dienų

moksliškas laikotarpis gilinasi į
gyvenimo esmės ir žmogaus už duoties supratimų. Tačiau be Die
vo
žmogus nepažįsta saves, nes
tiktai Dievas savo žodžiu gali iš
aiškinti žmogui, kas Jis yra. Už
tat mokslinis humanizmas arba
komunistinis humanizmas tik iki
mirties gali davesti.
Todėl tikinčiųjų bendruomenė
yra įpareigota skelbti, ka ji žino
apie žmogų per Dievų, būtent, kad
Kūrėjas jau dabar leidžia iam gy
venti kaip pilnutiniam žmogui už
uot buvus pus žmogių.
Būti pilnutiniu žmogumi, be
kitko, reiškia būti gyvenime arti
mu kitiems žmonėms. Žmogus,
kad galėtų gyventi, privalo rūpin tis visuomenės reikalais. Priva
tus tikėjimas ir individualizmas
turi labai apribotų verte. Tikras
žmogus,pagal Kalvinų, yra suriš
tas su tvarka ir organizacijomis
kurios nustato žmogaus egzisten
cijų su kitais žmonėmis. Taip ii
šio šimtmečio žmogus gali rast,
savyje tikrų žmoniškumų besi stengdamas pašalinti didžiausia s
visuomenės blogybes.

*******************
V. KAROSAS

DONELAIČIO METAMS PRAĖJUS
Ne vienų lietuvį protestantų laikraščių puslapiuose. Buvo su
nustebino pravesti praeitais me ruoštos akademijos ir šiaip eili
tais platūs K. Donelaičio minėji niai minėjimai veik kiekviename
mai. Minėjimų mostu ir apimtimi lietuvių tautos užkampyje. Savai Donelaitis
lietuvių tautoje, tiek me iškila klausimas, kodėl "Auš šiapus tiek anapus, išaugo į nedis ros", "Varpo" ar Nepriklauso putuojamų visos lietuvių raštijos mybės gadynėje Donelaitis buvo
tėvų ir į nepralenktų savo origi retai minimas rašytojas ? Tiesa,
nalumu poetų. Donelaičiui ir jo ė- buvo paryškinamas jo kūrybos
pochai apibūdinti buvo pašvęstos originalumas,jo raštų svarba lie
plačios studijos, išleistos knygos. tuvių literatūrai, bet niekuomet
Eilė straipsnių tilpo žurnalų ir jam lietuvių tarpe ir jos literatu-
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roję nebuvo skiriama pirmaujan padėtį užimanti religinė raštija
ti vieta,
kaip pav. Basanavičiui, pradėjo menkėti. Smukimas, pas
Kudirkai, Maironiui, Vaižgantui, tebimas nuo XVII a. antrosios pu
sės, XVIII a. pasiekė žemiausių
Krėvei-Mickevičiui ir kitiems.
Į šį klausimą nesugebėjo duoti ribų. Visuomenei brukami religi
išsamaus atsakymo nė vienas mi niai raštai ("Bromą",. "Balsas
nėjimo pranešėjas, galbūt todėl, širdies" ir kt. ) pasižymėjo abkad nesuprato Reformacijos isto skurantiškumu, kalbos užteršimu
rinio poveikio lietuvių tautos kul svetimybėmis, prastu poligrafi
tūrai. L. Gineitis veikale "Kristi niu apipavydalinimu. Tuo tarpu
jonas
Donelaitis ir jo epocha", Rytų Prūsijos lietuviškoji raštija
išleistame okupuotoje Lietuvoje XVIII a. vystėsi palyginant spar 19 64 m. , taip mįntija:"Nuo XVI čiai: žymiai įvairėjo turinio at
a. vidurio lietuvių gyvenamuose žvilgiu (kalbiniai svarstymai, žo
kraštuose dėl įtakos sferų vyko dynai, gramatikos), joje gausėjo
atkakli protestantizmo kova prieš pasaulietinės grožinės literatū
katalikybų. Jos eigoje su ros užuomazgų. Pagaliau pasau
grožinė literatūra Rytų
sidarė du kultūrinio li etinė
gyvenimo
židiniai: Prūsijoje išsiskyrė iš religinės
protestantiškasi s-Ry- raštijos, užėmė savarankiškų pa
tų
Prūsijoje
(Kara dėtį (J. Šulcas, A. Šimelpenigis, K.
liaučius)! r katalikiš- Milkus) ir kulminavo Donelaičio
kasi s-Didžioje Lietu kūryboje - jo pasakėčiose,© ypač
vos
Kunigaikštystė klasikiniame kūrinyje "Metai".
je (Vilnių s). Šių dviejų židi Lietuvių literatūros
nių rivalizacijos dėka atsirado, apraiškų Rytų Prūsi
galima sakyti, visa tos epochos joje vertės atžvilgiu
raštija lietuvių kalba. Iš vienos negalima nė palygin
pusės - M. Mažvydas, J. Bretkū ti s u XVIII a. D idžiosios
kunigaikš
nas, D. Kleinas ir kt. , iš antros Lietuvos
- M. Daukša, K. Sirvydas, J. Jak- tystės raštais" (m. p. ).
Autorius bene pirmų kartų iš
navičius ir kt. Kartu su religinės
paskirties
raštais, pasirodė ir kelia istorinį faktų, kad tuometi
vienas kitas kalbinis darbas (D. nė protestantiškoji Mažoji Lietu
Kleino gramatika, K. Sirvydo žo va buvo bendrinės lietuvių kalbos,
dynas). Atsirado pirmosios pasau literatūros ir bendrai kultūros
lietinės literatūros užuomazgos lopšiu.Nei vienas Didžiosios Lie
(eiliuota M. Mažvydo katekizmo tuvos rašytojas, istorikas ar kul
prakalba, panegirikos, dedikaci tūrininkas, net būdamas dideliu
jos ir kt. ). Visi šie reiškiniai su liberalu ir net laisvamaniu, ne
daro gana įvairų ir turtingų lie drįso šios tiesos remti. Protes tantai
lietuvių kalbų
naudojo
tuvių literatūros puslapį.
Vėliau vaizdas žymiai pasi savo religinėms idėjoms platinti
keitė. Protestantizmo įtakos Di lietuvių tautoje. Ir žinome, kad
džiojoje Lietuvos Kunigaikštystė- šių dienų iškilusios naujos tautos
je buvo užgniaužtos. Išsikerojo ir valstybės Azijoje ir Afrikoje
katalikiškoji reakcija. Išimtine
neturi savo bendrinių kultūrinių
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kalbų ir naudojasi buvusių kolo
nistų kalbomis ir jų kultūromis,
o plačiosios masės, gyvendamos
gentimis,tebevartoja savo primityves tarmes kasdieniniame gy
venime.
Tokia pat padėtis buvo
Didžioje Lietuvos Kunigaikštijoje
nuo pat Mindaugo laikų - nebuvo
jokios bendrinės kultūrinės lietu
vių kalbos ir, oficialiai valstybi
nius bei teisinius reikalus tvar
kant, teko naudotis slavų bažnyti
ne kalba (kirilica). Todėl Mindau
gas,Gediminas,Kestutis, Birutė ir
Vytautas vartojo paskirų lietuvių
genčių tarmes kai teko kalbėtis
su tų genčių atstovais. Lietuvių ra
šytinų, bendrinu ir kultūrine kal
bų sukūrė, pilnoje to žodžio pras
mėje, protestantizmas ir tai buvo
vienas iš didžiųjų Reformacijos
įnašų į lietuvių tautos lobynų.
Taipgi protestantizmas padėjo
pagrindus lietuvių tautos naciona
linei kultūrai tarpti.
Kodėl Reformacijai teko atlik
ti šios milžiniškos reikšmės is
torinius darbus ?Reformacija ma
tė viduramžių plačiųjų masių tam
sumų. Tamsus žmogus negali pa
žinti gyvenimo tiesų, kurios yra
apreikštos Evangelijose,ir be ku
rių pažinimo neįmanomas joks
šviesesnis žmogaus gyvenimas.
Priešingai, R. katalikų Bažnyčia
buvo nusistačiusi laikyti žmones
tamsumoje, nes to reikalavo jos
įkurta feodalinė sistema. Baud
žiauninkas buvo lengviausiai su
valdomas,kol jis skendėjo tamsu
moje ir prietaruose. Norint ap
šviesti žmogų, reikia jame įdieg
ti naujo gyvenimo supratimų bei
jo prasmingumų,reikia jas skelb
ti gimtąja kalba. Tačiau gimtosios
kalbos, kokia anuomet buvo varto
jama, buvo maža. Pamėginkime
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šiandienų parašyti veikalų pv. hi
gienos klausimais tarmiškai. Mum
tuojaus pritruks eilės sųvokų, iš
sireiškimų, apibendrinimų ir t. t.
Su tokiomis pat,jei nedidesnėmis,
kalbinėmis problemomis turėjo
susidurti protestantai,kada jie sa
vo tautai norėjo pertiekti krikš
čioniškas gyvenimo tiesas gimtųja kalba. Jie turėjo sukurti naujus
terminus, priduoti seniems žod
žiams naujas sųvokas, sukurti
naujų žodžių darybų (gramatinę,,
sintaksinę,). Todėl tvirtiname, kad
Reformacija buvo tas pagrindinis
veiksnys,kuris nešdamas lietuvių
tautai Evangelijų tiesas, drauge
davė lietuvių tautai bendrinę, kul
tūrinu kalbų. Katalikizmas pama
tus Reformacijos idėjinį ginklo
reikšmingumų, vėliau (maždaug
po 50 metų)
šį ginklų perėmė į
savo rankas protestantizmui Lie
tuvoje sutriuškinti. Kai Reforma
cija D. Lietuvoje buvo nugalėta,
atkrito R. katalikų Bažnyčiai rei
kalas vartoti lietuvių kalbų, ir bu
vo vėl grįžta prie beatodairinio
lietuvių tautos lenkinimo. Drauge
su Reformacijos žlugimu D. Lie
tuvoje, žlugo ir lietuvių tautos na
cionalinė kultūra.
Šio istorinio fakto katalikiško
ji inteligentija nė kaip negali (ar
nenori) suprasti. Todėl visi strai
psniai bei pasakytos kalbos per
K. Donelaičio metus buvo lėkštu
mo, subjektyvumo ir aiškaus ten
dencingumo ženkle.
Tai vienas iš įdomesnių as
pektų, iškeltų per K. Donelaičio
minėjimų. Antras,daug įdomesnis,
tai Donelaičio santykis su lietuvių
tauta, liaudimi, o ypač su baud žiauninkais. Per visų feodalizmo
epochą baudžiauninkas buvo deg
raduotas iki beteisės ir užguitos

džiauninką padėties, kurie sudarė
apie 80% visos tautos.
Kaip atsirado baudžiava lietu
vių tautoje, kas gyveno bandžiau ninku prakaitu ir kas užsmaugda
vo menkiausį ją mėginimą page rinti savo būvį?Si tema D. Lietu
voje buvo nutylima, nes tai galėjo
pakenkti romantinės Lietuvos ide
alui.
Kovą už baudžiauninką išlais
vinimą sukėlė Reformacija ir Hu
manizmas. Lietuvoje, Reformaci
jos klestėjimo metu, buvo praves
ta eilė reformą (valaką matavimo
reforma, karališką ūkią patvar
kymas,perėjimas į činšo sistemą
didžiuose ūkiuose),kurios žymiai
palengvino baudžiauninką būkle
ir sudarė sąlygas prie palaipsnio
baudžiavinės sistemos panaikini
mo.
Nenuostabu, kad Donelaitis,
būdamas Reformacijos dvasios
poveikyje,su tokia žmoniška mei
Martyno Mažvydo katekizmo titulinis lapas
le įžvelgė baudžiauninką, kelda
Martynas MAŽVYDAS,ev. liu
mas jame teigiamas žmoniškas
teronu kunigas,Ragainės aps. ar dorybes ir viltį į laisvą gyvenimą.
chidiakonas, mires 1563-V-2 Ra
Poetas Donelaitis nė vienu žodžiu
gainėje, buvo pirmasis kankinys
savo raštuose neužsimena apie
dėl reformacijos sąjūdžio Lietu
Didžiosios Lietuvos Kunigaikštiją,
voje. Jis parengė ir pirmąją lie
arba apie jos garbingą ar didingą
tuvišką spausdintą, knygą 1547 m.:
praeitį. Jam,kaip Reformacijos at
"Catechismusa prasty szadei . .
stovui,rūpėjo žmogaus laisvė, ku
rios nebūta anuometinėje Lietuvo
žmogystos bus enos - chamo. Jokie je.
rašytojai jo gyvenimu nesidomė
Šiuo metu lietuvių tautoje vy
jo ir laikė tai natūraliu reiškiniu.
ksta žūtbūtinė kova tarp komuniz Ypač romantinėje gadynėje buvo mo ir lietuvių tautos teisės į lais
iškeliami kunigaikščiai, karaliai,
vą žmogaus gyvenimą. Įdomu, kad
bajorai. Jie tariamai sudarė tau
komunizmas užatakavo lietuvių
tos elitą,jie kovoju už tautos lais
tautos feodaline praeitį, su baud
ve. Tačiau, nei Ad. Mickevičius
žiava pagrinde,ir prieš šį kaltini
(rašės lenkiškai),nei vėliau rašės mą nei katalikai nei romantikai
neturi atsveriančią argumentą.
S. Daukantas, Basanavičius,Kudir
ka, Pietaris, Vaižgantas, Maironis Komunizmas pastato save darbo
ir kt. toje "garbingoje praeityje"
žmogaus išlaisvintojo rolėje ir
nepastebėjo tikrai tragiškos bau
nori pagrįsti savo istorinį pašau-

BROLIAI, SESERYS, IMKIT MA
NE IR SKAITYKIT!
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kimų ankstyvesnių epochų laisvės
kovų epizodais,kurie, anot jų,buvo
nesėkmingi, nes dar nebuvo pa ruošta materialinė bazė (industri
ja) bei nebuvo galutinai atsipalaidota nuo viduramžių mąstysenos,
ir nesirėmė istoriniai moksline
materialistine pasaulėžiūra. Štai
kokiuo keliu Reformacijos istori
nis palikimas lietuvių tautoje tapo
komunistinės propagandos pavar
totas už lietuvių tautos pilnutinį
pavergimų. Iš kitos pusės katalikizmas, neturėdamas sėkmingų
idėjinių ginklų prieš komunizmų,
kaip XVI šimtm. stvėrėsi renesan
so bei dalinai humanizmo kovoje
prieš protestantizmų, taip šiuo
metu nesivaržo savintis Reforma

cijos idėjų (nenurodant jų šaltinio)
kovoje prieš komunizmų. Refor
macija iškėlė žmogaus asmeninės
laisvės principų,kaip savo pagrin
dine idėjų, laisvai demokratinei
visuomenei organizuoti, ir štai
šitų idėjų katalikai savinasi savo
pozicijoms apginti.
Tai būtų bene pati įdomiausio
ji ir svariausioji išvada stebint
praeitų Donelaipio metų minėji
mus.
Reformacijos priešai, tiek iš
vienos, tiek ir iš kitos pusės, vįs
plačiau ir plačiau protestantizmo
iškeltas idėjas vartoja savo tota
litarinėms pozicijoms apginti, ar
priešpuoliams vesti.
m

M. TAMULENAS, jun.

VERGIJOS PANČIUOSE
Santrauka minčių, pasakytų per
vasario 16-siosir superintenden
to kun. A. Šerno minėjimus.
Lietuvos nepriklausomybės ir
kun. A. Šerno mirties minėjimas
yra tampriais ryšiais surištas.
Tų pačių bolševikinių komunisti
nių okupantų, raudonajai armijai
Lietuvų okupavus, kaip Lietuvos
laisvė išplėšta,taip ir kun. A. Šer
nas buvo išprievartautas.
1918. II. 16 d. Lietuvos Taryba
paskelbė Nepriklausomybės Aktų
Tai buvo didelis ir drųsus žygis,
kuriuo pareikšta,kad lietuvių tau ta turi būti laisva ir nepriklauso ma.
Šiam aktui įgyvendinti ir jį
apginti reikėjo ginkluotos jėgos.
Min.pirm. M. Sleževičius 1919 m.
sausio mėn. išleido istorinį atsi
šaukimų į tautų:". . . visi kaip vie
nas, stokim už tėvynę,! Lietuva pa
vojuje"’Stojo daug savanorių. Di dėlėmis kraujo aukomis priešai
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buvo atremti. Nepriklausomybės
kovose dalyvavo ir mūsų tikėjimo
sūnūs ir ne vienas paaukojo savo
gyvybe
ant tėvynės aukuro,kad
mes būtume laisvi. Mums biržiečiams vienas iš nepriklausomy
bės kovų aukų simboliu yra kari
ninkas Jonas Nastopka. Jo šių di
džių aukųlaisvoje tėvynėje biržie
čiai pagerbdavo lankydami jo ka
pų per valstybines šventes.
Kovos buvo laimėtos. Priešai
iš Lietuvos žemės išvyti. Reikėjo
pradėti sunkus valstybės atstaty
mo darbas. Kun. A. Šernas, savo
jaunatviška energija, giliu supra
timu bei pareigingumu, įsijungė į
mokytojo darbų. Visas gražiau
sias savo gyvenimo dienas paš
ventė valstybės atkūrimui, jauni
mo auklėjimui, giesmių pertvar
kymui-sulietuvinimui ir, kaip ku
nigas, Bažnyčiai. Antrų kartų rau
donajai armijai slenkant į Lietu-

Dvigubo minėjimo pamaldas pravedė (iš k. i d.): „Mūsų Sparnų“ vyr. red. kun. P.
Dilys, super, kun. St. Noimanas, vicesenjoras kun. A. Trakis, kun. K. Burbulis.
doc. kun. J. Pauperas ir vargonikavo prof VI. Jakubėnas
Nuotrauka L. Knopfmilerio

vos žeme, nepasitraukė į sauges są savo amžią pašventąs bažny
ne vietą - liko tėvynėje su savo čiai ir tautai, pasmerktą savo nu
parapijiečiais. Labai sunkiose są dirbtus gausius darbus ir atsiža
lygose dirbo bažnytinį darbą. Oku dėtą tikėjimo !Mes tam netikime !
pantas bažnyčias apkrovė nepake Jis tapo fizinio ir dvasinio išprie
li amais mokes čiais. Kunigus pri vartavimo auka. Okupantas ir ko
skyrė liaudies išnaudotoją grupei. munistą partij a neilgai didžiavosi
1964 m. rugpiūčio mėn. 16 d. ko savo niekingu darbu, ne s Aukščiau
munistą partijos organe "Tiesoje" sias kun. A. Šerną 1965. I. 6 d. pa
yra paskelbtas, A. Kadžiulio sure šaukė amžinybėn. Jis bus įrašy
Lietuvos istorijos lapuose,
daguotas, antireliginis propagan tas
dinis straipsnis,kuriame sakoma, kaip taurus lietuvis - tautos sū
jog kun. A. Šernas, "genialios so nus, nepriklausomybės atkūrimo
vietą apšvietos" dėka, "įsitiki dalyvis, darbštus ir tikintis kuni
nąs", kad nėra jokio Dievo, o ti gas. Jis pats sau pasistatė amži
ną paminklą savo atliktais dar
kėjimas darąs žmonėms žalą, ir
todėl, kaip "šviesiam sovietą pi bais ir raštais, kurie bylos atei
liečiui" dera, nutraukiąs visus nančioms kartoms. Mes giliu su
sikaupimu lenkiame galvas Jo
ryšius su "religija" ir "atsisa
kąs" visąbažnytiniąpareigą. Kaip garbingai atminčiai pagerbti ir
reiškiame gilią užuojautą Jo sū
komunistiniuose teismuose prak
tikuojama, pirmiausia save kalti nėnams Adomui, Petrui ir Jonui
Šernams bei kitiems giminėms.
namo to apgailestauja ir gale dė
Tampriau sugretinkime eiles,
koja komunistą partijai už "ap
tvirčiau sustiprinkime nepalau
švietimą" jo proto.
Argi kun. A. Sernas, 80 metą žiamą ryžtą kovai už Lietuvos
amžiaus5iškunigavąs 50 metą, vi- laisvą,- žmoniškumą.
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25 METŲ KOVŲ DEL LIETUVOS
LAISVES PROGA
ATGARSIAI IŠ PAVERGTOS TĖVYNĖS
Br. MACKEVIČIUS

IŠSISKIRIANT
Mūsų pasaka baigėsi.
Šiandien
Aš paliksiu namus su palangių jurginais tyliais.
Žmonės geria prieš kelių.
O aš tau paseksiu legendų.
Nuo jos, lyg nuo vyno, širdis atsileis.
. . . Tai įvyko seniai.
Skrido paukščiai už jūrių, už marių.
Bėgo paukščiai, pabūgę žilųjų šalnų.
Ir turėjo kiekvienas svajonėj žvaigždutų vakarų,
Žydrų laisvų turėjo
Kiekvienas po savo sparnu.

Žemė paukščiams pavydi.
Žemė vėtromis siuto,
Šiepė kruvinas gerkles bedugnių gilių.
Trenkė vėjas
Ir nubloškė gulbe jaunutų,
Ir prispaudė jai sparnų griūtis prie uolų.
Veltui blaškėsi paukštė. Ir draskęs. Ir klykė.
Baltasparniai draugai jau nuskrido toli.
Šnypštė gulbei šliužai:
- Su mumis pasiliki,
Jei su paukščiais skraidyt negali,
Čia numirsi rami .
Čia žvaigždė vakarinė
Nesuaudrins svajų.
Čia net vėjai laisvi neužpūs. Gailiai suklykė gulbė
Ir, sukaupusi jėgų krūtinėj,
Ji nuo skardžio pašoko. Ir krito
Ir perplėšė baltąjį kūnų perpus.
Sudrebėjo šliužai.
Ir išgirdo žemynai išbalę
Gulbės giesme:
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"Man vėjai laisvūnai padės
Ir nuneš kada nors bent mažyte plunksnelę,
Mano plunksną
Prie mano žvaigždės".

Metų metai praėjo.
Krenta lapai. Ir paukščiai į užjūrius skrenda.
Skrenda vienišos plunksnos dažnai virš kalnų.
. o . Tu girdėjai, brangioji, šią. graudžių legendą •
Supratai šią legendą?
Tai aš išeinu.

(Žurnalas "Pergalė"

Paulius DREVINIS

KŪRYBA
Dienų greitajam skridime
Aš savo sielą praradau,
Ir slaptas balsas iš vidaus
Nualino visai mane.
Ją praradau, ir pats jaučiu,
Kokia krūtinėj painiava,
Kai kalba sąžinė sava ,
Su priekaištu didžiai karčiu.

— Daina - šešėlis tik dainos,
Tik nuotrupa šviesios žvaigždės,
Tokios dainos nieks negirdės
Nuo pat aušros lig sutemos.
Kūryba tavo - pelenai
Be karščio ir be kibirkšties,
Tai atspindys tik praeities,
Nes praeitim tu gyvenai.
Ką tik darau, kur aš einu,
Kankina sąžinė mane,
Ji kelia naktį net sapne
Pavyti daugelio dienų:
- Daugiau širdies, daugiau tiesos,
Atsižadėjimo savęs,
Tada į liaudį,į mases
Tau kelio niekas neužstos.

(Žurnalas "Pergalė"

"

M. PLEPYS

DVIGUBAS MINĖJIMAS
Mūsų Čikagos bažnyčioje š. m.
vasario mėn. 2 1 d. įvyko iškilmin
gos pamaldos, o tas reiškia, kad
tąją dienų paminėta metinė mūsų
tautos šventė - Vasario 16-toji ir
maldomis,giesmėmis ir pamoks
lais pagerbtas Lietuvoje mires
superintendentas kun.
Adomas

Šernas.
Nustatytu laiku prisirinko pil
nutėlė bažnyčia reformatų ir kitų
lietuvių evangelikų bei svečių. Pa
brėžtina, kad pamaldose dalyvavo
net 5 kunigai, būtent:K. Burbulys,
P.Dilys,S. Neimanas, J. Pauperas
ir A. Trakis. Kiekvienas jų pasa
kė turiningus pamokslus, kuriuo
se aiškiai atsispindėjo visas (bol
ševikų aukos) kun. Adomo Šerno
gyvenimas :jo ištikimas ilgametis
tarnavimas Dievui ir lietuvių tau
tai.
Pamaldoms vadovavo super
intendentas kun. S. Neimanas ir
kun. P. Dilys. Vargonais grojo
kompozitorius prof. VI. Jakubėnas. Maldos ir giesmės, kaip ir
penki pamokslai, buvo persunkti
didžia pagarba ir meile velioniui
kun. Ad. Šernui ir Lietuvai. Dvi
giesmės-pirmoji "O Dieve šven
tas ir teisingas" ir - antroji "O
Dieve, sergėk bočių žeme" - yra
parašytos paties amžino atmini
mo kun. Ad. Šerno. O giesmė "Lik
su mumis,o Jėzau" velionies bu
vo mylimiausia
dėl savo stip
raus turinio, simboliškai nusa
kančio, atspėjančio jo visų gyve
nimų ir mūsų tėvynė s likimų. Yra
žinoma, kad kun. Ad. Šernui kle
bonaujant Papilyje, jo buvo pap
rašyti visi parapijonai šių gies
me išmokti atmintinai, kas ir bu40

vo padaryta. Kalbant apie čia ap
rašomos dienos giesmes, jokiu
būdu negalima tylomis praeiti
pro didžiule staigmenų, būtent
pro "Tėviškės" parapijos oktetų.
Pastarasis meniškai sugiedojo 2
giesmes ir tas parodė, kad tasai
oktetas yra sudarytas iš rinkti
nių giesmininkų paties dirigento
Jurgio Lampsačio ir mums paro
dytas tokių iškilmingų ir pilnų
gilaus susikaupimo dienų. Nevel
tui tad oktetas ir pasirodė pilno
je savo aukštumoje. Malonu pa
žymėti ir tas, kad oktetui forte
pijonu akomponavo Jurgio ir Pal
myros Lampsačių dukrelė Ra
minta.
Pamaldoms baigiantis,bažny
čioj e visų dalyvių buvo pagiedo
tas Lietuvos Himnas.
Po pamaldų visi buvo pakvies
ti pietų į erdvių bažnyčios sale.
Pietūs užsitęsė apie tris valan
das,gal dėl to,kad ir Lietuvai pa
gerbti atsirado nemažas būrys
kalbėtojų. Šia minėjimo dalį ati
darė mūsų Bažnyčios Kolegijos
prezidentas M. Tamulėnas jr. sa
vo
kalba.
Kalboje jis priminė
sunkių mūsų gimtojo krašto ne
priklausomybės pradžių.Kaip pa
vyzdį paminėjo didvyriškai tada
žuvusį jaunutį karininkų Jonų
Nastopkų ir kitus. Kun. A. Šernų
nušvietė kaip didelį darbuotojų
tėvynės labui ir Dievo garbei, dėliaikojis net nepabėgo iš gimto
jo krašto į laisvąjį pasaulį. Pa
dėkojo kunigams. Kunigo Adomo
Šerno
čia buvusiems giminai
čiams pareiškė užuojautų.
Toliau atsiminimus tvarkė
Čikagos parapijos valdybos pir-

Tėviškės parapijos oktetas, vad. J. Lampsačio, gieda dvigubo minėjimo pamaldose
Nuotrauka L. Knopfmilerio

Dvigubo minėjimo dalyviu dalis užkandžiauja

Nuotrauka L. Knopfmilerio

Dvigubame minėjime dalyvavo atvykę iš Rockforde kun. A. Šerno .sūnėnai Petras
(kairėje), Adomas (dešinėje) Šernai
Nuotrauka L. Knopfmilerio
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mininkas kurat. Vikt. Karosas.
Kurat. P. Bružas
nu
rodė, kad bolševikų "Tiesoje" tilpes kun. Ad. Šerno atsižadėjimas
D ievo,neabejotinai yra parašytas
pačių bolševikų, nes to rašinio
stilius visai svetimas kun. Šerno
stiliui. Kun. Šernas mylėjo jauni
mų,jį auklėjo,© savo visus sūnė
nus išmokslino. Kurat. P. Bružo
manymu, reikia tik perskaityti
kun. Ad. Šerno giesmyno įžanginį
žodį,kad pažintum jo pažangumų,
jo rašymo būda ir jo gilų tikėji
mų Dievu.
Kun. J. Pauperas, kaip arti
mas velioniui kun. A. Šernui, pa
pasakojo,kad jam teko net 6 me
tus padėti kun. Ad. Šernui, kuris
pereiliavo
apie 900 giesmių, o
tomis giesmėmis tebesinaudojame ir šiandien. Kun. Ad. Šernas,
būdamas visų eile metų Lietuvos
kariuomenės kapelionu evangeli
kams, išleido ir specialiai ka
riams
giesmynų.
Keli šimtai
giesmių nebebuvo suspėta išleis
ti ir jas ateistai-bolševikai su
naikino. Kun. J. Pauperas savo
kalboje pakartotinai atžymėjo
kun. A. Šerno kantrumų ir stebė
tinų nuoširdumų. Kun. J. Paupe
ras taip pat pasakė,kad visų gies
mių rankraščius bei kitus savo
kūrybos raštus kun. Šernas duo
davo žymiesiems mūsų kalbos
žinovams patikrinti. Mūsų kalbi
ninkai visa tai aprobuodavo. Kun.

J. Pauperas dar pridūrė, kad kun.
Ad. Šerno darbai pastatė jam am
žina paminklų.
Kurat. J. Trečiokas davė gerų
žiupsnį atsiminimų net nuo 1918
m.,nes jau tada jis pažinojo kun.
Ad. Šernų. Atsiminimuose pasa
kė, kaip velionis jau tais laikais
visa širdimi buvo įsijungęs į vi
suomeninį ir bažnytinį gyvenimų.
Kun. A. Trakis labai gražiai
savo kalboje išsireiškė, pasaky
damas, kad kunigas Ad. Šernas
sujungė ev. reformatus ir ev.liu
teronus
į viena giesme, dėliai
kurios mes ir dabar visi tebei
name vienybės keliu. O atsimini
mai apie šį garbingąjį vyra tely
di mus ir vienija ir ateityje.
Kurat. Adomas Šernas pasa
kė,kad jo dėdė kun. A. Šernas vi
sada buvo religingas.Kai jie laiš
kais teiravosi apie tariamų dė
dės atsižadėjimų religijos ir Die
vo, jokio atsakymo nebesulaukė.
Giminų laiškai iš Lietuvos apie
tai nepasako nė žodžio.
Superintendentui kun. S. Neimanui sukalbėjus maldų, žmonės
ėmė skirstytis.
Reikia pažymėti ir mūsų mo
terų didelįtriūsų,kurios taip sko
ningai padengė stalus. Supranta
ma, kad šis didelis darbas buvo
labai tvarkingai ir savo laiku at
liktas
nenuilstančios
Moterų
Draugijos, kuriai te būna garbė
ir padėka i'

Gautomis iš Lietuvos žinio
mis,kun. Adomas Šernas bolševi
kų buvo labai iškilmingai palai
dotas.Buvo suvaryti giminės, bu
vo daug "svečių" iš Vilniaus ir
Kauno su daugybe vainikų ir gė lių.
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B. K. NAUJOKO UŽRAŠAI
NE BE PAGRINDO PASTEBI
MA, kad komunizmas turįs dau
gelį požymių, būdingų labiau ne
politinei partijai, o religijai, ypač
katalikybei. Iš tiesų, komunizmas
turi savo "šventraščių", kuriais
reikalauja nekritiškai tikėti ir
reikalauja suprasti juos tik taip,
kaip jų aukštoji hierarchija aiš
kina. Jei katalikų Bažnyčia savo
laiku
reikalavo,
kad jokiuose
moksluose nebūtų nukrypstama
nuo bažnyčios tėvų skelbtų, todėl
ir tikėtinų tiesų, tai komunistų
partija juo primygtiniau reikalau
ja
,kad visuose moksluose būtų
griežtai vadovaujamasi tik parti
jos tėvų - marksizmo - leniniz
mo autoritetų - paskelbtomis, to
dėl neginčytinai tikėtinomis tie
somis.
Turi komunistai ir savo
"šventųjų",kuriuos garbina ir ku
riems net "meldžiasi" su pietiz
mu, didžiai panašiu į religinį. Sa
vo p a r t i j ai komunistai rei
kalauja respekto ir paklus
numo - iš visų, ne tik iš uoliai
tikinčiųjų, - kaip ir katalikai, sa
vo politinės galybės laikais, to
reikalaudavo savo Bendrijai
(šis žodis nedrąsiai pradedamas
vartoti vietoj slaviškos kilmės
Bažnyčio s). Net ir partijos
(jos vadovybės viršūnės) išmin
ties neklaidingumu komunistai
reikalauja tikėti panašiai, kaip ar net platesne prasme, negu-katalikų Bendrija (Bažnyčia). Komu
nizmas reikalauja tikėti visa ei
le jo dogmų ir priešinasi herezijoms, su kuriomis kovoti turi ir
savo "inkviziciją", ne mažiau fa
natišką kaip Torųuemados, tik ne
palyginti masiškiau praktikuotą ir
tebep r aktikuo j amą. Komunizmas

be svyravimų savinasi galią kon
troliuoti visų jo valioje atsidūru
sių žmonių intelektą, dorove^, me
nine kūrybą ir ūkine veiklą, ir jis
tąja galia naudojasi panašiai, kaip
ar net intensyviau, negu - bet
kuri religija kur nors yra pajėgu
si tai daryti būdama savo politi
nės galios viršūnėje. Komunistų
"index librorum prohibitorum"iš
esmės yra katalikiškojo indekso
pamėgdžiojimas,
tik platesniu
mastu ir griežčiau taikomas. Ko
munistų "centralizuota demokra
tija" jų partijos santvarkoje, nors
ir išdekoruota rinkimų vaidini
mais, iš esmės panaši į Katalikų
B endrijos hierarchijos santvarką.
Komunizmas pergyvena net ir
schizmą, primenančią Bizantijos
nuo Romos atskilimą.
Viena iš gal ne taip reikšmin
gų, bet ne mažiau būdingų lygia
grečių komunistijoj ir katalikijoj
yra apetitas į "mirusiųj ų sielų"
jei ne čičikovišką supirkinėjimą,
tai bent prisirašinėjim ą, kuris gana uoliai praktikuo
jamas ir lietuviškoje "sielų rin
koje". Komunistai atvertinėja į
savąjį tikėjimą tebegyvus jų pavaldinybėnpatekusius anksčiau to
tikėjimo visiškai neišpažinusius
įžymesnius asmenis,ypač poetus,
rašytojus. Tempia jie ant savo tikėjiminio kurpalio ir anksčiau
mirusius,kaip Donelaitį, Strazde
lį, Žemaite, Vaičiūną (iš kurio gy
vo beveik nieko nespėjo išpešti)
ir netgi Maironį,Vaižgantą,Krėvą..
O šiapus - du mūsų raštingi
kunigai lygina prisirašinėjimų
balansą, skelbdami ištisas persivertėlių bei atsivertėlių į katali
kiškąjį tikėjimą rejestrų knygas.
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Kun. J. Prunskis renka atsivertė
lius tarptautiniuose intelektualų
sluoksniuose, o kun. S. Yla nėrė į
lietuvių intelektualų-- tikrų, taria
mų ir netgi niekad neatsivertusių
- atsivertėlių derliaus piūtį.
Čia,štai,dar viena lygiagretė.
Tuo metu, kai prof. Bagdono duk
terys,prof. Greimo talkininkauja
mos, ginčijo kun. Ylos nupieštų
prof. Bagdono pasaulėžiūros pa
veikslų,ir kai S. Michelsonas Ke
leivyje samprotavo, jog visai ne
tikslu asmens dvasinį portretų
vaizduoti tik pagal duomenis iš jo

arba ankstyvos jaunystės, arba iš
vėlyvos senatvės,Chicagoje lietu
vių protestantų būrys, susirinkus
paminėti savo
gerai pažintų ir
gerbiamų, Lietuvoj kų tik mirusį
kunigų Šernų, įsakmiai pareiškė,
kad netiki irnepasitik i komunistų pernai paskelbtu,
neva paties į devintąjį savo gyve
nimo dešimtmetį žengusio kun.
Šerno parašytu a,t simetimu
nuo jo visų gyvenimų išpažinto
ir skelbto tikėjimo
(Perspausdinta iš "Dirvos"1965 m.
balandžio 2 d. Nr. 39)

J. JASINSKAS

MOKYTOJAS
I. VYNDARŽIS, KURIAME BUVO DIRBAMA
Piūtis didelė, o darbininkų maža...'
Nr. 17)
"Pote riai" būdavo n e v ien Die go padėjėjo-pavaduotojo pareigas.
vo pagarbinimas,
Jam už viskų Jis ne tik laidotuvių metu patar
naudavo, už tai gaudamas nenus
padėkavonė, bet ir tam tikra vi
suomeninio-tarpusavio bendravi tatytų atlyginimų (duok, kiek tavo
"locka": t. y. kiek išgali) maisto
mo apraiška. Jie pastoviai vykda
produktais ar pinigais. Dažniau
vo vieno kurio nors ūkininko tro
siai tokio atlyginimo švintėjas
boje. Dažniausiai tai būdavo kai
mo vadinamo "šventėjo"- (biržė- visai neimdavo: pasikakindavo ir
jam, ir kitiems
susirinkusiems,
niškai) "švintėjo" namuose.
Švintėjais savo kaimo ar ir ki paruoštomis vaišėmis; jis taip
tų mažesniųjų kaimų,kurįe nuosa pat kas sekmadienį savo pirkioje
vo švintėjo neturėdavo, būdavo iš laikydavo "poterius". Tie "pote
riai" ypatingai iškilmingi ir gau
kilnesnis - daugiau už kitus kai
miečius prapruses gyventojas.Jis, sūs būdavo didžiųjų švenčių-Kavisų pirma, mokėdavo skaityti ir, lėdų, Velykų ar Sekminių pirmo
sios dienos - sekmadienio anksty
būtinai privalėjo turėti gerų bal
bų rytmetį. Tokį rytmetį, nė pir
sų, kad sakysime, laidotuvėse, į
miesiems
aušros žėravimams
kurias kunigas negalėdavo atvyk
dar nepasirodžius, pasigirsdavo
ti arba dėl mirusiojo neturto ne
būgno garsai: "Tram-tam-tam,
būdavo nė kviečiamas, galėtų pa
tram-tam-tam!. . " Tai būdavo
kalbėti poterius,paskaityti reika
lingas
maldas ir pagiedoti,vi - to būgno garsų pažadintiems kai
mo gyventojams ženklas keltis
siems ten dalyvaujantiems prita
ir vykti į švintėjo namus. Kadan
riant, atitinkamas giesmes. Švingi Biržų apylinkės kaimuose patėjas eidavo kaime tarytum kuni-
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prastai gyventojai būdavo ir evan.
reformatų ir katalikų tikybos,
tai būgno gar sai būdavo skirtingi:
evang. reformatų reti, lėti:"tram
-tam-tam, tram-tam-tam", o katalikų-trumpi ir tankūs: "tra-ta
-ta-ta, tra-ta-ta-ta". Gyventojai
labai lengvdi atskirdavo tu os būg
no garsus ir pasiruošė kiekvie na s vykdavo į savo "Dievnamius ”,
Būgnininkas būgnavimų pradėda
vo viename kaimo gale ir bug nuodamas eidavo iki kito kaimo
galo; čia keletu kartų būgnavimų
pakartojęs, vėl grįždavo per visų
kaimų atgal.Netrukusio šio pra
nešimo,
gyventojai pradėdavo
rinktis pamaldoms.
Į poterius vykdavo visa šeimartėvas,sūnūs,dukterys, suaugu
ir paaugliai. Namuose, paprastai ,
pasilikdavo motina-namų galva
-šeimininkė, kuri grįžusioms iš
poterių namiškiams jau turėdavo
paruošus iškilmingus - šventinius
pusryčius.
Tie pusryčiai tikrai
būdavo iškilmingi ir nepaprastai
skanūs, nes dienų prieš tai:Kūčių
dienų ar prieš Velykas Didįjį
šeštadienį kaimiečiai subrendė
liai pasninkaudavo. Tik vaikams
būdavo leidžiama stipriau užkųsti,bet ir tai vengiant riebių val
gių. Prieš tokias dideles švente s,
kaip Kristaus gimimo diena ar Jo
iš numirusių prisikėlimas-Vely kos,turėdavo būti sutinkamos ati
tinkama pagarba ir nuolankumu'susilaikymu,nepersirijimu, susi kaupimu ir rimtimi. Tų didžiųjų
dienųpusryčiai,nors tik grįžusių
iš poterių, būdavo pradedami padėkavonės malda Visagaliui.
Kadangi vieno kaimo gyvento
jai vienas kitų gerai pažinodavo,
todėl poterių vedėjui nesunku bū
davo nuspręsti, kada pradėti pa

čius poterius:jie būdavo pradeda
mi tada,.kai visi maldininkai su
sirinkdavo. Tokių pamaldų patal
pose vyraudavo iškilminga nuo
taika: visa pirkia išvalyta, grin
dys išplautos, o stalas, prie kurio
sėdėdavo švintėjas,užsakytoja s
ir kiti svarbesnieji kaimo atsto
vai,apdengtas balta, namų audimo
staltiese.Ant stalo degdavo viena
ar dvi žvakės, o virš jų, prie lu
bų atitinkamu raiščiu-gražia vir
vele ar net kaspinu parišta žiba
linė lempa. Patalpų švara, pride
ramas ir rūpestingas jų sutvar kymas, žvakių mirkčiojimo ir ži
balinės lempos jauki šviesa bei
susirinkusiųjų tylus, jaukus pasi
kalbėjimas sudarydavo nepapras
tai iškilmingų ankstybo rytmečio
nuotaikų, kuri dideliu susikaupi
mu veikdavo kiekvieno dalyvio
širdį ir sielų. Besirenkant maldi
ninkams, švintėjas su užsakytoju
ir kitais prie iškilmingojo stalo
sėdinčiais vartydavo maldų ir
giesmių knygas, rinkdami kurias
ir kuria eile maldas ir giesme s
reikės pravesti:skaityti ar giedo
ti. Tuo tarpu susirinkusieji tyliai,
pašnabždomis tarpusavy šneku
čiuodavosi iki švintėjas-vyriau
sias poterių vedėjas ištardavo:
"pradėsime".
Poterių pradžioje visi susi
rinkusieji suklaupdavo ir švintė jas sukalbėdavo įprastinius pote
rius: "Vardan Dievo, Tėvo ir Sū
naus
ir
Šventosios Dvasios",
"Tėve mūsų, kursai esi danguje
..." Po jų sekdavo tai dienai pa
skirta malda iš maldaknygės. At
likus kalbinu-žodinų dalį, maldi ninkai giedodavo tai dienai (kalė
dines,
velykines ir kitas) gies mes. Giesmių giedojimas būdavo
savotiškas ir štai dėl ko:reta ku-
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ris kaimo gyventojas mokėdavo
skaityti,
todėl
maldaknygė ar
giesmių knyga jiems neįmanoma
būdavo naudotis. Šiai kliūčiai iš
vengti poterių
susirinkimuose
greta švintėjo būdavo užsakyto jas. Jis atlikdavo švintėjo padėjė
jo
pareigas:
parinktos giedoti
-"švysti" giesmės žodžius pirma
jis paskaitydavo garsiai, aiškiai
nud vieno giesmyne esamo atitin
kamo ženklo iki kito, kurį, š vintejui vedant, visi susirinkusieji pa
giedodavo:^ punktelį baigus gie doti,
užsakytojas perskaitydavo
-užsakydavo kitų-sekantį punkte
lį. Užsakytojas savo uždavinį pri
valėdavo atlikti labai tiksliai:gar šiai,aiškiai, suprantamai visiems
susirinkusiems.
Užtat giesmių
giedojimas sklandžiai praeidav’o:
švintėjui vedant, visi susirinkimo
poterių dalyviai jam savo balsais
pritardavo, sudarydami tarytum
gerai išmokytų dainininkų chorų.
Pagiedojus vienų giesmų,arba pa
rinktų jos dalį, švintėjas,kaip vy
riausias poterių vadovas, susikau
pusiems maldininkams klausantis,
o kitiems ir tyliai jo žodžius kar
tojant,
skaitydavo maldų; po jos
vėl sekdavo giesmių giedojimas .
Pačioje poterių pabaigoje švintėjas arba vadovas, visiems daly

viams suklaupus, perskaitydavo
parinktų-baigiamųjųmaldų ir su
kalbėdavo Dievui išpažinimo nuo
dėmių,blogų savo darbų bei pasi
žadėjimų pasitaisyti credo. Po to
visi poteriautojai vienas su kitu
draugiškai atsisveikinę irpadėka voje^ švintėjui, skirstydavosi kiek
vienas į savo namus ir pirkeles.
Jeigu švintėjai kaimuose bū
davo pastovūs ir viso kaimo bei
artimųjų gyvenviečiųžmonėm ge
rai žinomi-pažįstami, tai užsaky
tojai poteriuose ar kituose pana
šiuose susibūrimuose, sakysime,
laidotuvėse,keisdavosi. Tai buvo
nepastovus postas, į kurį galėda
vo pretenduoti kiekvienas suaugę lis ar paauglys, mokus skaityti ir
sugebųs gerai atlikti užsakytojo
pareigas. Bet vis tiktai tai buvo
tam tikros iškilesnės pareigos,
išskiriančios užsakytojų iš kitų
paprastų maldininkų tarpo. Todėl
ne vienas jaunuolis, jautresnį ir
ambicingesnį savigarbos jausmų
turįs, to laiko kaime svajodavo
pasidaryti užsakytoju poteriuose
ar laidotuvėse ir tuo išsiskirtipasižymėti bendraamžių ir suaugėlių tarpe.
Tai buvo paskatas
kaimo jaunimui mokytis skaityti
ir būti iškilesniu. . .
(Bus daugiau)

Wm . Thomson HANZSCHE, A. M. , D. D.
Vertė J. PALSIS

PROTESTANTŲ KRIKŠČIONYBE
(Tąsa iš Nr. 16)
PROTESTANTIZMAS - REPRE yra suverenūs, o valdytojas yra
ZENTACINĖS VALDŽIOS KŪRĖ žmonių tarnas. Šia idėja daugelis
protestantų vadų nuolat kartojo.
JAS
Protestantai, ypač kalvinistai, Miltonas tai išreiškė sakiniu, ku
bestudijuodami N. Testamentų, ris atsispindi Nepriklausomybės
sukūrė vyriausybės "kompaktine Deklaracijoje:"Normaliai žmogus
teorijų", pagal kurių visi žmonės yra laisvas ir nepriklausomas;
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nei vienas negali būti išmestas iš
savo namų arba be jo paties suti
kimo būti priverstas paklusti ki
to politinei jėgai". 17 38 m. Tho
mas Hooke?is N. Anglijoje išreiš
kė šiuos pagrindus savo pamoks
le Autoritetas prasideda tik žmo nėms laisvai sutinkant". Sidney,
Hobbes, Locke ir kiti kalvinistai
filosofai toliau rašė apie protes
tantiškas Anglijos žmonių jėgų ir
laisvų protestantiškų Olandijų.
Daugiau
kaip
du trečdaliai
Amerikos
kolonistų
prieš
revoliucijų
buvo
kalvi
nistai; svarbesnieji vadai buvo
kalvinistai; svarbiausia patriotų
auklėjimo mokykla buvo Prince
ton presbiterionų Bažnyčios uni
versitetas, o vienas pačių garsiau
sių laisvės vadų buvo Jonas Witherspoonas, presbiterionų dvasiš
kis, Princeton u-to prezidentas,
vienintelis dvasiškis, pasirašęs
Nepriklausomybės Deklaracijų.
Revoliucija Anglijoje buvo va
dinama "presbiterionų sukilimu".
Horace Walpole anuomet parla
mente pareiškė:"Pusseserė Ame
rika pabėgo su presbiterionišku
klebonu" (turint galvoje Jonų Wit
her spoonų). Ranke,garsus vokie
čių istorikas, rašė:"Jonas Kalvi
nas yra tikrasis Amerikos įkūrė
jas".
Daugelis
Nepriklausomybės
Deklaracijos pareiškimų buvo pa
žodžiui paimti iš anksčiau pasi
žymėjusių protestantų vadų. Pvz.
dar 40 m. prieš pasirašant Dekla
racija, Jonathon Dickinson, pres biterionų Bažnyčios Elizabeth town.N. Jersey, kunigas ir pirma
sis
Princeton u-to p rezidentas,
reikalavo
"neatimamų piliečių
teisių".
Kalvinizmas reikalavo atskir

ti Bažnyčių nuo valstybės, kaip
kad buvo prieš Konstantinų. "Ati
duok Cezariui,kas Cezario ir Dievui-kas Dievo", mokė Jėzus. Dip
lomatai, sargybos, laikinosios val
džios apgaulingos pinklės priklau
sė vienam Cezariui. 1729 m. pres
biterionų Bažnyčia Philadelphioje
buvo pirmoji amerikiečių Bažny
čia oficialiai pareiškusi savo įsi
tikinimų, jog Bažnyčia ir valstybė
turėtų būti išskirtos, -idėja, kuri
net ir dabar beveik visame pasau
lyje yra nauja.
Jungtinių Valstybių konstituci
joje įrašytų dviejų žodžių:"Me s,
žmonės" negalima surasti jokio
je kitoje konstitucijoje. Sis išsi
reiškimas yra paimtas paraidžiui
iš daugelio Škotijos presbiterionų
Bažnyčios
išsireiškimų 17-me
amžiuje,kai ji kovojo prieš kara
lių dieviškąsias teises ir,taip pat,
iš "Mayflower compact", pasira
šyto laivo kajutėje puritonų tėvų,
prieš išlipant į krantų. Valdžios
forma pagal Amerikos konstitucijųyra grynai kalvinistiška, sekan
ti Ženevos modelį - reprezentacine, vyriausybe.
Žymus istorikas Froude rašo:
"Kalvinizmas pažadino ir rėmė
drųsiausias pastangas,laužant ne teisėto autoriteto jungų". Taine,
prancūzų istorikas ir kritikas rašo:"(kalvinista i) yra tikrieji Ang
lijos herojai. Jie sukūrė Angliju,
nežiūrint Stua r tų korupcijos, atlik darni savo pareigas, įgyvendinda mi teisę,, atkakliai dirbdami, gin
dami tiesų, priešindamiesi priespandai, laimėdami laisve ir pa
smerkdami nusikaltimus. Jie su
kūrė Škotija, jie sukūrė Jungtines
Amerikos Valstybes'. Kitas gar
sus istorikas, Motley, sako: "Ang
lijos, Olandijos, Amerikos politi-
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nės laisvės turi būti dėkingos,pir
miausia, kalvinistams”.
Emilio Castelar, Madrido uni
versiteto
istorijos profesorius,
mokslininkas
ir valstybininkas,
Romos katalikas, rašo "Amerikos
pilietiniam judėjimui buvo reika
linga moralė griežtesnė už Liute
rio, - moralė Kalvino, ir Bažny
čia, demokratiškesnė už vokišką
Bažnyčią - Ženevos
Bažnyčia.
Anglo - saksą demokratija remia
si pirmosios bendruomenės knyga
-Biblija. Ji (demokratija) yra vai
sius griežtos teologijos, išmoktos
Šveicarijoje. Ji ir toliau pasilieka
savo didybėje,formuodama garbin
giausią, moraliausią ir turtingiau
sią žmonijos dalį”.
Jonas Richard Green rašo:”Tik
ačiū kalvinizmui, kad modernusis
pasaulis įleidžia šaknis,nes kalvinizmas atidengė žmogaus vertą ir
garbingumą.
Dangaus įpėdinystei
Dievo pašaukti - prekybininkas nuo
bufeto ir lauką darbininkas staiga
prilygo kilniesiems ir karaliams.
Stiprus masių įvertinimas, įtrauk
tas į kalvinistą parinkimo ir malo
nės doktriną, duoda moderniosios
lygybės pagrindą pradus.
Pensilvanijos
Aukščiausiojo
Teismo Vyriausias teisėjas Tilghman(1806 - 1827) rašė: "Jungtinią
Valstybiąkonstitucijos kūrėjai pa
siskolino labai daug mūsą respub
likos santvarkos iš Škotijos Pres
biterioną Bažnyčios konstitucijos”.
Harvardo universiteto filosofi
jos profesorius Ralph Barton Per
ry savo knygoje "Puritonizmas ir
Demokratija” rašo: "Amerikos is
torijos virvė turi daug giją, bet vi
su jos ilgiu tęsiasi dvi pagrindinės
gijos:puritonizmas ir demokratija.
Puritonizmas - nepasitikįs pompa
ir autoritetu, paneigiąs tarpininko
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tarp žmogaus ir Dievo reikalingu
mą, reikalaująs asmeniškos atsa
komybės ir žmogiško garbingumo,
turįs griežtus moralės reikalavi
mus. . . ir demokratija. . . kiekvie
nas iš ją moko,kad nepaklusnumas
žmogui kartais yra paklusnumas
Dievui. Kiekvienas iš ją yra buvęs
šmeižiamas; kiekvienas iš ją yra
buvęs pajuokiamas; tačiau nei vie
nas iš ją nebuvo sunaikintas. Jie
abu (puritonizmas ir demokratija)
kartu sukūrė tą savotišką kūrinį,
kurį mes, geriau išsireikšdami, va
diname amerikonizmu”.
Naujojo Testamento laikotar
pyje tarp krikščionią, auklėtą pa
gal senesnias žydą tradicijas, bu
vo polinkis pasitraukti iš pasau
lietiško gyvenimo ir užsidaryti
vienumoje arba vienuolyne. Iš pagonią kilę krikščionys,vadovauja 
mi Povilo,
paraidžiui suprato
Viešpaties žodžius: "Eikite į visą
pasaulį". Jie vienuolyną ir atsiskyrėlią religiją pakeitė į arenos
ir turgavietės religiją. Po apašta
lą laikmečio, kai entuziazmas at
šalo,persekiojimai liovėsi ir,prie
Konstantino,
Bažnyčia pasidarė
jauki bei maloni,turgaviečią reli
gija buvo atkeista į seną vienuoly-,
ną idėją. "Eikite į pasaulį" buvo
vėl pakeistas į "Eikite į bažnyčią" .
Organizavimas,
institucionalizmas užėmė vietą praktiško Evan
gelijos skelbimo-gyvenimo tikslu
tapo instituciją aukštinimas, o ne
Dievo valios kasdieniniame gyve
nime vykdymas. Bažnyčios impe
rija pasidarė Dievo karalystėj
Dievo malonė tapo ypatinga ir ne
paprasta
dvasinė
hierarchijos
nuosavybė,
teikiama sakramen
tais, atžymėjimais ar apeigomis
visiems paklusniesiems.
Net
mūsą
dienomis ėjimas

SENAS GALVOČIUS
Dail, skulpt. DAGYS

taiko kasdieniniam žmogaus gyve nimui.
Šių dienų tendencija yra
skirti gyvenimų į pasaulietiškų ir
šventų. Vis mažesnė to gyvenimo
dalis laikoma šventa ir vis dides
nė - pasaulietiška.
Bet koks bandymas išstumti
Dievų iš pilno gyvenimo yra Dievo
įžeidimas. Piktažodžiaujame sa
kydami, jog Dievas priklauso tik
hierarchijai, Jo specialiems tar
nams. Taip pat yra papiktinimas
skirstyti gyvenimų į dvi dalis ir
išstumti Dievų iš didesniosios
gyvenimo interesų dalies. Prote stantizmas religijų laiko asmeni
niu dalyku, liečiančiu visas sep
tynias dienas
savaitėje. Protes
tantizme asmuo gali garbinti Die
vų savo biznyje ar darbe lygiai
taip, kaip bažnyčioje. Vienas ar mijos kapelionas paskutinio karo
metu iš tolimos bazės rašė, jog
turįs didžiausių pagundų užsida
ryti kunigystėje: "Armijos vyrai
nori ko nors fiziško ir juntamo,
iškilmingo ir puikaus. Aš,kaip ka
pelionas, negaliu paveikti jų gal
vojimų - tas už mano ribų". Pro
testantiškas religijos supratimas
turi paveikti žmonių galvojimų.
Supratimas, jog Dievų užtenka tik
retkarčiais prisiminti, likusį lai
kų Jo atsisakant, yra pažeidimas
krikščionybės esmės. "Valgai ar
geri, ar kų darai", rašo Povilas,
"daryk viskų Dievo garbei" (Korint. 10,31). Mūsų Viešpats rei
kalauja,jog už kiekvienų nereika
lingų žmonių ištartų žodį būtų at
sakyta teismo dienoje (Mat. 1^,36).
Apibūdindamas sprendimų,Jis re
ligijų prilygina kasdieninio gyve
nimo elgesiui (M^at. 25, 31-46).

bažnyčion, institucijų aukštinimas
dažnai pakeičia vykdymų Dievo
valios kasdieniniame gyvenime.
Pats bažnyčios lankymas jau yra
skaitomas religiškumu;
likusis
gyvenimas - pasaulietiškas; ir
tie du gyvenimo būdai niekad nesimaišo. Žmonės yra linkų bū ti bažnytiniais,bet ne krikščioniš Daugiausia Jo pasakojimuose kal
bama apie pinigų uždirbimų ir iš
kais.
Protestantizmas religiją pri leidimų. Protestantizmas reika49

lauja, kad gyvenimo viešpats būtų
Viešpatimi VISO gyvenimo. Pro
testantizmas pagrindinai domisi
Dievo karalyste; tik todėl ir buvo
didžiosios
socialinės reformos
įvykdytos protestantų kraštuose,
bet ne katalikų dominuojamose
valstybėse, k. t. Ispanijoje, Lenki
joje arba Pietų Amerikoje.
Protestantiška
krikščionybė
yrą tikėjimas, apsireiškiantis gy
venimo būdu.
Protestantizmas tiki N. Testa
mento mokymu Dievų esant visa
galiu. Visagalis yra Dievas, tik
Dievas, ne šventieji, ne antrinin
kai,ne tarpininkai,bet tik Dievas
yra visagalis valdytojas ir žmo
gaus sąžinės Viešpats.Biznis,gar
sas, turtai, politinė partija, popu
liarumas, net ekonominės būtiny
bės ir bendroji padėtis - niekas iš
to neturi teisės į žmogaus gyveni
mų arba diktuoti jam pasirinki mus ar sprendimus. Dievas turi
valdyt i, Jis turi būti aukščiau
sias. Pagrindinė krikščionio pa
reiga yra vykdyti Dievo valių, lei
stis būti Dievo vadovaujamam kas
dieniniame gyvenime, ar tai būtų
biznis,politika,socialinė ar asme
ninė veikla. Virš prekybos, fabri
ko, namų, mokyklos ar valdinės
įstaigos turėtų būti užrašyta:”Cia
taip pat Dievo namai”. Protestan
tuose nerasi grupės,turinčios Die
vo monopolį:kiekvienas gyvenimas
gali būti Dievo vadovaujamas. Nė
ra pasaulietiško ir švento; visas
gyvenimas yra šventas.
Protestantiški
krikščionys,
kaip neginčijama tiesa, stipriai
pasisako už pareigos jausmų. Sia
me vien tik savanaudiškumo am
žiuje, kai kiekvienas žmogus arba
grupė tesirūpina tik savimi, krikščioniškos pareigos jausmas yra
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dvigubai įpareigojantis. Šiandienų
industrija ir darbininkija yra lin
kusios sakyti: "Mes turime savo
gauti”. Publikos gerbūvis yra ig
noruojamas :”Tas, kuris nusivokia
daryti
gerų
ir nedaro”, sako
N. Test. (Jok. 4, 11), "turi nuodė
mėj'.
Protestantiškam krikščioniui
darbštumas ir taupumas yra pa
grindinės krikščioniškos dorybės.
Paprastas gyvenimas ir gilus gal
vojimas yra labiausiai reikalingi
krikščioniškame
gyvenime. Kai
žmonės užklausė Jėzų, kaip atro
do Dievas, Jėzus atsakė nuostabiu
pareiškimu: "Mano Tėvas vis te
beveikia ir aš veikiu (Jon. 5, 17)”.
Viduramžio krikščionis pasirink
tų praleisti savo dienas kalbėda
mas rožančiųprieš altorių. Tikras
protestantiškas krikščionis gar
bintų Dievų kasdieniniu naudingu
darbu.
Protestantizmas remiasi
N. Testamento tiesa: "Kas nenori
dirbti - tenevalgo” (2 Tęs. 3, 10).
Jis (protestantizmas) prieštarauja
paternalizmui. Jis tiki, jog darbas
ugdo charakterį, Jis nori, kad, iš
vienos pusės,pramonė mokėtų tin
kamų atlyginimų darbininkams už
jų darbų, iš kitos pusės, -kad dar
bininkai už tų atlyginimų sųžiningai dirbtų. Jis teigia, jog joks vy
ras,šeima ir žmonės neturi teisės
gyventi aukščiau jų pajėgumo ir,
todėl, nors valstybės pareiga yra
žiūrėti, kad žmonės turėtų darbo,
yra klaidinga, kai valstybė lepina
nenorinčius dirbti piliečius.
Protestantiška
krikščionybė
pasisako už moralinius kasdieni
nio gyvenimo idealus: sųžiningumų,
blaivumų, skaistumų, pagarbumų,
rimtumų,ištikimumų. Visa tai yra
dalis protestantiško tikėjimo kas
dieniniame
gyvenime. Žmogaus.

vienintelis tikėjimo išpažinimas
yra jo
kasdieninis gyvenimas.
Kiekvienas gyvenimo tarpsnis tu
ri būti matuojamas krikščioniška
etika.Siuolaik mūsų modernus pa
saulis yra iškrypės j biznyje ir po
litikoje mes esame iškeitė charak
terį į gudrumą, o sąžiningumą į
reikalingumą. Pramonė ir darbi
ninkija dažnokai viešai vertina
pasirašytas sutartis lyg beverčius
popiergalius;
pajėgumas galvoti
yra iškeistas į pajėgumą išgerti
aukštose ir žemose pareigose; vy riausybė yra dominuojama, Waite r
Lippman teigimu, "vidutiniškumo
kulto" ir malonumų pamėgimas,
jėgos troškimas, lošimas pinigais
yra dominuoją bruožai. Tačiau ma
lonumų pamėgimas ir jėgos troš kimas yra pagonizmo pagrindai.
Viduramžių Bažnyčia pasisako
už blizgesį, pompą, teatriškas di
dybes ir reklamą. H. G. Wells tai
vadina "imperatoriškumo polin
kiu", užsilikusiu nuo Romos im
perijos laikų. Amerikos filosofas
H. G. Mumford savo puikioje kny
goje "Faith for Living" (psi. 160)
nurodo, kaip tas imperatoriškas
polinkis išdavė modernų pasaulį
1928 m. , kai popiežius pasirašė
konkordatą su Musoliniu ir padarė katalikų Bažnyčią fašizmo part
nere i r, kaip įvykiai Ispanijoje pa
rodė, ne vien tylia partnere. Ka
talikų Bažnyčia dar ir d abar F ran
ką laiko "Dievo žmogum", remian
tis labiausiai pasižymėjusio Ame

rikos kardinolo teigimu.
Priešingai visiems teatrališ
kumams, protestantas mato gyve
nime, Jėzaus Kristaus mokyme ir
Evangelijoje būdus paprasto, kuk
laus ir kilnaus kasdieninio gyve nimo.
Protestantas žino, jog tik
tikėjimas,
tik pasitikėjimas be
prielaidų, yra krikščionybės pagrindai;jis žino,kad šis tikėjimas
gali būti išreikštas tik jo kasdie
niniu gyvenimu. Rasdamas drau
gyste^ ir įkvėpimą savo Bažnyčio
je,
bendradarbiaudamas tiesiog
su Dievu, skaitydamas privačiai
Dievo žodį,ir melsdamasis tikras
protestantas kovoja už išlaikymą
Dievo savo gyvenime. Giliu galvo
jimu, paslaugumu ir broliškumu
jis trokšta vykdyti Dievo valią vi
sose savo gyvenimo fazėse.Jo re
ligija nėra vien apeigų ir darbų
atlikimas, bet "mylėti gailestin
gumą, vykdyti teisingumą ir kuk
liai sekti Dievą".Kiekviena parei
ga kiekvieną dieną yra šventa;
visoks patyrimas yra patyrimas
iš Dievo.
Tik šitokia krikščionybė gali
išvesti pūvantį pasaulį iš tamsių
jų amžių į naują reformaciją, nau
ją pasaulį; ir ne todėl, kad ji yra
protestantiška krikščionybė, bet
todėl, kad ji yra tikroj i krikščio
nybė -Naujojo Testamento krikš
čionybė
iš
pirmųjų 300 metų
krikščionybės istorijos. Protes
tantizmas yra UZ Evangelijos atnau j inimą i r U Ž pap r a s tąj į tikė j imą.
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Kun. S. NEĮMANĄS
Sup e r inte nde nta s

PASAULIO REFORMATŲ BAŽNYČIOS
SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS
Reformatų Bažnyčios gimtinė
yra Šveicarija. SaliaWuettenbe r go
liuteronų, Cvinglio laikais Zueriche įsisteigė naujas savarankiš
kas reformacijos
centras. Kas
Cvinglio laikais prasidėjo Zueriche, po jo mirties vystėsi Berne,
vakarų Šveicarijoje, Jono Kalvino
įtakoje. Jis savo raštais ir veiki
mu daug pasidarbavo Reformatų
Bažnyčios kūrime. Jo nurodymais
kūrėsi ir tvarkėsi savarankiškos
parapijos. Todėl nenuostabu, kad
angliškai kalbančiuose kraštuose
reformatai save vadina presbiterijonais,nes presbiterijumas,-baž
nyčios seniūnų taryba-;buvo tų be
sisteigiančių parapijų pamatas.
Kur reformatų būta mažumoje,kur
jie buvo persekiojami, ten gerai
suorganizuota gyva parapija teikė
jėgų atsilaikyti. Jei pažvelgtumėm
į R eformatų Bažnyčių šiandien, tai
pastebėtumėm, kad nė viena pro
testantų bažnyčia nė ra taip išsklai
dyta. Pavyzdžiui, plačioje Rusijoje
iki Pirmojo Pasaulinio karo gerai
laikėsi reformatų parapijos Ar
changelske, Petrapilyje, Maskvoje
ir Odesoje. Šis išsisklaidymas
aiškinamas tuo, kad gana anksti
reformatai iškeliavo iš Olandijos
į Pietų Afriką,o iš Škotijos į Ameriką ir Australiją. Narių skaičiu
mi didesnės bažnyčios atsiliko
nuo reformatų misijos darbe. To
darbo sėkmė patvirtina faktas,kad
šiuo metu dešimtis milijonų refor
matų gyvena pagonių kraštuose.
1875 metais įsisteigė (kaip pi rmasis vienetas) Pasaulio Refor
matų Bažnyčios Sąjunga. Sąjungos
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centras randasi Ženevoje, Šveica
rijoje. Nuo 1949 metų generalinio
sekretoriaus pareigas eina iŠ Švei
carijos kilęs kunigas dr. Marcei
Pradervant, kuriam per tą laiką
pasisekė dar 50 bažnyčių prijung
ti, taip, kad šiuo metu Reformatų
Bažnyčios
Sąjunga, prie kurios
priklauso ir Liet. Ev. R-tų Baž
nyčia, turi 95 bažnyčias, išsklaidytas 66 valstybėse. Kas penkeri
metai Sąjunga renkasi generali
niam suvažiavimui, pasirinkdama
vis kitą suvažiavimo vietą. Prieš
paskutinis
suvažiavimas įvyko
1959 metais Brazilijoje, kur tuo
pačiu metu buvo atšvęsta vietinių
reformatų bažnyčių šimto metų
gyvavimo sukaktis.
Šiandien
gal nevienam kils
klausimas, ar ši sąjunga tebėra
reikšminga ir reikalinga, veikiant
Ekumeninei Tarybai, prie kurios
priklauso ir reformatai. Konfesi
nis atsiribojimas yra atmestinas,
ir minėtoji sąjunga to visai nesie
kia. Bet, kadangi Reformatų Baž
nyčia Italijoj e, Ispanijoj e ir kitose
misijos šalyse yra labai neskait
linga, tai toks ryšis su savaisiais
tokioms
bažnyčioms yra didelė
pagalba ir paguoda. Skirtingų ša
lių bažnyčios išeivijoje, neturin
čios tarpusavio ryšio, jį rado per
šią sąjungą. Taip pat per šią są
jungą buvo parodytas noras priar
tėti prie Litų tikėjimų ir tuo būdu
reformatai pasidarė ekumeninio
judėjimo pionieriais. Ji e pasireiš
kė jungiantis bažnyčioms Kanado
je, Japonijoje ir Pietų Indijoje. Bū
dami tvirti savo įsitikinimuose, jie

nėra užsidarė naujiems sprendi
mams.
Paskutinis Reformatų Bažny
čios Sąjungos generalinis suvažia
vimas įvyko 19 64 m. rugpiūčio
mėn. 3-13 dienomis Frankfurte
prie Maino, Vokietijoje. Ekumeni
nės Bažnyčios Tarybos Generali
nis Sekretorius dr. Visser’t Hooft
iš Ženevos suvažiavimo atidary
mo pamaldų pamokslo pagrindan
pasirinko Apaštalų Darbų 4, 13
žodžius: "Jiems pasimeldus, su
drebėjo vieta,kurioje jie buvo su
sirinką, visi buvo pripildyti Šven
tosios Dvasios ir kalbėjo Dievo
Žodį su drąsumu".
Evangelikų Spaudos Tarnybos Dr. kun. Algirdas JURĖNAS, Šv. Rašto ver
tėjas. Išverstąjį N. Testamentą su Psalmais,
žiniomis tai būvąs pats skaitlin liet. ev. kunigą komisijos patvirtintą, išleido
giausias suvažiavimas. Jame da Britą ir Užsienią Biblijos D-ja Londone 1961
lyvavo 733 asmenys. Jų tarpe bū m. Šiuo metu baigia versti S. Testamentą.
Nuotrauka M. Nagio
vą ir keli atstovai iš Rytų Zonos
bažnyčių (nepaminėta iš kurių vie - mos Katalikų Bažnyčioje". To ju
tovių). Dalyvavą 413 turinčių teisą dėjimo ženklan minimi pagerėję
balsuoti delegatų, 76 svečiai dele santykiai, reiškiama gera valia
gatai,26 patarėjai, 17 sąjungos na vietoj buvusios nedraugingos lai
rių korespondentų, 5 stebėtojai kysenos. Dabar jau randasi gali
( tarp jų 2 katalikai), 7 6 sąjungos mybė kartu tartis, aiškinant Evan
bendradarbiai ir nemažas skai gelijos,bažnyčios, Švento Rašto ir
čius delegatų palydovų. Skaitlin tradicijų esmą ir reikšme. Eku
giausiai suvažiavimą atstovavo meninio veikimo aiškinimas, šio
šveicarai. Mums svarbu, kad tarp meto krikščionių gyvenimas,bend daugelio kitų klausimų svarstyti radarbiavimo pradžia, religijos
ir aiškinti dabartiniai santykiai laisvės klausimas,rasių santykiai,
tarp katalikų ir reformatų bažny taikos išlaikymo ir kiti jautrūs
čių. Tam buvo išrinkta atskira ko šių dienų klausimai nėra užmirš
misija, kuri, po ilgų pasitarimų, ti. Stengiamasi senus prieštaravi
visuotiniam susirinkimui patiekė mus panaikinti ir suderinti skir
platų pranešimą, kuris apibudino tingus aiškinimus tokiais klausi
bendrą padėtį, nežiūrint į labai mais, kaip pav. mišrios vedybos,
skirtingus
santykius atskirose religijos laisvė mažumoms, persikrikštijimas ir laisvė misijų ba
valstybėse.
Toliau pranešime sakoma:
Pranešime pasakyta: "Mes dė re.
kingi už tą naująatmosferą ir jun - "Mes tikime, kad tokie pasitari
giamės su mūsų Romos katalikų mai ir kalbos yra Šventosios Dva broliais, dėkodami už tuos atsi sios veikimas visos vienati
Bažnyčios
geronaujinimo ženklus,pastebėtus R.o- nės
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v e i. Bet mes lygiai esame įsiti
kinę,kad šie nauji reiškiniai ne
bus vaisingi, jei mes abipusiškai
nebūsime ištikimi savo paveldė
jimui ir nesilaikysime mūsų Vieš
paties Jėzaus Kristaus ir Jo duo
tojo Dievo Žodžio. Turime visi,
Ikaip protestantai taip ir katalikai,
prisipažinti, kad mes Dievo Žodį
ne visuomet grynai ir pilnai skelbepa. Praleidome proga kasdieni niu gyvenimu paliudyti ir patvir
tinti Evangelijos jėgą ir būti pa
klusniais Dievo valiai". Reforma
tų stebėtojų dalyvavimas Vatikano
suvažiavime,bei katalikų stebėto
jų buvimas Ekumeninės Tarybos
suvažiavime aiškinami kaip ženklai,kad Katalikų Bažnyčia,daugiau
negu iki šiol, susidomėjo tuo eku
meniniu judėjimu. Ir kuo toliau
tuo keliu bus einama krikščioniš
koje dvasioje,tuo geriau tos Baž
nyčios supras viena kitą.
Bet šis optimistiškas praneši
mas kartu neužmiršo nurodyti ir
sunkumus ryšium su gerų santy
kių palaikymu:"Vienybės išlaiky
mui nebūtų patarnauta, jei mes tą
mums skirtingą supratimą ir aiš
kinimą apie tą "Vieną šventą vi
suotine^ krikščionių bažnyčią",
kaip lygiai ir kitus pagrindinius
tikėjimo klausimus, ignoruotu mėmarba juos palaikytumėm nereikšmingais.Nors mes krikščio
nių vienybe kitaip suprantame ne
gu mūsų broliai katalikai, mes
meldžiamės su jais, kad vienybė
Kristaus Bažnyčioje būtų atsiekta
pagal Dievo norą ir savo laiku".
Pasaulio Reformatų Bažnyčio s
Sąjungos nariams siūloma sekti
tą vystymąsi Katalikų Bažnyčioje
ir išnagrinėti problemas ir klau
simus, kurie iškyla pokalbiuose
ir pasitarimuose tarp reformatų
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ir katalikų, kad juos geriau paži
nus.Susitikimas su Romos Katali
kų Bažnyčia yra ir rizika, nes kai
kurios
mūsų bažnyčios dar vis
kenčia nuo tų suvaržymų, kurie
joms,
kaip praeityje taip ir iki
šiai dienai,taikomi. Toms bažny čioms sunku tas kančias ir netei
sybes užmiršti. Bet mes esame
■pasiryžę žygiui, kad nei tarp ka
talikų nei tarp reformatų nekiltų
pasipiktinimas, kad norima susi
laikyti nuo suartėjimo. Prie to tu
rime eiti kupini atleidimo, dova
nojimo ir kantrumo dvasios".
Šis komisijos pranešimas "Ro
mos Katalikybė" pilnaties susi
rinkime, kaip jau buvo spėta, iš
šaukė diskusijas. Daugelis kalbėtojųpareiškė,kad jie katalikų tar
pe dar nieko nepatyrė apie naują
"atmosferą" .Yra daug kliūčių
laisvai savo tikėjimui gyventi ir
reikštis. Dėl tikėjimo evangeli
kams tenka ekonominiai ir soci
aliniai nukentėti.
Šis pranešimas, kuris balsų
dauguma vis dėlto buvo priimtas,
buvo dar papildytas pataisa, kad
Sąjungą ir Vatikano suvažiavimui
skirti jos stebėtojai kreiptųsi į
Vatikano sekretoriatą "Krikščio
nių Vienybei Išlaikyti" priminda
mi,kad bažnyčių santykiai nuken
čia nuo dar vis pasikartojančių
ir praktikuojamų būdų, kuriuos
Romos Katalikų Bažnyčia dauge
lyje kraštųpritaiko mišrioms ve
dyboms ir varžo kitų tikybų ma
žumas civiliniame ir valstybinia
me gyvenime. Katalikų Bažnyčia
tepamąsto, kad tokiomis sąlygo
mis ir tokiais suvaržymais Kris
taus Bažnyčia yra silpninama.
Be to, mums yra reikšmingas
dar ir kitas panašus tame suva
žiavime padarytas pranešimas

komisijos,kuriai buvo pavesta iš
tirti "mažumų bažnyčių, padėtį pa
saulyje". Ir ši komisija panašiai
pastebėjo, kad mažumų bažnyčios
vis dar turi kentėti dėl netoleran
cijos, kuri reiškiasi tuo, kad ne
kreipiama dėmesio į mažumų ti
kybinius įsitikinimus,b et kad dau
gumos bažnyčios reikalauja su jų
įsitikinimais skaitytis ir jų laiky
ti s,kad leidžiami spausdiniai nu
kreipti prieš mažumas, bet už drausta kų nors mažumai parašy
ti prieš daugumų. Tokiu būdu kyla
diskriminacija,ir m ažumoms už
kertamas kelias reikštis sociali niai ir politiniai lygiomis teisė
mis gyvenime. Perėjimas į kitų
tikėjimųyra suvaržytas ir suriš
tas
su sunkiomis pasekmėmis.
Žodžio laisvė uždrausta ir tas
taikoma ir Dievo Žodžio skelbi
mui. Kaip bažnytinė spauda, taip
ir radijo bei televizijos naudojimas,yra suvaržyti. Bažnytinis pa
tarnavimas,
pamaldų laikymas
bei tikybos dėstymas susiduria
su sunkumais. Mažumoms drau
džiama statyti bažnytinius pasta
tus.Kai kur net draudžiamas baž
nyčios vidaus įrengimas, o kai
kur vėl tenka daug lėšų eikvoti
besibylinėjant, kad nebūtų bažny
tinis turtas nusavintas.

Komisija nustatė, kad mažu
mų bažnyčios
labai skirtingai
traktuojamos.Jos randasi šalyse,
kur kitos krikščionių bažnyčios
vyrauja; arba valstybėse, kur ne
krikščionys vadovybėje, arba kur
įsigalėjo totalitarinė
sistema.
Kiekvienu atveju jų padėtis yra
labai sunki,ne s jie turi,kaip Kris taus pasiuntiniai, kaip geru taip
lygiai ir blogu bei sunkiu laiku,
skelbti pasauliui Jo žodį ir ruoš
ti kelių Jo pergalei bei Jo švieso je šių dienų pasauliui meilėje tar
nauti.
Mums šis paskutinis praneši
mas nieko naujo neatskleidė, nes
mūsųbažnyčios padėtis pavergto
je tėvynėje žymiai sunkesnė, negu
čia apibūdinta. Mūsų pastangos,
kad Sųjungos įpareigoti asmenys
ištirtų vietoje esamų padėtį bei
tarpininkautų tikinčiųjų aprūpini
me bažnytine spauda ir naujų ku
nigų paruošime, iki šiol nedavė
teigiamų vaisių. Gavome pažadų
ir užtikrinimų,kad mūsų rašte iš
dėstyti pageidavimai nebus u žmiršti ir, pagal galimybes,
bus išpildyti. Tačiau iki šiol Sų
jungos Generaliniam Sekretoriui
nebuvo leista nuvykti į okupuotus
Pabaltijo kraštus.
* * *

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME
LIET. EV. REFORMATU BAŽNYČIOS TREMTYJE SINODĄ,

SUSIRENKANTĮ-JAU AŠTUONIOLIKTĄ

KARTĄ UŽ TĖVY

NĖS RIBŲ, IR MELDŽIAME DIEVĄ PALAIMOS.

Tel. Bl 8=4707

NORDEN’S IMPORT CENTER
3037 N. Lincoln Ave.
Chicago 13, Ill.
55

P. GUDELIS

XI EUROPOS LIETUVIŲ STUDIJŲ
SAVAITE VOKIETIJOJE
(Tąsa iš Nr. 17)
Dr. kun. V. Kazlauskas paskai
toje "Krikščionybės ateitis" pa
brėžė, kad nors ir atrodytų jog
materializmas su savo didžiais
techniškais laimėjimais lyg ir
persveriąs krikš čionybų,bet krik ščionybė plečiasi ir jos įtaka pa
sauliui neabejotina. Jei komunis
tai uždarytų visas Bažnyčias,krik
ščionybė persikeltų į pogrindį.
Laisvajame pasaulyje turime pa
reigą išauginti jaunąją kartą krik
ščioniškoje dvasioje.
Mokytojai A.Krivickas,Fr.Skė
rys ir dr. J. Deveikė suabejojo
krikščionybės plitimu. Statistika
rodanti jog komunizmas plinta ka
talikiškuose kraštuose, pav. ne tik
ekonominiai silpnoje Italijoje (pa
čiame katalikybės centre), bet ir
kultūriniu ir ekonominiu atžvilgiu
neatsilikusioje katalikiškoje Pran
cūzijoje. Dr. J. Deveikė pabrėžė,
kad komunistai išvalė krikščionybe^.Ten nebėra afišavimosi tikėji
mu. Jis virto giliu vidujiniu įsiti
kinimu.
Dr. J.Grinius teigė, jog įvairių
kategorijų ateistinis humanizmas,
siekdamas žmogaus išlaisvinimo,
jųpavergė. Komunizmas nepaken
čia galvojančių būtybių. Jis norėtų
perauklėti žmones, kad jie, kaip
skruzdės bei bitės,dirbtų instink tyviai ir rastų tame visišką pasi
tenkinimą. Tai nėra j oks humaniz
mas, o tikriausias nužmoginimas.
Prof. dr. J. Eretas paskaitoje
"Krikščionybė ir kultūra" iškėlė
krikščioniškąjį humanizmą, lai
kanti
žmogų brangiausiu Dievo
kūriniu ir apgailestauja, jog per-
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mažai šio humanizmo atstovų yra
kultūrininkų tarpe. Tikisi krikš.
humanizmą augsiant. Ateistinis
humanizmas stato žmogų pirmon
vieton,bet išsigimsta,trokšdamas
atsistoti aukščiau Kūrėjo. Komu
nizmas neleidžia mąstyti ,o tikru
kultūrininku gali būti tik mąstyto
jas, Komunizmas save laiko tie
sos savininku, bet tos pretenzijos
yra tuščios.
Prelegentas pabrėžė, jog lie
tuviai jau žiloje senovėje turėjo
aukštą savitą kultūrą. D ėja, gyven
dami toli nuo raštą žinančiij. tau
tų, jie neturėjo progos jo išmokti.
Todėl vienintelis pirmykštės kul
tūros liudininkas yra mūsų labai
turtinga
kalba.
Kalba yra pats
brangiausias tautos turtas ir kas
jos išsižada-išsižada saves.
Apžvelgdamas opų ištautėjimo
pavojų emigracijoje, prelegentas
nurodė, kad pradžioje emigrantai
stipriai jaučia tėvynės dvasią, ta
čiau tai palaipsniui silpnėja. Jų
vaikai, tėvynės nemačiusi jaunes
nioji karta, pradeda asimiliuotis,
prisiderinti aplinkai. Tas prisitai
kymas priveda prie pavardžių pa
keitimo, mišrių šeimų sudarymo
ir vaikų auklėjimo svetimoje kal
boje. Šioms fazėms galima pasi
priešinti atsparumu. Todėl labai
klaidingai elgiasi tie,kurie nulei
džia rankas ir merdėja, laukdami
grįžimo valandos.Sąmoningas lie tuvis privalėtųtremtyje praturtę ti naudingais akstinais, naujais
patyrimais. Nepateisinamas išdi
dus savimi pasitenkinimas, o ištautėjimas nėra joks sukultūrėji-

Ats. mjr. Petras GUDELIS, nepriK. kovų par
tizanas, šio straipsnio autorius, prie Vasario
16 Gimnazijos aukuro žuvusioms už tėvynės lais
vę
Nuotrauka Fr. Skėrio

mas.Nereikia pasiduoti, bet bend
radarbiauti. Visos kultūros yra
lygios.
Prelegentas plačiau paminėjo
tris laikotarpius: 1) XIX amž. Valančiaus,2) aušrininkų- Basana
vičiausir 3) nepriklausomos Lie
tuvos-Šalkauskio. Bolševikų oku pacija nutraukė savitos lietuvių
kultūros vystymusi. Prelegentas
tiki, kad tik jėga tesilaikąs komu
nizmas turės pasikeisti. Idėjas
negalima nugalėti durtuvais, bet
tik geresnėmis idėjomis. Rusijoj
plintančios Solovjovo idėjos.
Mok. V. Natkus abstraktinėje
paskaitoje "Visuomeninių idėjų
kaita tremties krikščionių pažiū
rose" konstatavo, kad Vokietijoje
nebėra įžymių krikščionių moks
lininkų ir visuomeniniame gyve nime nebedominuoja
religiniai
klausimai.Nebėra, taip pat, perei
tam amžiui būdingo Dievo neigi
mo. Negarsūs balsai kviečia grįžti

prie tikybos.Europos ir Amerikos
literatūroje jau gvildenama Dievo
valios įtaka pasaulyje. įvairiose
mokslo srityse pradedama suak
tyvinti antgamtinio prado vaidme
nį. Simptomišku reiškiniu Vokie
tijos visuomeniniame gyvenime
laiko socialdemokratų atsisaky
mą nuo marksizmo.
Lietuvių gyvenime prelegen
tas taip pat randa ženklų, kad li
beralai krikščionėja, individualis
tai literatai linksta į krikščiony
be.
Išvada:materializmas nepa
tenkina modernaus žmogaus troš
kimų, todėl grįžtama prie Dievo.
Dr. J. Norkaitis, jr. paskaitoje
"Krikščioniškasis socialinio klau
simo sprendimas praktikoje" pa
brėžė, kad pasaulyje nėra valsty
bės, kuri, socialines problemas
spręsdama,vadovautųsi krikščio
nybės dėsniais.Krikščionybė kon
servatyvi ir jos socialinio klausi
mo sprendimai teoretiški-enciklikose. Nušviesdamas ekonominio
gyvenimo painumą ir socialinių
problemų sudėtingumą konstata
vo,kad socialinio teisingumo rea
lizavimui
nėra
universalinio
sprendimo, tėra tik pragmatiški,
praktiški būdai.
Prelegentas iškėlė faktą, kad
Vokietijos statistikos duomenimis
gyventojai katalikai atsilieka nuo
protestantų išsimokslinime.
Katalikai sudaro 61% visų gy
ventojų, o mokslus eina 41% visų
moksleivių. Protestantai sudaro
tik 37%,o mokosi 48%. Kun. S. Ma
tulis diskusijose priminė, kad tos
pačios statistikos žiniomis, kata
likų šeimos yra žymiai gausinge s nės, todėl neturtingesnės, nepajė
giančios visus vaikus mokyti.Gai
la,kad "Mūsų Sparnų" numeris su
žiniomis apie Nobelio laureatus
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protestantiškose ir katalikiškose
šalyse pasiekė mus pavėluotai
Tomis žiniomis būtą dar įspūdin
giau paremtas prelegento pami
nėtas faktas.
Lektorius lie. J. Lingis skaitė
aktualią paskaitą:"Šeima pramo
ninėje visuomenėje". Buvusioje
patriarchalinėje struktūroje šei
mą sudarė vyras su žmona, jų tė
vai ir vaikai. Pragyveno iš šeimos
nuosavybės.Vaikai,kaip darbo jė
ga, buvo šeimos palaima. Senovės
idealas-gausi šeima. Dabar šei
mos nariai dirba,dar nesubrendę
vaikai atsipalaidoja nuo tėvą ekon.
priklausomybės. Gausios šeimos
yra apsunkinimas, nes bevaikiai
gali prabangiau gyventi. Iškilo vi
sai priešinga senajai tradicijai
gimdymų
kontrolės problema.
Bažnyčia ir valstybė,nors ir skir
tingais motyvais, priešinasi tam.
Daugelis valstybių vaiką priedais
palaiko gausias šeimas. Ekonominią santykią dėka sumenkėjo tėvo
autoritetas ir žmonos ekon. pri
klausomybė nuo vyro. T aip pat ve
dybos nustojo seniau dominavusio
ekon. pobūdžio. Tuokiasi abipusio
vidujinio prielankumo bei meilės
vedini,© ne "piršlio melagio" poron suvesti. Abieją šeimos narią
uždarbiavimas pakenkė ir šeimos
intymiškumui. Abu dirbdami ne re tai suranda naują pažinčią, pa linksta prie kitą partnerią. Tokio
se šeimose iškyla "raktinią" vai
ką problema. Esti atsitikimą, kad
vienam dirbant nakties pamainoje,
tėvai tik savaitgaly susitinka.
Švedijoje didžiausią kliūtį šei
moms sudaro butą stoka. Bažny
čia pataria tuoktis ir atskirai gy
venantiems. Yra balsą, pripažįs
tančią santykius be santuokos, jei
abu pasilieka viens kitam ištiki
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mi.

Panaši padėtis visose pramo
nės šalyse: vakaruose ir už gele
žinės uždangos. Tik komunizmas
remia tą šeimyninį irimą,o vaka
ruose ieškoma būdą tiems trūku mams pašalinti.
Diskusijose mok. Fr. Skėrys
pareiškė protestantą pažiūrą, kad
gimdymą kontrolė priimtina. Perdidelės valstybinės pašalpos gau
singoms
šeimoms, jo manymu,
tvirkina tėvus, silpnina ją darbin
gumą. Kun. J. Dėdinas nurodė, kad
vaikai yra senosios kartos mai
tintojai. Atskaičiavimais iš ją al
gą mokamos pensijos. Todėl kas
negimdo vaiką,senatvėje išnaudos
gausingąsias šeimas.
Kun. S. Matulis priminė, kad
kataliką Bažnyčia ligi šiol gimdy
mą kontrolės nepripažįs ta. Tas
reikalas yra nagrinėjamas gydy
toją ir moralistą komisijose. Ta čiau St. Lozoraitis įspėjo, kad ne
reikėtą laukti esminią pakeitimą.
Prof. dr. Z. Ivinskis apgailės tavo, kad komunizmas Lietuvoje
sugriovė meilės
idealizavimą.
Traktoristas nebegali dainuoti su
savo mergele "pioviau šienelį",
nes traktoriaus neperrėksi. Jis ne
begali "subatos vakarėlį" nujoti
ją aplankyti, ne s nebėra žirgelią.
Dr. J.Grinius paskaitoje "Vertybią konfliktas lietuviškoje lite
ratūroje" priminė, kad beveik pu
sė Lietuvos rašytoją pasitraukė į
užsienius. Tėvynėje likusiems li
teratams užčiauptos burnos.Jie
priversti liaupsinti komunizmą,
skelbti bolševikines idėjas, patai
kauti režiminei valdžiai, dergti
nepriklausomos Lietuvos laikus,
propaguoti ekonomines vertybes,
skatinti darbingumą, nes paverg
toje visuomenėje žmonės prarado

akstiną dirbti. Komunistai nepri
pažįsta abstraktinių vertybių. Cen
zūra bet kokios laisvesnės min
tie s nepraleidžia. Laisvajame pa
saulyje lietuviai rašytojai turi pi 1ną laisve kūrybai. Jų veiklą truk
do skaitytojų trūkumas.
Bendra tema abiejų pusių ra
šytojams yra rezistencija, bet ji
vaizduojama diametraliai priešin
ga.Kai laisvėje ji laikoma tėvynės
meilės, pasiaukojimo reiškiniu,
okup. Lietuvoje rašytojai rezisten tus apšaukia banditais,avantiuris tais ir kt. vardais.
Okup. Lietuvoje prasimuša tie
rašytojai, kurie niekina dvasines
ir religines vertybes. Ir vakaruo
se yra pakankamai ateistinių rašytojų.Nors įliteratūrą skverbia
si nihilizmas,bet dar gana dažnai
iškeliamos aukštosios vertybės.
Lietuvių krikšč. rašytojams Die
vas yra Aukščiausioji Būtybė. Jis
tremtyje garsiau minimas, negu
nepriklausomos Lietuvos laikais.
Įdomus
buvo darbotvarkės
punktas:"Tremties dvidešimtme
čio laimėjimai, nesėkmės ir įpa
reigojimai ateičiai". Viešame pa
sikalbėjime dalyvavo:Lic. J. Lin
gis, Švedija; St. Lozoraitis jr., Ro
ma; kun. J. Petrošius, Paryžius;
mok. Baublis,Londonas. Dr. K. Če
ginskui
pirmininkaujant,
buvo
svarstyta: 1 )Kokį tikslą turėjo lie tuviai pasitraukdami į užsienius?,
2) Ką lietuviai nuveikė tremtyje
per 20 metų?, 3)Zvigsnis į ateitį.
Svarstant pirmą punktą Lie. J.
Lingis pranešė, kad jam neteko
bėgti, nes jis buvo Švedijoje. Jo
manymu,lietuviai bėgo nenorėda
mi patekti žudikams ir protestuo
dami prieš smurtą. Rezistencijos
atstovai nepasmerkė bėglių, bet
pripažino, kad jie reikalingi, kaip

Lietuvių Vasario 16 Gimnazija, Rennhofo pi
lis, Huettenfeld, Vak. Vokietija. Čia įvyko XI
Eur. Liet. Studijų Savaitė

pavergtos tautos laisvas balsas.
Kun. J. Petrošius,dr. J. Norkaitis sen. , prel. dr. L. Tulaba, mag.
V.Mantautas ir kt. pareiškimuose
pabrėžė, kad dauguma pabėgėlių
negalvojo pasitraukti ilgesniam
laikui. Bėgo visi tie, kurie buvo
1941 m. patyrė bolševikų terorą,

kuriems grėsė pavojus būti išdeportuotiems Sibiran, kurie nujau
tė pavojų savo gyvybei.
Kiti buvo organizuotai išvežti,
o nemaža dalis buvo esesininkų
suimti ir atvežti darbams į Vokie
tiją anksčiau.
Dr. K. Čeginskas padarė išva
dą: "Pagrindas bėgti buvo artėjan
ti komunistų okupacija ir didžiau
sias pavojus gyvybei".
Svarstant antrąjį punktą, lie. J.
Lingis pažymėjo, kad daug kilnių
darbų buvo užsibrėžta ir iš dalies
įvykdyta. J. A. V. sukrautas bran
gus kraitis - Lietuvių Enciklopė59

dija.Nors spaudoje trūksta sistemos,bet leidinių kiekiai įspūdingi.
Eilė lietuvių mokslininkų Europo
je ir J. A. V. dirba tų šalių moks
lo šventovėse. Laisvajame pasau
lyje veikia lietuvių mokslo insti
tucijos ^Katalikų Mokslo Akademi
ja, Lituanistikos Institutas,Sv. Ka
zimiero Kolegija, Vasario 16 Gim
nazija.
Prancūzijoj, pagal kun. J. Pet
rošių, lietuvių kultūrinė veikla
menkėja,mažėjant kolonijai. Įvai
rių veiksnių trinimasis yra kliū
tis bendrame darbe. Pasauliečiai
šalinasi nuo bendradarbiavimo su
kunigais. Pačių darbuotojų tarpe
jaučiamas nuovargis, stoka solida
rumo,pavydas labiau pasižymėju
siems. Didelė kliūtis tautiškam
darbui yra mišrios su kitataučiais
šeimos.
Dr. J. Grinius pripažino,kad
pats negrįžimas yra protestas,
nes "Tėvynės Balso" kvietimai
grįžti, lieka balsu, šaukiančiu ty
ruose.
Tremties lietuviai turi
daug tokio darbo, kurio negali at
likti pavergtoji tautos dalis. Kū
ryba vakaruose pasireiškė gau
siau ir brandžiau,negu okup. Lie
tuvoje.
Prel.dr. L. Tulaba, lanke^s lie
tuvių kolonijas visuose kontinen
tuose,konstatavo,kad lietuviai vi
sur dirba. Popiežius Pijus XII yra
jam išsitare^Sjkad lietuviai vienin
gi,kaip žydai. Priminė,kiek lietu
vių suaukota įvairiems tikslams:
Šv. Kazimiero Kolegijai pusė mi
lijono dolerių, Vasario 16 gimna
zija laikosi iš aukų, Camberoj 300
lietuvių pasistatydino p nikius tau
tinius namus.Neįmanoma išvardy
ti visus pasigrožėtinus lietuvių
darbus.Jis linkėjo ir ateityje lik
ti tokiais, kokiais buvome iki šiol
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Kun. A. Bernatonis apgailesta
vo, kad dalis jaunimo nebekalba
lietuviškai ir nebendrauja su lie
tuviais. Vokietijoj yra virš 500
mokyklinio amžiaus lietuvių vai
kų, be t jie neina į Vasario 16 gim
nazijų. P. L. B. ir Sielovada ren
gia vaikų stovyklas. Vaikų prisi
renka pakankamai,bet trūksta vy
resniojo amžiaus lietuvių jiems
vadovauti.
Dr. K. Čeginskas padarė tokių
išvada: šviesiosios pusės viršija
tamsiųsias. Daugiausia pasiekta
kultūrinėje srityje. 65 tūkstančių
didumo Lietuvos apskritis ir ra
miais
laikais
nebūtų padariusi
tiek,kiek nuveikta tremtyje. Trem
tis savo negrįžimu reiškia protes
tų prieš okupacijų. Pasigendama
planingumo.
Svarstant "Žvilgsnis į ateitį"
pasisakyta dėl trūkumų šalinimo.
Mok. Baublio manymu, peticijų bei
laiškų rašymas J. A. V. kongresmanams neturi reikšmės. Reiktų
sudominti Lietuvos likimu Euro
pos valstybes, neužsidaryti savo
tautos ribose.
Lie. J. Lingis apgailestavo per
mažu kiekiu raštų svetimomis
kalbomis apie Lietuvų. Pasaulio
Lietuvių Archyvas Čikagoje, kaip
Cečinskio kūnas, mėtomas iš vie
nos daržinės į kitų.
Kun. J. Petrošius apgailestavo
jaunimo atšalimų. Prancūzijoj gal
vojama rengti lituanistikos kursus
prancūzų kalba. Tačiau kvietė ne
kaltinti jaunimų nutautėjimu ar
paraudonėjimu,
o su meile eiti
prie jo.
Prof. dr. Z. Ivinskis džiaugėsi
lietuvių per 20 m. pasiektais lai
mėjimais ir siūlė paruošti sekan
čiam dešimtmečiui planų. Baltų
tautų tarpe lietuviai nepirmauja.

Neturėjimas Tautos Namų Vokie
tijoje yra didelis trūkumas. Lat
viai tremtyje yra turtingesni. Iš
Tautos Fondo jie moka pensijas
savo mokslininkams.
Dr. J. Grinius pasisakė dėl
ateities pesimistiškai. Per atei
nančius 20 m. išmirs senesnio
sios kartos darbuotojai. Netiki į
planavimo pasisekimą, ne s įvairią
kontinentą ir valstybią tautiečiai
jokio plano nevykdys. Užsidary
mas savo šeimos ribose yra pa
vojingas ir kvietė lietuvius pla
čiau tarpusavy bendrauti.
Dr. K. Čeginsko išvada:Reikia
rūpintis per ateinančius 20 metą
padirbti daugiau, negu ligi šiol.
T am reikia plano ir darbą koordi
nacijos. Su Lietuva reikia siekti
tampresnią ryšią
protingai, kad
rafinuotas prie šas neapgautą. Lie tuviams reikia daugiau bendrauti
ir neužsidaryti šeimoje.
St. Lozoraitis jr. pranešime
"Tarptautinė padėtis,mūsą reika
lai ir jaunimas" pabrėžė, kad ir
po Stalino mirties komunizmas,
gal tik rafinuotesniais būdais, šie kia pavergti pasaulį. Vakarą vals
tybią koegzistencijos siekimas,
prekybos su komunizmu išplėti
mas ir ne ryžtumas skelbiamus
principus paremti jėga, padeda
komunizmui.
Apie 30% lietuvią
klausosi užsienio žinias, nors ru
sai turi 400 trukdymo stočią ir
šiam reikalui išleidžia milijonus
dolerią. Paminėjo Amerikos Bal
so, Romos ir Madrido lietuvišką
pranešimątrūkumus. Lietuvos at
stovybės per mažos viską aprėk
ti, todėl bendradarbiauja su kito
mis pavergtomis tautomis. Nusi
skundė jaunimo atšalimu netik
lietuvią,bet ir kitą tautą išeivijo
je. Pritraukimą jaunimo prie tau

tinio darbo, prelegentas laiko
svarbiausiu reikalu.
Dr. J. Grinius pabrėžė liet, ra
dio pranešimą trūkumus, silpnu
mą, kartais net primityviškumą.
Skeptiškai atsiliepė apie politinią
veiksnią darbus. 15 grupią apsijungimas jaunimui sukelia juoką,
nes 3-4 seniai vienminčiai sudaro
"grupėj', o jaunimo masės visai
neįtraukiamos.
Reiktu įtraukti į
veiksnius P. L. Bendruomene.
Prel. dr. L. Tulabos nuomone,
po Stalino komunizmas nesilpnėja.
Jis ir toliau siekia pakirsti rezi
stencijos šaknis užsieniuose. Ko
munistą slaptos jėgos skaldo ir
mūsą emigraciją. Priminė naują
komunistą triuką:į emigrantą ukrainiečią suruoštą ją rašytojo

Ševčenkos minėjimą, atvyko so
vietą Ukrainos delegacija. Gali
tas pats atsitikti ir su lietuviais.
Pavojingas būtą pasaulio įtakos
sferąpasidalinimas tarpSSSR ir J.
A. V. Neturėtume užmiršti, kad
okup. Lietuvoje komunistai, su
triuškinu senąją rezistenciją, nu silpnino tautos atsparumą. Jau nesnioji karta jau yra pakeitusi
nuomone apie išeiviją.
Studentas Bartoševičius pa
reiškė irgi netikįs, kad komuniz
mas susilpnės. Taip pat nematyti
senosios kartos pastangą suteik
ti jaunimui progos dirbti. Jauni
mas paliaupsinamas, o po to ai
manuojama,kad jaunimas atšąląs.
Kun. J. Dėdinas priminė, kad
nauja komunistą taktika davė kon
krečią vaisią Italijoj, kur rinki
muose komunistai gavo 3 milijo
nus balsą daugiau.
Vatikano R.Liet.Sk. ved. dr. V.
K azlauskas pripažino kritikos tei
singumą ir paaiškino priežastis.
Svarbiausia, trūksta bendradar 61

XI Europos Liet. Stud. Sav. dalyviu dalis. Pirmoje eilėje iš k. į d.: M. Margirienė,
ev. kun. J. Urdzė, stud. sav. moderatorius dr. K. Čeginskas, Vasario 16 girnų, dir.
kun. B. Liubinas, doe. mag. V. Mantautas, lek. lie. J. Lingis, kun. N.P., kun. A.
Bernatonis. P. Ivinskienė su sūneliu ir prof. Z. Ivinskis
Nuotrauka Fr. Skėrio

bių. Visi mieliau sprendžia dideles problemas,© ne konkretų dar
bą, dirba. Jis buvo kvietus įvairių
dalykų žinovus paruošti suglaus
tus pranešimus. Pasekmės labai
menkos. Todėl dažnai tenka im
provizuoti.
Prof. dr. Z. Ivinskis skaitė:
"Dabartinė lietuviškosios istorio
grafijos padėtis ". Be seniau žino
mų Mindaugo,Gedimino bei Vytau
to laikų vokiškų šaltinių,prelegen
tas paminėjo vokiečių sudarytus
kryžiuočių ordeno raštų mikrof.
nuotraukų konspektus, taip pat sė
dėjusių Romoje ir informavusių
kurijų ordeno prokuratorių pra
nešimų nuotraukas. Spaudoje yra
pasirodę, rusų metraščiai, lenkų
Vilniaus katedros kodeksas, re
formacijos pirmieji Vilniaus si
nodų aktai. Okupuotos Lietuvos
istorikai falsifikuoja tiek senąją,
tiek naująją Lietuvos istoriją.
Iš nepr. Lietuvos laikų daug
medžiagos yra vokiečių Už s. Re ik.
Ministerijos dokumentuose. Vo
kiečiai buvo priversti tai padaryti,nes visus archyvus po karo pa

62

ėmė ir nufilmavo J. A. V. ir Ang
lija. Bijodami, kad pastarieji nepaskelbtų, vokiečiai paskubėjo tai
padaryti. Yra šaltinių, nėra tyri
nėtojų. Apgailestavo, kad svetim
šaliai ne visuomet bešališkai ap
rašo įvykius. Yra išleista daug
netolerantiškų raštų apie Klaipė
dos bylą.Svetimšaliai, remdamie
si dokumentais,
dažnai iškelia
švieson mums nepatinkamus da lykus.
Kvietė visus, kas tik gali, ra
šyti svetimomis kalbomis gerai
paruoštus,
objektyvius straips
nius.
Lie. J. Lingis pareiškė, kad
Švedijos archyvuose yra taip pat
daug senąją Lietuvos istoriją lie
čiančių dokumentų, bet "Polonijos" vardu. Iš klausytojų pusės
pasigirdo:"Svedų tautos smegenys
apaugo taukais" !Cia, suprantama,
buvo išlietas kartelis dėl lietuvių
karių išdavimo rusams.
Dr. J. Deveikė apgailestavę
kad lietuviai išleidžia milžiniš
kas sumas ne pabrėžimui svar
bių istorinių faktų, bet jų nuverti-

nimui. Didžiausias pavyzdys nusi
leidimo lenkams yra Vašingtone
statoma Šiluvos, o ne Vilniaus
Aušros Vartų koplyčia. Neatsira
do, kas gintų tą vysk. V. Brizgio
užsispyrimą. Vieno pasisakymas,
kad jis tam pritariąs, sukėlė klau
sytojų murmėjimą.
Po posėdžių
tas pritarimas buvo su nepasiten
kinimu prisimintas.
Fil. dr. P. Rėklaitis paskaito
je:
"Rytų Europai tirti įstaigos
Vokietijoje" paminėjo, kad Vokie
tijoje yra pora šimtų organizaci
jų tyrinėjančių Rytų Europos is toriją, nes po 2-jo pasaulinio ka
ro vokiečiai buvo pašalinti iš ry
tinio Reicho ir rytų Europos val
stybių. Jie prisimena gimtuosius
kraštus ir aprašinėdami vokiečių
gyvenimą tose šalyse, paliečia jų
istoriją. Tuo būdu daug rašoma ir
apie Lietuvą.
Prelegentas priminė, kad įkurtos mokslinės organizacijos
Tilžėje - 1894 m. , Berline - 1913
m. /vėliau Breslave ir Koenigsberge. Jos tyrinėjo Lietuvos se
novę, ir lietuvių kalbą palygina mosios kalbotyros reikalams. Na
ciai privertė jas dirbti jų tiks lams.Po 2-jo pas. karo jau minė tos priežastys privertė domėtis
Lietuva. 1946 m. įsikūrė Goettingene "Ostdeutscher Forschungs kreis". Jai pavestas Valstybinis
Prūsijos archyvas su apie 10.000
raštų, kur daug medžiagos apie
Lietuvą. Daug lituanistikos prele
gentas surado Hesseno valstybi
niame archyve. Marburge prisi
glaudė Prūsijos archyvas ir bib
lioteka. Marburge veikia privati
Herderio Istorinė Taryba, kuri
tyrinėja ne
vien vokie čių, bet ir
rytų Europos tautų istoriją. Bonnoje veikia Baltų institutas, ku

riame profe soriauja dr. Z. Ivins
kis. Koenigsteine yra Pabaltijo
Katalikų Mokslo Institutas. Muenchene Slavistikos Institutas,susi
duriąs su Pabaltijo klausimais.
Tyrimo įstaigųyra Giessene,Luebecke, Hannovery, Lueneburge,
Stuttgarte, Koelne ir kitur.
Prelegentas kvietė lietuvius
tyrinėti tuos archyvus. Priminė,
kad paralelizmui išvengti, yra ko
ordinacinė komisija. Prelegentas
yra pasiryžęs sudaryti tų insti
tutų sąrašą, adresus ir nurodyti
kuom
jie domisi. Prelegentas
kvietė laisvojo pasaulio lietuvių
laikraščių leidėjus
siuntinėti į
tuos institutus daugiau spausdinių,
nes iš okupuotos Lietuvos
juos apverčia komunistiniu šlam
štu. Kyla pavojus, kad kitataučiai
tyrinėtojai ateityje ras juose tik
komunistų melus apie Lietuvą.
Doc. mag. V. Mantautas pas
kaitoje "J. A. V. lietuvių studenti
jos gyvenimas ir veikla" kalbėjo
apie studentus katalikus pabrėž
damas,
kad evangelikų studentų
veikla jam nežinoma, bet jo iš
kelti tikslai, atrodo, galėtų tikti
kiekvienam lietuviui studentui.
Pranešimo būdas skyrėsi iš visų
kitų. Be užrašų citavo įvairių lie
tuvių ir anglų rašytojų eilėraščių
bei raštų ištraukas. Savo kalbą
paįvairino sąmojais ir labai vaizdžiais teigiamų ir neigiamų stu
dentų gyvenimo epizodų atpasa
kojimais. Jo kalba visų, ypač jau
nimo,buvo sekama su dideliu su
sidomėjimu.
Jo kalboje vyravo mintis, kad
tik tautiniai susipratęs ir visuo
meniniame gyvenime dalyvaująs
studentas atlieka Dievo ir tėvynės
skirtas jam pareigas. B etgi ji s ne
turi užsidaryti vien tik savo tau63

Vėliavos nuleidimo apeigos prie Vasario 16 Gimnazijos aukuro

tos rate. Jis privalo niekur ir nie
kad neslėpti savo tautinės kilmės,
bet nugalėti pas daugelį pastebi
mą mažavertybės kompleksą ir,
kaip lygus su lygiais,mėgsti drau giškus asmeniškus santykius su
Amerikos studentija. Iš jos eilių
ateis ateities visuomeninio gyve
nimo ir valdžios atsakingi parei
gūnai ir tada tie ryšiai galės pra
versti.
XI Stud. Sav.programa buvo pa
įvairinta Kristijono Donelaičio
250 m. gimimo sukakties minėji
mu, partizano pagerbimo apeigo
mis, taip pat surengiant laužą ii
linksma vakarius. Visą laiką buvo
atidaryta dail. A.Krivickio paruoš
ta liet, istorijos, meno ir gamtovaizdžiąparoda°,rLietuva vaizduo
se”.
Paskaitą apie Kristijoną Done laitį,neatvykus muz. V. Banaičiui,
skaitė dr. J. Grinius. Dr. J. Ereto
duktė Aldona, Kielio teatro dra
mos artistėjžavėtinai p askaitė iš
trauką iš Kr. Donelaičio "Metą”.
Partizano pagerbimo apeigos
buvo atliktos prie gimnazijos tau
tinės vėliavos ir ten pastatyto au
kuro. Mode ratorius dr. K. Čegins
kas pasakė jausmingą kalbą. Or
ganizatorių vardu p. A. Grinienė
išbarstė žiupsnelį žemių nuo Ne
žinomo Kareivio kapo Karo mu zejuje Kaune. M. Margirienė, ko -
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Nuotrauka A. Ple-nio

vose su okupantais kritusio parti zano žmona ir nepriklausomybės
kovų partizanas ats. mjr. P. Gude
lis uždėjo vainiką su kaspinu "A
A. žuvusiems už tėvynės laisve ”,
o posėdžių salėje buvo paminėti
dalyvaują veteranai, padainuota
partizanų dainų ir perskaitytas
straipsnis
iš 1939 m. "Kario”
apie partizanų veiklą nepriklausomybės kovų metais.
Buvo gana daug sveikinimų.
Per Romos radio pasiųstas svei
kinimas tautiečiams okupuotoje
Lietuvoje. Studijų Savaitėje daly
vavo apie 130asmenųiš šių Euro pos valstybių:Anglijos, Prancūzi
jos,Italijos, Švedijos, Šveicarijos,
Vokietijos.Iš užjūrių :J. A. V. , Ka
nados ir N. Zelandijos. Už sklandų
Stud. Sav. programos pravedimą
didžiausia padėka atitenka mode
ratoriui dr. K. Čeginskui, pramo
gų ir linksmavakarių organizato
rei p. A. Grinienei ir mokyt. T.
Gailiui-medžiaginių reikalų tvar
kytojui.
Sekančios Stud. Sav. organiza
vimas pavestas komisijai iš dr. J.
Grinio, kun. B. Liubino
ir mok
J. Povilaitytės-Natkienės.

Redakcijos pastaba: apgailes
taujame, kad dėl vietos stokos
šį įdomų straipsnį turėjome
'’sutrumpinti.

Kun. Kostas BURBULYS
LIETUVIU EVANGELIKU SUARTĖJIMAS
(Iš Lietuvių Ev. Spaudos Centro veiklos)
Lietuviai evangelikai turi gar
Daugiausiai lietuvius evangeli
bingą praeitį,ypačiai spaudos dar kus suartino dabartinis Šventoje
be. Jie išleido pirmąją lietuvių Rašto vertimas. Šventojo Rašto
kalba knygą ir pirmąjįlaikraštį. vertime dalyvauja visi lietuviai eJie davė lietuvių tautai spaudą. vangelikai. Einant prie galo Šven
Spaudos srityje ir bendroje evan- tojo Rašto vertimo darbui, lietu
gelikų veikloje pasireiškė ev. liu viai evangelikai suprato bendros
teronai ir ev. reformatai. Jie buvo spaudos darbo reikalingumą. Tuo
skaitlingi ir skaičiumi. Kiti evan reikalu buvo daromi pasitarimai
gelikai, kaip baptistai, metodistai, įvairiose vietose;Kanadoje ir U. S.A.
sekminininkai ir kiti pradėjo reik
1961 m.lapkričio mėn.2 5 d. Chištis lietuvių tautoje kiek plačiau cagoje, buvo įsteigtas Lietuvių Etik šiame šimtmetyje,Lietuvos n e- vangelikųSpaudos Centras. Valdypriklausomybės metu. Arčiausiai bą sudarė :kun. K. Burbuly s-pirmi ir nuoširdžiausiai bendradarbiavo ninkas, Eugenius Gerulis-reikalų
liuteronai ir reformatai. Taipgi vedėjas ir generalinis sekretorius
savo tarpe nuoširdžiai bendradar (nuo 1964m.rudens taspareigąsperbiavo :baptistai,metodistai,sekmi - ėmė Halina Dilienė),protokolų sek
nininkai ir kiek šalčiau draugavo retorius ir archyvo vedėjas Alfre
su adventistais ir biblijos tyrinę - das Valius (nuo 1965 m. A. Valių
tojais.
pavaduoja M. Nauburas), kasinin
Rodos, 1938 m. buvo pradėtas kas Jurgis Tamošiūnas, B. D.,kun.
leisti vaikams skirtas laikraštė P. Dagys- narys.
lis ’’VaikųDraugas”, kuris susto
Revizijos komisija: kun. Ansas
jo ėjęs, užplūdus mūsų kraštą ko Trakis-pirmininkas, Viktoras Kamunistams 1940 m. Jo steigime rosas-sekretorius, kun. dr. Algir
dalyvavo :baptis tai, metodistai, s ek das Jurėnas - narys.
Nuo Spaudos Centro įsteigimo
minininkai ir liuteronai. Laikraš
tėlio vardą pasiūlė kun.prof.dr. V. prabėgo jau 3 metai. Konkretaus
Gaigalaitis, liuteronas. Atsakoma darbo nuveikta nedaug; išleista vie
sis redaktorius buvo kun. F. Meg - na knygutė:’’Martynas Mažvydas”
ir antra knyga ’’Jonas Husas” atinė, liuteronas.
t
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duota spaudai. Pajamų turėta 1382
dol. ir išlaidų 1079. 04 dol. Spau
dos Centro Valdyba dar nesugebė
jo suburti didesnio ratelio spaudos
darbuotojų
ir
sutelkti didesnio
skaičiaus aukotojų spaudos reika
lams.
Spaudos
Centras yra atlikęs
didele teigiamų pažangų lietuvių
evangelikų tarpe. Jo dėka pradėjo
veikti Lietuvių Evangelikų Bažny
čių Taryba. Kai kada Spaudos Cen
trui buvo reikalingi evangelikų
spaudos skaitytojų adresai (kaip:
"Sve čio”, "Mūsų Sparnų”, "Evange
lijos Šviesos”) , buvo
sunku juos
gauti. Šiuo laiku jau tiek pažangos
padaryta, kad minėtos redakcijos
pačios pasikeičia visųturimų skai
tytojų adresais.
Prisimenu kaip mano vaikystės
dienose kiekviena denominacija
buvo užsidarius ir manė, kad ji
viena turi pilnų tiesos pažinimų.
Mano jaunystės metuose įvairios
denominacijos pradėjo kiek suar-

tėti ir pastebėjo kituose teigiamų
savybių.Mano senatvėje, evangeli
kai supranta, kad tik Jėzus iš Na
zareto mus visus jungia. Žmogaus
amžius trumpas. Ir tokiu trumpu
laiku - koks didelis pasikeitimas
žmonių galvojime. Tai yra ne mū
sų,bet Viešpaties darbas. Jam gar bė .'Kelti Jo garbe yra mūsų parei
ga. Labai džiugu, kad evangelikai
šiuo keliu eina. Lietuvių Evangeli
kų Spaudos Centro veikla yra to
įrodymas.
Apie evangelikų spaudos darbų
gal giedotojas teisingai nusako gaires:”Jei marios rašalu pavirst ir
pargamino būt dangus. Ražienos
virstų plunksnomis ir žemėj būt
vien raštininkai, tai Dievo meilei
aprašyt, marias reikt išmirkyt.
Rietimas viso nesuims, nors dan
gumi nutįs. Dievo meilė, kaip gausi!
Kas išmatuos tave?! Per amžius
apie jų skambės,dangaus šventa
giesmė”.
* * ❖

Kun. A. ŽILINSKAS

"VILTIES” LIET. EV. LIUT. PA-JOS TORONTE VEIKLA
Jau nuo pat įkūrimo 1963 m. cijos. . . Vienybėje pradėtas dar
vasarų, "Vilties ” parapija yra kri- bas eina pirmyn. Kūrimo dvasios
kščioniško bendravimo sėkmin dinamika dar neišsieikvojo, bet
gas pavyzdys. Nors 1963 metais pilnu narsumu žengia į ateitį. Tai
ši parapija tapo oficialus viene neperdėti žodžiai, nes parapijos
tas Rytinės Kanados Liuteronų Si pažanga matoma narių aukavime.
node bei lietuvių visuomenėje, jos Be jokio pasitempimo parapija
1964 metais operavo 1 1, 000 dol.
nariai yra s eni Toronto ir apylin
kių gyventojai. Si parapija stebuk biudžete ir tik vienas trečdalis
las todėl, nes su Dievo pagalba, atplaukė "Vilties” parapijai iš Apasisekė a.pjungti net keturių pa merikos Liuteronų Misijos Tary
žiūrų evangelikų vienetus. Tad bos. Negana to, 1964 metų pradž
parapijos nuosavybe tapo
Liuteronai ir Reformatai sugebė ioje,
jo sudaryti veiklų ekumeninį pa nauja 22, 000 dol. vertės kleboni
ja, kuri šiuo metu jau trimis tūk
rapijinį vienetų.
Šiandienų jau beveik du metai
stančiais numokėta.
Pax-apijos veiklos priekyje sto
praslinko nuo įkūrimo dienos ir
kunigo Algimanto Žilinsko ordina- vi pamaldos, kurios laikomos .kas
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sekmadienį 1:30 v. p. p. Nors pa
rapija priversta laikyti pamaldas
po pietų nuomotoj bažnyčioj, sek
madienio lankytojų vidurkis kol
kas yra 95. Sekmadienio mokykla
susideda iš maž daug 60 mokinių,
kurių lankymo vidurkis yra 30.
Mokykla padalinta į 5 klases, ku
rioms vadovauja 9 mokytojai. Po
nia Marija Dambarienė yra Sek.
Mokyklos vedėja. Šioj e mokykloje
siekiama aukštų rezultatų bei
standartų, nes pagaliau visas pa
rapijos prieauglis priklauso nuo
gerai vedamos bei organizuotos
mokyklos. Todėl kas septynias
savaites visi mokytojai privalo
lankyti kur sus,kuriuose dėsto pa
rapijos klebonas. Iki šiol išeiti
sekanti kursai: a. "Biblinis vaikų
mokinimas",
b. "Sek. mokytojų
mokinimo metodika",ir šiuo me
tu išklausoma "Pagrindinė pro
testantų teologija"
Pradedant su 64 metų rudeniu
parapijoje buvo pradėta trejų me tų konfirmacijos programa. Šių
laikų sekuliarinis amžius reika lauja taip pat ir lygaus krikščio niško išsilavinimo.
r-arupijoje taip pat yra veik
lus jaunimas, kuris,pasidalinus į
dvi grupes , ruošiasi 1965 metų
liet, protestantų jaunimo suva
žiavimui Kanadoje.
Parapijos choras, vadovauja
mas muz. p. Onos Beresnevičie-

nes-Yčaitės,repetuojakas savai
tę ir nuolatos pagražina pamal
das. Negalime pamiršti ir Mote
rų Draugijos, kuriai šiuo metu
vadovauja p.Marija Delkienė. Mo
terų būrelis jau nuo pat pradžios
didelį įnašųpadarė parapijos vei
kloje.
Tad 262 lietuviai evangelikai,
Šv. Dvasios vedami, kuria toliau
"Vilties" parapijų, stengdamiesi
atlikti švyturio misijų visoje lie
tuvių visuorųenėje Kanadoje.
"Vilties" parapija nėra apsirubežiavusi vien tik Torontu, bet lai ko mėnesines pamaldas Hamilto
ne ir Tillsonburge.
$ * v
Dr. Jonas Yčas yra vienas
dosniausių Vilties parapijos To
ronte rėmėjas.
Martynas Yčas yra tos para
pijos iždininkas.
* ❖
Kun.A. Žilinskui susirgus, ge
gužės mėn. 9 d. pamaldas atlaikė
supt.kun. S. Neimanas iš Čikagos.
Po pamaldų par. salėj e įvyko "Mo
tinos minėjimas", kurį prave dė parapijos jaunimas. Parapijie
čiai bei svečiai buvo jaunimo pa
vaišinti lietuvišku kugeliu. Ten
pat,prieš ir po pamaldų?vyko Ka
nados lietuvių bendruomenės rin
kimai, kuriuos pravedė kr t. Kos
tas Kregždė.
* * *
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Bronė VARIAKOJIENĖ

LIET. EV. LIUT. T EVISKES PARAPIJOS VEIKLA

•K.Kun.
K.
Donelaičio me
tams baigiantis, p. m. gruodžio
mėn. 6 d.Moterų Dr-ja dengė sta
lą ir tam paminėjimui buvo pri
taikinta
atitinkama
programa.
Martynas Trakis perskaitė iš K.
Donelaičio raštų, Bronė Variakojienė
skaitė
savo kūrinį:”Kun.
Kristijono
Donelaičio stalas ir
mes”. Kartu buvo prisiminta baž
nyčios pastato įsigijimas ir paš ventinimas.
III Adventą įvyko Jaunimo Ra
telio pokalbis: Ką davė mums K.
Donelaitis politiniu, literatūros,
tautiniu ir religiniu požiūriu. Po
kalbyje dalyvavo Jaunimo Ratelio
nariai.
# Gruodžio 20 d. bažnyčios salė
je įvyko Jaun. Ratelio kalėdinė eg
lutė. Programą atliko J. Ratelio
nariai, suvaidindami "Nėra Vie
tosi! _ Šventosios Nakties vaizdai.

mantas Kelertas, vyr. kasininkasVilius
Trumpjonas, kasininkai:
Martynas Buntinas,Mykolas Jagutis, Jonas Kelertas, Kasparas Vai
švila. Seniūnai: Petras Genutis,
Andrius Kasparaitis, Otonas Mikaitis ir Jonas Mikėlaitis. Ūkve
džiai: Petras Kleinaitis ir Kaspa
ras Kuraitis. Revizijos komisija:
Vilius Augustaitis, Ramūnas Bun
tinas ir Leonas Gružas.
Naujoji Moterų Dr-jos Valdyba:
Bronė Srugienė,pirmininkė; Hele
na Sinickienė,vice p-kė; Ida Kas peraitienė, sekretorė; Marta Naujokienė,pavad.;Ida Šimaitienė, ka
sininkė ir Elžbieta Krauzienė.
Naujoji Jaunimo Ratelio valdyba:Jonas H.Skvirblys,p irmininkas;
Edvardas Dargelis, vice p-kas;
Birutė Skvirblienė,sekretorė; Astrida Drejerytė, kasininkė ir Al
gimantas Puodžius, ūkvedys.

Gruodžio 24 d. , Kūčių vakarą,
Sekm.mokyklos vaikai atliko - Betlėjau mažas-, palydint smuiku Viktoras Jurkšaitis ir vargonaisMartynas Trakis.
Duetą giedojo
Bronė Variakojienė ir Jonas Jurkšaitis.Solo giedojo Leonas Gružas.
Kalėdų pirmą dieną giedojo Pa
rapijos choras ir triubininkai.
Moterų Dr-jos p-kė Elžbieta
Mikėlaitienė ir vice p-kė Helena
Sinickienė aplankė senelius ir li
gonius, negalinčius ateiti į bažny
čią, ir įteikė jiems dovanėles Mo
terų Dr-jos vardu.
* Sausio
17 d. įvyko parapijos
visuotinas-metinis susirinkimas
ir buvo išrinkta naujoji parapijos
taryba: pirmininkas-Ermanas Si
maitis, vice pirmininkas - Edmun
das Šrederis, raštvedys-dr. Algi

%. Giesmių vakaras įvyko Verbų
sekmadienį balandžio mėn. 11d.
Programą atliko parapijos choras,
vadovaujamas muz.Jurgio Lampsačio, vyrų trigubas kvartetas,
mergaičių trio: Irena Jurgaitytė,
Karina ir Rūta Srugytės; solistas
Jonas Vaznelis, duetas :Bronė Va
riakojienė ir Leonas Gružas,pia
no solo-Raminta Lampsatytė, prie
vargonų prof. Vladas Jakubėnas.
Kartu buvo paminėta liūdnoji
sukaktis - 25 metai nuo mūsų Tė
viškės pavergimo ir nuo pirmojo
mūsų brolių bei sesių masinio iš
vežimo Sibiran.
Giesmių vakaras buvo plačiai
paminėtas spaudoje:Dirvoje, Nau
jienose ir Drauge.
# Fe r atvelykį įvyKo M - rų Drau
gijos dovanėlių parengimas.
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* Vasario 14 d. įvyko Vasario
16-sios minėjimas ir naujos tary
bos įvedimas. Pagrindiniu kalbė toju buvo diplomuotas inž. Algir das Bakšys. Savo kūrinį "Vasario
16-ji" skaitė Bronė Variakojienė.
Lietuvos laisvinimui buvo surink
ta 80 dol.
* Nuo p. m. lapkričio mėn. buvo
pakrikštyti šie kūdikiai: Robertas
-Bruno Sinickas, sūnus Bruno ir
Elos Sinickų; Maria-Teodora Kuzaitė,
duktė
Julijaus ir Hildės
Kuzų; Linas-Vytautas Stankus, sū
nus neseniai mirusio Vytauto ir
Rūtos Judonukytės-Stankų; Miriam
- Brigita,duktė Charles Ott ir Bri
gitos-Barmutė s Munsonų.
* P. m. gruodžio 20 d. buvo su
tuokti Vilius - Algirdas Trumpjo-

KUNIGO

LIG-

JONO

nassgūnus Viliaus ir Marios Trumpjonų, su Danute-Ona Purvinaite, duktė Martyno ir Stasės Pur
vinų.
❖ Gegužės 30 d. įvyko konfirma
cija. Konfirmuoti: Jankus Arvydas,
Lampsatytė Raminta, Puodžiutė
Violeta ir Trakis Martynas. Pa rengiamojoje klasėje liko 8 konfirmantai kitiems metams. Per
pamaldas dalyvavo choras ir triubininkai.
* Mirė parapijos nuoširdus rė
mėjas mokyt. Kristupas Plonius
ir Anė Cesnienė 82 metų, gimusi
Dičmonaitė.
Palaidoti Betanijos
kapinėse, Chicagoje.
# Prasidėjo bažnyčios skolos
sumokėjimui vajus,kad Dievui pa
švęsta bažnyčia liktų be skolų.

PAUPERO 60 METU GIMTADIENIO
MINĖJIMAS

Š. m. gegužės m. 9 d. Ziono
Ev. Liut. parapija suruošė minėji
mą. savo darbštaus klebono Jono
Paupero 60 metų sukakties proga.
Moterų Dr-jos ir Parapijos
Tarybos rūpesčiu prisirinko pilna
bažnyčia ir minėjimo parengime
parapijos salė.
Pamaldas
laikė sprt. kun. S.
Neimanas. Laike pamaldų kelias
giesmes sugiedojo parapijos cho
ras ir sugrojo dūdų orkestras cho
ralus. Vargonininkavo prof. V. Ja-,
kubėnas.
Parapijos salėje minėjimo me
tu susėdo virš 200 asmenų. Vaišės
buvo pradėtos kun. K. Burbulio
malda. Minėjimo komiteto vardu
pirmininkavęs Parapijos Tarybos
narys Jonas Anysas pasveikino
sukaktuvininkę ir pakvietė Marty
ną Bundelį apibūdinti jubilianto
gyvenimo bėgį ir veiklą.

Jubiliantą kun. Joną Pauperą
su Ponia sveikino;sprt.kun. S. Nei manas savo ir kun. P. Dilio vardu,
kurs dėliai ligos negalėjo atvykti,
o t. p. krt. H. Dilienės, turėjusios
pasveikinti Liet. Ev. Reformatų
Moterų D-jos vardu, kun. K. Burbulys, Liet. Ev. Ref. Kolegijos ir
parapijos vardu pirm. krt. V. Ka
rosas, Ziono parapijos trijų mote rųdr-jų atstovės ir visa eilė vie
tinių kunigų iš kaimyninių parapi
jų, latvių kun. Sudars, lenkų liute
ronų kun.W. Birkenhagen. Minėj i mo metu sužinota, kad švenčiame
dvigubą šeimos šventę, nes minė
jimo data sutapo su kun. Jono Pau
pero 35 metų sužiedotuvių diena.
Visų susirinkusiųjų buvo palinkė
ta dar ilgai sėkmingai veikti kar
tu su žmona parapijiniame gyve
nime.
Kun. S. N.

* * *
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DETROITAS , MICH.
Kun. Dūmpiui išvykus, vietos
lietuviams evangelikams pamal
dos gimtąja kalba retai belaiko
mos.
Verbą sekmadienį, 1965 m. ge
gužės mėn. 2 dieną, pamaldas lie
tuviams evangelikams atlaikė superint. kun. S. Neimanas.
Pamaldose dalyvavo virš 40
asmenų. Parapijos reikalus tvarko :
Emilis Miliauskas, pirmininkas;
J. A. Urbonas, sekretorius.
Kunigas apsilankė poną J. A.
Urboną, dr. P. Šepečio, A. Jodins ką, V. Šarką ir K. Cernią vaišin
guose namuose.
PHILADELPHIA,P. A.
S. m. gegužėj mėn. 22 ir 23 d.
Benjamin Franklin viešbutyje įvy
ko J. A. V. Lietuvią Bendruomenės
T arybos sesija. Sesiją atidarė L
B. T. pirmininkas inž. V. Volertas.
Invokaciją skaitė iš kataliką pusės
kun.dr. V.Martusevičius,iš evangeliką-sprt.kun. S. Neimanas.
Pagerbus žuvusius tautiečius
už Lietuvos išlaisvinimą ir išlai
kymą, sekė sveikinimai žodžiu,
kurią metu kun. S. Neimanas pa
sveikino suvažiavusius Lietuvią
Evangeliką Tarybos vardu. Po
sveikinimą sekė visą L. B. padaliniąišsamūs pranešimai. Paskaita
"Okupacijos dvidešimtpenkmetis"
Vaclovo Sidzikausko.
Vakare įvyko Tarybos nariams
ir svečiams priėmimas. Vakaro
programą paįvairino daug žadanti
jauna solistė Bandžiūtė.
Kun. S. Neimaną Philadelphijoj e
pasitiko, priėmė ir globojo viešė
jimo metu p. p. Mariia ir Adolfas
Klemai. A. Klemas - Lietuvos Ev.
Liuter. Vyriausios Tarybos narys.
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BALTIMORE, MD
S. m. gegužės mėn. 23 ir 24 d.
kun.S. Neimanas viešėjo Baltimorėje ir aplankė savo senus pažįs
tamus ir bažnyčios narius. Stoty
je jį pasitiko Karolis Grintalis,
pas kurį ir apsistojo. Kun. S. Nei
manas t. p. susitiko su bažnyčios
kuratore Emilija Railiene. Jos dė
ka daugelis išvietintąją gavo darbo ir buto garantijas ir galėjo at
vykti į U. S. A. , kur jie buvo Emi
lijos Railienės dėka visokiariopai
aprūpinti ir paremti. Vakare sprt.
kun. S. Neimanas, Karolio Grintalio lydimas , aplankė krt. T. Džiuvą su ponia. Jie jau pensininkai ir
gyvena savo namuose. 24 gegužės
vakare p. p. Railą namuose buvo
sukviesti vakarienei visi b iržėnai.
Buvo progos susitikti ir pasida
linti mintimis rūpimais bažnyčios
klausimais.Sve'čiątarpe buvo pulk.
Motiejus Karaša, inžinierius V.
Nastopka su ponia, Karolis Grin
talis, Stakionienė-Tatoraitė, jau
nasis p. Raila. Kultūrtechnikas Vi
lius Nastopka, atvykęs į U. S. Ar
sunkiai dirbdamas, naktimis mo
kindamasis-,baigė mokslus ir įs igijo kelią ir statybos inžinieriaus
iiplomąir eina atsakingas parei
gas Marylando valst.

PADĖKA
Už nuoširdumą ir vaišingumą
mano viešėjimo metu Philadelphijoje ir Baltimorėje gegužės mėn.
22 - 24 d.
nuoširdžiai dėkoju po
nams A. ir M. Klemams, K. ir B.
Grintaliams ir nepailstamai vei
kėjai kuratorei Emilijai Railie
nei su šeima.
Kun. S. Neimanas.
i

------------------- ------------------------------------------------------- •—
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Žmogus,
kuris negali tapti
šventuoju, neturi pasilikti nusi
dėjėliu.
Chicago Tribune.

Biržai Vytauto - Kęstučio g-vvų kampe buv. prekybininko Lurjes
namo vietoje pastatytas 3-jų aukštų mūrinis namas

Biržuose didžiulis žemės plo
tas, kuris karo metu ypač nuken
tėjo, paverčiamas parku, sporto
aikštynu,vasarviete atostogaujan
tiems. To parko ribos bus sekan
čios :šiaurėje - ežeras,vakaruos e
- Agluonos upė, rytuose - Apaš
čios upė, pietuose - nuo Agluonos
upės tilto, Rotušės gatvė, R. kat.
bažnyčia su klebonijos sklypu, Da
gilio aikštė, Bielinio ar Basanavi
čiaus gatvės iki Apąš čios upės til
to.
Prie ev. reformatų bažnyčios
jau baigiama įruošti sporto, tauti
nių šokių ir dainų šven
tėms
aikštė. Tos aikštės
ribos pietuose sutampa su Sirvėnos gatve, o šiaurėje - atsiremia
į ev. reformatų bažnyčios švento rių. Chorams pakopų estrada bus
aikštės šiaurėje,prie ev."reforma
tų bažnyčios. Aikštė jau yra išly
ginta. Jos šonuose ir gale supilti
aukšti volai - pylimai. Užsėjama
žolė. Karo metu Sirvėnos gatvė
nuo Radvilos iki Vytauto gatvių
išdegė 100%. Dabar ten būvą skly pai panaikinti, ne s per juos tiesia

aukštų medinio

si aikštei pietinis pylimas.
Po karo St. Dagilio paminklas
iš Dagilio aikštės buvo nevykusiai
perkeltas prie naujojo kino rūmų.
Nepatenkinti biržiečiai raštiškais
prašymais
kreipėsi į centrinę
Lietuvos istorinių paminklų ap
saugos įstaigų, prašydami šiam
paminklui parinkti tinkamesną
vietą,pvz.piliakalnio parke ar pa
našiai.
Jų prašymai iki šiol dar
nėra patenkinti.
Biržų miestas auga. Daug nau
jų gražių namų pastatyta, tačiau,
varžant privačią iniciatyvą ir as
meniną nuosavybe, butų trūkumas
aštriai tebejaučiamas.Kelios gat vės jau išasfaltuotos. Kiek iš nuo
traukų matoma, Jonušo Radvilos
paminklo atremontavimu nesirū
pinama. Mikalojaus Radvilos Juo
dojo 400 metų sukaktis minėti ne
siruošiama. Radvilų pilies apsau
ga rūpinamasi,pilies parkas gra
žiai tvarkomas.
Ev. Reformatų Bažnyčios Ko
legijos prezidento titulą turi krt.
Kostas Burbulys. Po karo sovietai
leido reformatams sušaukti tik
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Gautomis iš Lietuvos žiniomis,š.m. Velyką dieną mūsą Bir
žą bažnyčioje buvo suėją labai
daug žmonią pamaldoms su Sv.
VELIONIES VALIA TESĖTA
Vakariene.
Iš tą pat žinią aiškėja, kad ti
kintieji labai smerkia S. Iš šią
faktą galima spręsti, kad pati ma
nipuliacija su kun. Ad. Šernu bol
ševikams nedavė pageidaujamą
vaisią.
❖ ❖ *
Krt.
Petras Variakojis su
žmona Kazimiera ir dukra Dan
guole pergyveno labai sunkią au
tomobilio nelaime. Pereitą metą
Rimkuškių kapinėse prie kur. Martyno NAS
TOPKOS kapo stovi velionies našlės sesuo
gruodžio 24-tą netoli Los Ange
Kuratorius matininkas kultūr- les, Calif.,Danguolės vairuojamas
technikas Martynas Nastopka gi automobilis susidūrė su priešais
mė 1879. III. 28 Rimkuškią km. lekiančia mašina. Krt. Petrui bu
prie Biržą, mirė 1963. X. 23 Solon vo sulužes žandikaulis,nosis, vei miestelyje (Cleveland© priemies de keli randai. Teko gulėti ligoni
nėje Californijoje, o po to ilgesnį
tis) U. S. A.
Solon miestelyje iki mirties laiką Arizonoje. Dabar jaučiasi
velionis kartu su žmona dirbo, geriau,bet tikrą jėgą dar nėra attvarkydamas gražią pasiturinčio gavąs. Poniai Variakojienei buvo
pramonininko sodybą. Velionies sulaužyta kairioji ranka, o Dan
gilus troškimas buvo sulaukti grį guolei kakta privaryta stiklą ir
žimo dienos į tėviške, pas savuo sužeista dešinioji koja. "M. S. "
sius. Deja, žiaurus likimas buvo redakcija nuoširdžiai užjaučia
nepalankus viltims. Blogiau pasi Variakoją šeimą ir linki greitu
jutes velionis - prašė žmonos ne laiku visiems galutinai sustiprėti.
palikti jo svetimoj šalyj, jei ne gy
'fi
❖
vą, tai bent jo pelenus pervežti į
Dr.E.Fricke ir krt.dr. D. VaRimkuškią kapus, kur ilsisi jo riakojytė-Fricke susilaukė sūne
broliai vyr. doc. vet. gydytojas lio Jono-Rimo.
Petras ir jaun.brigados genero
las Stasys.
Dėl kun. P. Dilio ligos straips
Našlės pastangą dėka, o Lie - nio "Romos kataliką ir evangeli tuvoj jo sesers ir sūnėną pagalba, ką tikybą palyginimas " tąs a numa
velionies valia tapo tąsėta. Jo ur toma sekančiame "M. S. ” Nr.
jA*
na su pelenais jau ilsisi Rimkuš kią kapinėse.
Kun. P. Dilys po operacijos
Malonios, giedrios nuotaikos pamažu sveiksta namuose žymaus
humaniškam Kuratoriui tebūnie specialisto dr.K. Bobelio p riežiū ramus poilsis ir giedri tėviškės
roję.
padangė!
Kun. S. N.

vieną sinodą. Laisvės laikais si
nodai būdavo šaukiami kasmet.
E. G.
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Likėnų kurortas, 10 km. į vakarus nuo Biržų

KUNIGAIKŠČIO M. RADVILO JUO
DOJO MINĖJIMO REIKALU
Pereitų metų Sinodas nutarė
platesniu mastu paminėti kun. M.
Radvilo Juodojo 400 metų mirties
sukaktį. Kolegija savo posėdyje
į Jubiliejinį Minėjimo Komitetų
išrinko superintendentų kun. S.
Neįmaną ir kur. V. Karosų. Be to
buvo'nutarta šį minėjimų praves
ti dar platesniu mastu, pavedant
Lietuvių Evangelikų Tarybai,į
kurių įeina visos lietuvių protes
tantiškos Bažnyčios. Lietuvių Evangelikų Taryba buvo užsimoju
si minėjimų pravesti visos lietu
vių visuomenės mastu, kaip kad
buvo minimas K. Donelaitis. Ta
čiau iš pasitarimų su atitinkamų
organizacijų atstovais buvo gau tas
atsakymas, kad minėjimas
apimtų visus Radvilus, kiek pro
testantus, tiek katalikus, kad M.
Radvila Juodasis minėtinas tik
kaip valstybininkas,bet ne Refor
macijos vadas Lietuvoje,ir paga liau buvo pareikšta,kad visas mi
nėjimas bus pravestas bendrų
organizacijų vardu, o protestan
tams tektų parūpinti tik medžia

Nuotrauka P. Karpavičiaus

gų ir finansines lėšas. Komitetas
šį pasiūlymų atmetė ir nutarė
minėjimų organizuoti vien savo
jėgomis, pilnumoje atskleidžiant
kun. M. Radvilo asmenybę, kaip
Reformacijos epochos veikėjų.
Nutarta visų minėjimų pravesti
Reformacijos šventės proga.
V. K.
PATIKSLINIMAS
"Mūsų Sparnų" Nr. 17 straips
nyje "Klaros Šepetienės atsimi
nimai" pusi. 19 parašyta: "1923
metais sinodas paskyrė kun. Še
petį į Papilio parapijų, kur lig tol
kunigavo A. Cumftas ir kuris bu
vo perkeltas į Nem. Radviliškį" .
Papilio parapijoje, iki kun. J.
Šepečio paskirimo, kunigavo A.
Šernas, kuris ir buvo perkeltas į
Nem. Radviliškį.
Kun. Adomas Cumftas mirė
Nem.Radviliškyje 1911. XI. 13. Tų
rudens vėlyvų sekmadienį, po at
laikytų pamaldų, atsiklaupė mal
dai. Bažnyčios seniūnams paste
bėjus,kad kunigas perilgai klupoja, pribėgu prie jo, rado jau be
mirštantį: perneštas klebonijon
netrukus ir užmerkė akis amži73

nai. Kun. A. Cumftas buvo neaukš
to ūgio, lieknas, lėto, malonaus,
švelnaus būdo, su juoda barzdele.
Kun. S. Neimanas

Pagal
žinių agentūros A. P.
Parodykime jiems kelią...
duomenis J. A. V. turi 193 mil.gy
ventojų.
Iš jų 1 18 mil. priklauso
Š. m. balandžio mėn. 18 d.,t. y..
įvairioms religinėms organizaci
Velykomis, kaip paprastai, mūsų
joms, o 75 mil. (apie 39%) nepri
Čikagos Bažnyčioje buvo atlaiky
klauso jokiai bažnyčiai.
tos pamaldos su Sv. Vakariene, ku
Protestantai sudaro 35% visų
rias vedė superintendentas kun. S.
gyventojų, katalikai - 24%.
Neimanas ir kun. P. Dilys. Žmo
Atviresni teologai, protestan nių buvo labai daug ir pamaldų
tai ir katalikai, teigia, kad tikrai dvasia buvo labai nuoširdi ir da
tikinčių žmonių J. A. V. nėra nė lyvius kažkaip nepaprastai glaudė
10%. Didžiajai daugumai religija prie Viešpaties Dievo.
m
m
m
reiškia tik tam tikras apeigas, ri
IŠ PASAULIO
tualų.
Tačiau J. A. V.kongrese, sena
Suomijos Liuteronų Bažnyčios
te ir atstovų bute, nerasi nei vie
no atstovo,kurs nepriklausytų ko vadovybė kreipėsi į valdžių pra
kiai tikybinei organizacijai ir at šydama leisti įsteigti dar vienų
stovautų netikintiesiems. Politi teologijos fakultetų. Vieno teolo
kieriai, tikintieji ir netikintieji, gijos fakulteto Helsinki mieste
įsirašo į kokia nors religinę, or nebeužtenka išmokslinti kraštui
gan. tam, kad bažnytininkai prieš reikalingų kunigų skaičiui. Iš vi
juos neagituotų.
sų pasaulyje esančių teologijos
Dabartiniame J. A. V. 89-me fakultetų Helsinki studijuoja dau
kongrese protestantai turi 75% giausia studentų teologų.
vietų, katalikai 20%, žydai 3%.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HULLS
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų,
laidotuvių ir kitų papuošimų
PRospect 8-0833 —- 8-0834
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2443 West 63rd Street
Chicago 29, Illinois

Office Phone

5 2737
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cosmos PARCELS EXPRESS CORPORATION
LICENSED BY INTOURIST
2439 AND 2608 W. 69th ST. • CHICAGO 29, ILL.
3212 S. HALSTED ST. • CHICAGO 8. ILL.

E. & V. ŽUKAUSKAS
MANAGERS

RES. TEL. HEMLOCK 4-8123

Nuo liepos 1 d. muitai bus pakelti.
Berlyno siena yra paminklas,
akivaizdus kasdieninis įrodymas
pasauliui,kad komunizmas tik jė
ga H prievarta tegali išsilaikyti

* * *
BELGIJ OJE protestantų mažumos
padėtis eina geryn. 1949 m. evan
gelikų tikyba buvo dėstoma tik
117 mokyklų. Dabar tikyba dėsto
ma jau 500 mokyklų.
❖ ❖ *
JERUZALĖJE įvairiose bažnyti
nėse įstaigose darbuojasi 10 iš
Sovietų Rusijos atvykusių stačia
tikių vienuolių.
kL

Konge, Afrikoje, komunistinių
kraštų remiami sukilėliai Hani
balai nužudė 9 5 misionierius - 20
protestantų ir 7 5 katalikų.

IŠ EKUMENINIO JUDĖJIMO
1964 m. lapkričio mėn. buvo
užbaigta 3-ji Vatikano suvažiavi
mo sesija. Dar peranksti kalbėti
irrašytiapie visų sesijų reikš
mę,.
Nekatalikiškas
krikščionių
pasaulis su dideliu susidomėjimu
sekė 3-jo Vatikano suvažiavimo
darbus. Stačiatikiai ir protestan

tai supranta Romos Katalikų Baž
nyčios komplikuotas problemas
dabartiniame laikotarpyje.Su ap gailestavimu reikia pabrėžti po
piežiaus Povilo VI nutarimus ati
dėti religinės laisvės ir mišrių
šeimų klausimus. Mūsų nuomone,
Vatikano suvažiavimas,jeigu tik rai ieško vienybės, privalo atvi
rai, kaip krikščionims pridera,
svarstyti visus klausimus ir ne
vengti net keisti dogmas, jeigu
istorija įrodo, kad jos buvo klai
dingos.
Taip pat negalima kaip
ekumeniško žingsnio įvertinti po
piežiaus Povilo VI žodžius apie
Jėzaus Motinų Marijų uždaromo
je 3 -je to suvažiavimo sesijoje.
£ £ *
Redakcija gauna Tėvų Jėzuitų
leidžiamus "Laiškus lietuviams".
Taiyrakun.K. Trimako S. J. labai
gerai redaguojamas žurnalas.Ma
lonu pabrėžti, kad "Laiškai" ne
apsiriboja vien klausimais tiky
bos,kurių reprezentuoja, bet na grinėja
ir visuomeniškas pro
blemas.
Būtų gerai, jei "L. L. "
pradėtų informuoti savo skaityto
jus apie kitų krikščioniškų tikybų
pagrindus ir pažiūras.
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Providing a Complete Servise fior Our Members!
O Vocation Club
O College Bonus Savings
O Home Mortgage Loans
O Home Improvement Loans

O Christmas Club

O Insured Family Savings

O Cash checks and pay all fami •y
bills with our special money
order checks. No service
charge to members
O U. S. Postal Stamp Machine
Service
O Sell and redeem U.S. Bonds
O Two large free parking lots

<3 Notary Public Service

O Drive-In Window

O All types of Insurance

O Save-by-Mail Kits

O Free community rooms for

your organization meetings

Current Dividend on
Investment Accounts
HOURS
Monday........ 12.00 P M - 8 00 P.M.
Tuesday

... 9.00 AM- 4 00 P M

Wednesday ..

O Travelers, Checks

Thursday. .

O Safe Deposit Boxes

Friday ...

Closed All Day

9 00 AM ■ 8 00 P M
. 9 00 A M ■ 8.00 P M

Saturday... 9 00 A M • 12 30 P.M

(CWrag# Savmgs and Loan Association
6245 SOUTH WESTERN AVENUE • CHICAGO 36, ILL.

ČIKAGOS EV. REFORMATU PA
RAPIJOS
LABDAROS FONDUI
1964 IR DALINAI 1965 METAIS
AUKOJO:
Po 30 dol.
Kun. P. Dilys.
Po 25 dol.
Dr. M. ir A. Devenis.
Po 20 dol.
V. Karosas, V. ir A. Uzniai, dr
P. Tunkūnas.
Po 15 dol.
M. Norden.
Po 10 dol.
Dr. J. VaitaitiSjR. Mažeika, dr.
J.Mikelėnas,K. Mikelėnaitė, J. Jokubonis, J. Dagys, E. Eidukienė, J.
Palšis, P. Bružas, A. Ramonis, A.
Motiejūnienė, L. Grinius ir prof.
VI. Jakubėnas.
Po 6 dol.
P. Šernas.
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GRovehill 6-7575

Po 5 dol.
L. Knopfmileris, P. Kėželis,O.
J. Ivaškos, D. Variakojytė, E. Pušneraitis, J. Trečiokas, J. Yčas, E.
T otorienė, J. Kregždė, K. K. Nei
manienė, M. Tamulėnas jun. , J.
K utra.
Po 3 dol.
P. Lampsatienė, S. E. Palšiai,
O. Kregždienė, R. Pipynė, S.ir W.
P eliachevsky.
Po 2 dol.
E. Railienė, O. Dubraitė, J. D.
Kregždės, O. Laumytė, J. Totoris
ir M. Gobužienė.
Iš viso fondas per jau minėtą
laikotarpį turėjo pajamų 353 dol. ,
už kurias parapijos valdyba ge
raširdžiams aukotojams nuošir
džiai dėkoja.

NUO 1964 M. GRUODŽIO 1 D. IKI 1965 M. BIRŽELIO 1 D.
GAUTOS AUKOS
Po 25 dol.
K. Pipynė, Evanston; M. GuobužieDr. A. Sabanienė, Chicago.
nė,Chicago;J. Trečiokas, Chicago;
Po 10 dol.
M. Plepys, Chicago; K. Andriulis,
O. Slepavičienė, Center ville; Mrs Chicago.
V. Pupleišis, Denver; O. Audėnienė,
Po 1 dol.
Brooklyn; J. Indriūnas, Chicago;
Inž. J. Variakojis, Chicago; inž. R.
P. Bružas, Chicago; V. Karosas,
Mažeika,Chicago; J. Jakutis, Chi
Cicero;
J. Tunkūnas, Gardner.
cago; J. Warekois, Rolling Mea
Po 5 dol.
dows;!. Gimbutas,Boston; F. Nar
V. Sarka, Detroit; Mrs. E. Manovydas, Brooklyn; O. Tilindienė,
maitis,Mass; J. Aukštikalnis, New Chicago; O. Ivaškienė, Chicago;
York;P.Dagys,Midletown;A. Ple L. Plačaitė, Chicago; St. Palšis,
pys, Detroit; D. Jarienė, Indiana;
Chicago.
O. Yčienė, Canada; A. Michuraitė,
New York; G. J. Trečiokas, Ham
J. Pipynė, Anglija, - 10 šilingų; Fr.
den; Mrs. J. Daniels, Brooklyn;
Slenteris, Vokietija, -20 DM.
P. Kuginys; P. Lengvinas, Union
Pier; dr. P. Tunkūnas, Chicago; A.
Kur as, Chicago; A. Jablonskis, Chicago;prof.Regel, Austrija;K. Bur bulys, Baltimore; dr. J. Vaitaitis,
Cicero; A. Motiejūnienė, Indiana;
Mrs. M. Maitis, Rockford, "Mūsų
Sparnams"-5 dol.ir knygai "Rad
vila Juodasis”-5 dol. ; Vyt. Uznys,
Chicago;St. Neimanas, jr. , Chica
go; J. Pelanis, Chicago.
Po 3 dol.
A. Žemaitis, Chicago; U. Blezgienė, Toronto; E. Railienė, Baltimo re; E. Gerulis, Chicago.
Po 2 dol.
D r. M. Jankienė, Lemont; dr. D.
Friche, Chicago; O. Kregždienė,
Chicago;P. Šernas, Rockford; T. ir
A. Džiuvės, Baltimore; M. Boguta,
Baltimore; E. Palšienė, Chicago;
H. Pavilonis, Wheaton; E. Pušneraitienė, Chicago; J. Jakubonis ,
Chicago; kun. S. Neimanas, Chicago;K.Mikelėnaitė, Cicero; P. Lampsatienė, Chicago; A. Ramonis,
Chicago; J. Yčas, Chicago; J. Tatoris, Chicago; St. Dagys, Chicago;

"Mūsų Sparnai"
nuoširdžiai
dėkoja aukotojams už taip gausias
aukas ir maloniai prašo toliau ne
pamiršti.
Aukotojas, kuris nerastų savo
pavardės aukų surašė, prašomas
tuojau susisiekti su administra
cija.
Aukas siųskite ir kitais admi
nistraciniais reikalais kreipkitės
šiuo adresu:"Mūsų Sparnų" adm.,
5718 So. Richmond,Chicago, Ill.,
60629T*

❖

REMKIME EVANGELIŠKĄJĄ
SPAUDĄ.

Sis "Mūsų Sparnų" numeris
beveik dvigubas. Redakcija tikisi,
kad mieli skaitytojai įvertins pa
stangas praturtinti žurnalų ir ateis į pagalbų gausingesne auka.
❖ £ $

LEIDYKLOS DOVANA
Perduota. Liet
Bibliogf Tarnybos
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