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PASAULIEČIŲ KUNIGYSTĖ
Drauge su liturginiu judėjimu iškilusi Pasauliečių Kunigystės proble

ma mūsų laikais darosi vis labiau aktuali. Priežastis tam aiški. Juk pa
grindinė liturginio judėjimo esmė — įsąmoninti pasauliečius, jog religi
nėse apeigose jie yra ne tik žiūrovai, bet tikri ir veiklūs dalyviai, ir pa
veikti, kad jie savo veiksmuose tikrai tokie būtų. Bet jeigu jie yra tikri 
dalyviai net ir didžiausioje religinėje misterijoje — Šv. Mišių aukoje, — 
tada kyla toks klausimas, kaip galima pasauliečius vadinti tikrais aukoto
jais tos Eucharistinės Aukos, kuri yra esmingas kunigo veiksmas, jeigu 
jie nėra kokiu nors būdu tikri kunigai, jeigu jie nedalyvauja vienu ar kitu 
būdu Kristaus kunigystėj? (“Auka” savo pagrindinėj prasmėj ir “kuni
gas” yra dvi tarpusavy surištos sąvokos). Ir jeigu jie dalyvauja Kristaus 
kunigystėj, ar reikia vadinti toki jų dalyvavimą ir jų, pasauliečių, kuni
gystę tik metaforine prasme, ar realia?

Šio straipsnio tikslas ir bus parodyti, jog pasauliečių kunigystė nėra 
tik metaforinis išsireiškimas, bet realus faktas, nors jį reikia suprasti ana
logiškai, kaip Kristaus kunigystės, taip ir per šventimus gautos kunigystės 
atžvilgiu.

Kad toks dalykas, kaip pasauliečių kunigystė, iš viso gali būti, mes 
žinom jau iš Šv. Rašto. Išėjimo Knygoje skaitome toki Dievo pažadą žydų 
tautai: “Dėl to, jeigu jūs klausysite Mano balso ir užlaikysite Mano San
dorą, jūs būsite mano ypatinga nuosavybė kitų tautų tarpe; nes visa žemė 
yra mano, ir jūs būsite man kunigiška karalystė ir šventa tauta” (Ex. 19, 
6). Koks bebūtų tos vietos aiškinimas, šis pažadas pasikartoja beveik tais 
pačiais žodžiais, ilgam laikui praslinkus po Aarono kunigystės įsteigimo: 
“Jūs būsite vadinami Viešpaties kunigais; jums sakys: “mūsų Dievo tar
nautojai” (Is. 61, 6). Šis paskutinis pažadas skiriasi nuo ano, duoto prie 
Sinajaus kalno, tuo atžvilgiu, jog jis ne sąlyginis, bet absoliutinis ir am
žinas, lygiai kaip ir pati Naujoji Sandora.

Ir aštuonis šimtus metų vėliau, skelbdamas pasauliui, jog didysis pa
žadėjimas tapo realybe, Apaštalų Kunigaigštis nedviprasmiškai tvirtina: 
“Jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigy
tieji žmonės; jūs esate... dvasiniai namai, šventa kunigystė dvasinėms au
koms aukoti” (1 Petr. 2, 9; 2, 5).

Ir pagaliau Šv. Jonas savo Apreiškime papildo šios didžios tiesos pa
skelbimą, garbindamas Kristų, “Kurs padarė iš mūsų karalystę ir kuni
gus Dievui, Savo Tėvui” (Apoc. 1, 6; 5, 10).
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Žinoma, žiūrint i betarpišką kontekstą, šios Šv. Rašto vietos sunkiai 
gali būti pavartotos kaip galutinis pasauliečių kunigystės buvimo ir jos 
specifinės esmės įrodymas. Tai aiškiai matome iš aiškintojų bei teologų, 
kaip protestantų taip ir katalikų, nesutikimo. Tada, kai daugumas pro
testantų supranta šiuos Šv. Rašto žodžius apie realią pasauliečių kunigys
tę siaura prasme, visai neskirdami jos nuo gautos per šventimus kunigys
tės, daugelis iš garsių katalikų egzegetų (kaip Estius, Cornelius a Lapide, 
Knabenbauer ir kit.) mato juose tik metaforinį kunigystės pavadinimą: 
“kunigystė” pripažįstama pasauliečiams arba kaip garbės titulas, arba tik 
dėl kai kurių išorinių santykių (pavyzdžiui, senovės žydai galėjo būti vadi
nami “kunigiškais” dėl to, kad priklausė tautai, turėjusiai pašventintus 
kunigus), arba tam tikra asketine bei mistine prasme (t. y. pasauliečiai 
gali “aukoti dvasines aukas” maldos, apsimarinimo, gerų darbų, švento 
gyvenimo ir t. t., bet ne Eucharistinę Auką, kuri gali būti atnašaujama tik 
pašventintų kunigų rankomis). Bet jeigu imsime tuos tekstus mokslo švie
soje ir pažiūrėsime, kaip juos aiškina Bažnyčios Tėvai, tada minėtųjų Šv. 
Rašto vietų mintis darosi aiškesnė.

Šiame straipsnyje nagrinėdami Bažnyčios Tėvų ir vėlesniųjų teologų 
mokslą, mes stengsimės, sekdami T. Palmer, aiškiai skirti dvi sąvokas: 
kunigišką garbę (dignitas) arba pasauliečių kunigystę in actu primo, ir 
kunigišką veiksmą (functio) arba pasauliečių kunigystę in actu secundo. 
Tai reikalinga dalinai dėl to, kad ne visi argumentai turi lygią vertę pir
mosios ir antrosios sąvokos įrodymui, dalinai dėl to, kad daugelis net iš 
teologų, šiaip prileidžiančių, jog pasauliečiai turi realią kunigišką garbę 
bei charakterį, paneigia ir prilygina metaforai pasauliečių kunigiškas 
funkcijas.

1. “Karališkoji kunigystė”, apie kurią kalba Šv Petras 2-me savo 
laiško perskyrime, yra išpildymas Dievo pažado, aprašyto Išėjimo ir Izai
jo Knygose, o ne tos kunigystės, kuria galėjo didžiuotis kiekvienas izraeli
tas, priklausydamas tautai, turėjusiai Dievo skiltus kunigus.

2. Naujojo Testamento pasauliečių kunigystę Tėvai nuolat palygina 
ne su paprasto izraelito kunigyste, kurią jis galėjo turėti bent perkelta me
taforine prasme, bet su hierarchine pačios žydų tautos kunigyste.

3. Net ir tas palyginimas Tėvams atrodo nepakankamai pilnas šios 
aukštos tiesos išreiškimui: jie palygina pasauliečių kunigystę su paties 
Vyriausio Kunigo garbe. Aaronas ir kiti Vyriausieji Kunigai, jo įpėdiniai, 
pagal Tėvų mokslą, buvo tik paveikslas kunigystės, šiandieną realizuotos 
kiekviename pakrikštytame pasaulietyje.

4. Ta aukšta pasauliečių kunigiška garbė išplaukia iš Krikšto ir Su
tvirtinimo Sakramentų.

5. Pasauliečių kunigystė, jokiu būdu nesuvestina į metaforą; ji yra 
ne mažiau reali, negu per šventimus suteikta kunigystė, dėl to, kad kaip 
viena taip ir kita yra realus dalyvavimas Kristaus kunigystėj.

Bendrai imant, visą Bažnyčios Tėvų mokslą, kiek jis liečia mus do
minantį klausimą, galima visai tinkamai sutraukti į šiuos du dėsnius:

1. Nors Tėvai vieningai pabrėžia aiškų skirtumą tarp šių dviejų ku
nigysčių, tačiau jie, kalbėdami apie pasauliečių kunigystę, vartoja tokius

290



žodžius, kurie mus verčia padaryti išvadą, jog ji ne mažiau reali, negu 
šventimų kunigyste arba net paties Kristaus kunigystė.

2. Kalbant apie kunigiškas funkcijas, arba pasauliečių kunigystę in 
actu secundo, Tėvų mokslas nėra toks aiškus, nes jiems dar buvo nežino
mos kai kurios teologinės distinkcijos, pradėtos vartoti keletą šimtmečių 
vėliau. Kartais gaunamas įspūdis, jog kunigiškas funkcijas Tėvai supranta 
daugiau metaforine negu realia prasme.

Pažiūrėję į Scholastiką ir į vėlesniuosius laikus, matome, jog teolo
gai ir egzegetai, sekantieji Šv. Tomo mokslą apie sakramentalinį charak
terį, beveik vienbalsiai prileidžia pasauliečių kunigystės in actu primo rea
lumą. Pagal šį mokslą (kuris yra ne kas kita, kaip Rytų ir Vakarų Bažny
čios Tėvų mokslo santrauka) tarp krikščionių kunigystės ir tų trijų sakra
mentų, kuriais suteikiamas sakramentalinis charakteris, yra glaudus ry
šys. Šv. Tomo veikale “Summa Theologica” randame šiuos žodžius, aiš
kiai parodančius jo mokslą: “Yra aišku, jog sakramentalinis charakteris 
yra pirmoj vietoj žymė Kristaus, kurio kunigystei palyginami tikintieji pa
gal sakramentalinius charakterius, kurie yra ne kas kita, kaip tam tikri 
dalyvavimo būdai Kristaus kunigystėje, išeiną iš paties Kristaus” (Summ. 
Theol. III, q. 63, a. 3). Taigi, pagal Šv. Tomo mokslą, kaip išsireiškia T. 
Palmer, “krikščionių kunigystė turi savo pradžią Krikšte, papildoma iki 
pasauliečių lygio Sutvirtinime ir pasiekia visišką pilnumą Kunigystės šven
timų Sakramente”.

Ir nors šiandieną teologai laikosi skirtingų nuomonių sakramenta
linio charakterio vidujinei esmei ir jo veikimui išaiškinti, tačiau jie visi 
sutinka tame, jog sakramentalinis charakteris tam tikru realiu būdu daro 
mus panašius į Kristų - Kunigą ir kad krikščionys pasauliečiai realiai da
lyvauja Kristaus kunigystėje, taigi, yra tikri realūs kunigai.

Tačiau kai paliečiamas klausimas apie pasauliečių kunigystę in actu 
secundo, arba apie funkciją, kurią pasaulietis gali išpildyti centraliniame 
krikščionių religijos akte, tai yra Šv. Mišių aukoje, tai teologų sutikimas 
baigiasi. Daugelis išaiškina jos funkcijas metaforine, perkelta prasme. Jų 
argumentai gali būti suvesti į šias keturias grupes: iš Šv. Rašto, iš Tėvų, 
teologiniai - filosofiniai ir istoriniai - polemistiniai.

Mes peržvelgsim šiuos argumentus ir pažiūrėsim, ar jie tikrai duoda 
pakankamai tvirtą pagrindą padaryti išvadą, jog pasauliečių kunigiška 
funkcija yra grynai metaforinio pobūdžio.

Pirmoj vietoj reikia išnagrinėti tą žinomiausią Šv. Petro laiško žodį 
apie karališką kunigystę. Daugelis teologų iki pat naujųjų laikų duodavo 
tokį argumentą: “Tiesa, Šv. Petras vadina krikščionis “karališka kunigys
te, šventa kunigyste”, bet tuo pačiu laiku jis tvirtina, kad šios kunigystės 
funkcija yra “aukoti dvasines aukas”. Bet kunigiška funkcija, kurios ob
jektas yra aukojimas dvasinių aukų (tos, aišku, susideda iš maldų, gerų 
darbų ir t. t.), yra tik metaforinė funkcija. Taigi, kunigiškoji pasauliečių 
funkcija yra tik metaforinė, neatsižvelgiant į tai, ką galima sakyti apie jų 
kunigišką garbę bei galią.”

Į tai mes galime atsakyti: “Kad šitas argumentas turėtų pilną jėgą, 
reikėtų įrodyti, jog Šv. Petras žodžius “dvasinės aukos” pastato ne tik prieš
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kruvinas Senojo Įstatymo aukas, bet ir prieš eucharistinę šv. Mišių auką. 
Bet to negalima įrodyti.

Juk jeigu peržvelgsim tos vietos kontekstą, kur Šv. Petras kalba apie 
šventovę, kunigystę, aukas ir aukojimo veiksmus, atrodys beveik negali
mas daiktas, kad jis praeitų, neatkreipęs dėmesio į centralinį krikščionių 
religijos veiksmą, Šv. Mišias; juo labiau, kad šitas jo laiškas turėtų būti 
skaitomas krikščionims, susirinkusiems Eucharistinės Aukos atnašavimui.

Botticelli Madona iš “Magnificat”

Kadangi argumentas iš Bažnyčios Tėvų mokslo pagrinde yra tas pats, 
kaip ir aukščiau išdėstytasis (jo esmę sudaro Tėvų mokymo išaiškinimas 
apie subjektyvinio elemento svarbą Šv. Mišių aukoje), mes ji praleisime. 
Išnagrinėsime tik teologinį argumentą. Problema, kuri kankino teologus 
nuo pat scholastinio mintijimo pradžios, trumpai gali būti išreikšta šitaip: 
Šv. Mišių aukos esmė glūdi konsekracijoj, kuri yra vienas ir tas pats daly
kas kaip ir aukojimas (dėl to, kad kiekvienas aukojimas turi konsekracijos 
reikšmę ir kiekviena konsekracija paaukojimo reikšmę). Ir kadangi kon
sekruoti gali tik kunigas su kunigystės šventimais, taigi, ir aukojimas gali 
būti daromas tik kunigo, turinčio šventimus.

Iš to kyla neišvengiama dilema: arba turime paneigti bet kokį realų 
skirtumą tarp dvasiškių ir pasauliečių, priskirdami šiems paskutiniesiems 
galią aukoti (taigi, ir konsekruoti), arba turim paneigti pasauliečiams ku
nigišką funkciją Šv. Mišių aukoje, suvesdami ją, geriausiu atveju, į gryną
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metaforą. Protestantai, Wickleff, o pirma jų ir montanistai, pasirinko pir
mąją galimybę: pagal juos, kunigas nesiskiria nuo pasauliečio. Katalikai 
laikosi antrosios nuomonės. Pats Šv. Tomas, kalbėdamas apie pasauliečių 
vietą Šv. Mišių aukoje, išaiškina jų kunigišką funkciją metaforine prasme; 
tiesa, nepaneigdamas jų kunigiškos garbės. Kokios iš to išvados? Nežiū
rint Į Šv. Tomo mokslą apie sakramentalinį charakterį, pagal kurį kiekvie
nas pakrikštytasis yra tikras dalyvautojas Kristaus kunigystės galioje, tik
rumoj pasaulietis po krikšto neturi daugiau galios negu anksčiau. Nes ko 
gi verta ta galia, jei negali būti pavartota? Turėdamas galvoj minėtąjį 
Šv. Petro tekstą, Šv. Tomas rašo: “Teisus pasaulietis yra susijungęs su Kris
tum dvasine vienybe per tikėjimą ir meilę, bet ne per sakramentalinę ga
lią; ir todėl turi dvasinę kunigystę dvasinių aukų atnašavimui, apie kurią 
pasakyta: šventa kunigystė dvasinėms aukoms aukoti” (S.Th.III,q.82,a.l).

Išeitų, kad pamaldus krikščionis pasaulietis šiuo atžvilgiu visai ne
siskiria nuo pamaldaus pagonio, nes jie abu lygiai gali aukoti Dievui dva
sines aukas ir abu neturi jokios sakramentalinės galios.

Pasauliečių rolė Šv. Mišių aukoje aiškinama ir kitose Šv. Tomo raštų 
vietose, kur jis svarsto klausimą, kuria prasme galima sakyti, jog visa 
Bažnyčia aukoja šią Eucharistinę Auką. Jis čia daro skirtumą tarp esminių 
Šv. Mišių dalių (konsekracijos ir aukojimo) ir papildančiųjų dalių (Šv. 
Mišių maldų). Pagrindines dalis atnašauja išimtinai tik kunigas, maldas 
gi — visa Bažnyčia. Ir kadangi aukojimas yra tas pats konsekravimas, ga
lėtų atrodyti, kaip pastebi T. Palmer, kad pagal Šv. Tomo dėstymą Šv. Mi
šių auka nėra visos Bažnyčios auka, nebent jei Šv. Mišių auka būtų vadi
namos tos antraeilės maldos, kurios apsupa pagrindines apeigas! (Pal. IV 
Sent. 13, q. 5).

Ir kadangi Tridento Sinodas paliko tą klausimą atvirą, Šv. Tomo nuo
monės apie pasauliečių ir visos Bažnyčios vietą Šv. Mišių aukoje laikosi 
vėliau ir Suarez ir visi teologai bei Šv. Tomo aiškintojai.

Tik antroje praėjusio šimtmečio pusėje, atgimstančio liturginio ju
dėjimo ir mokslo apie mistinį Kristaus Kūną įtakoje, tas klausimas apie 
pasauliečių dalyvavimą Eucharistinėj Aukoj buvo iš naujo iškeltas ir svars
tomas. Prie šios didžiosios problemos išrišimo, kuri visą septynetą am
žių privertė daugumą teologų sumažinti pasauliečių reikšmę Šv. Mišių 
aukoje, daugiausia prisidėjo T. De la Taille, S. J.

T. De la Taille išriša šį didįjį klausimą ir išvengia garsiosios istori
nės dilemos įrodydamas, kad, nors abu veiksmai (konsekracija ir aukojimas) 
yra vienas ir tas pats, jų formalinis pagrindas (causa formalis) yra skir
tingas. Pagal jo žodžius: “Jei Dievas būtų norėjęs, būtų galėjęs būti įsteig
tas neaukojamas konsekravimas ir nekonsekruojamas aukojimas... Nes kon
sekracijoj — jis tęsia —- Dievas pakeičia duoną į Kristaus Kūną; o auko
jime žmonės atnašauja Dievui Kristaus Kūną. Taigi, kunigas konsekruoja 
Visagalio Viešpaties Dievo vardu ir Jo galia; o aukoja savo paties ir visų 
tikinčiųjų vardu. Jis konsekruoja, kaip Dievo įrankis, o aukoja, kaip Baž
nyčios įgaliotinis (Mysterium Fidei, 328 p.).

Tėvo De la Taille problemos išsprendimas ir jo puikus Bažnyčios ro
lės Šv. Mišių aukoje apibrėžimas susilaukė bažnytinio autoriteto patvirtini
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mo dvejose iš paskutiniųjų enciklikų: Pijaus XI “Miserentissimus Redemp- 
tor” ir ypatingai Pijaus XII “Mystici Corporis”. Jų mintys, kaip pastebi 
T. Palmer, yra ne kas kita “kaip ankstyvojo padavimo balsas, praskambė
jęs dviejų popiežių mokyme”.

Taip enciklikoj “Mystici Corporis” Pijus XII visai aiškiai, beveik 
tik kitais žodžiais išreikšdamas Tėvo De la Taille mintis, pabrėžia: “Kris
tus Viešpats norėjo, kad ši stebėtina ir begalinio pagyrimo verta vienybė, 
kuria mes savo tarpe ir su Dieviškąja Galva esam sujungti, ypatingu būdu 
tikintiesiems apsireikštų Eucharistinėj Aukoj. Nes čia pašventinti tarnau
tojai atstovauja ne tik mūsų Išganytoją, bet ir visą Mistini Kūną ir kiek
vieną iš tikinčiųjų. Šioje aukoje patys tikintieji krikščionys, bendrais 
maldavimais susijungę, Nekaltą Avinėli, vieno kunigo žodžiu ant altoriaus 
pašauktą, to paties kunigo rankomis aukoja Amžinajam Tėvui, kaip labiau
siai priimtiną garbinimo ir permaldavimo auką už visuotinės Bažnyčios 
reikalus” (Mystici Corporis AAS XXXV, 1943, 232-33).

Kaip matome, šiuo paskutiniu sakiniu Tėvo De le Taille mokymas 
apie pasauliečių kunigystę yra, taip sakant, kanonizuotas. Enciklikos žo
džiai “vieno kunigo žodžiu ant altoriaus pašauktą Nekaltą Avinėli...” iš
reiškia aukojimo veiksmą — konsekraciją, kurią vien tik kunigas gali at
likti; taigi, tik kunigas turi galią konsekruoti. O žodžiai “patys tikintieji 
krikščionys... to paties kunigo rankomis aukoja Amžinajam Tėvui...” iš
reiškia aukojimo veiksmą, esmingą tikintiesiems, net ta prasme, kad ku
nigas tampa tik patarnaujančiu aukotoju. Pirmaeilis aukotojas yra Baž
nyčia, tikintieji; lygiai taip, kaip pirmaeilis konsekruotoj as yra pats Kris
tus. Šiais Šventojo Tėvo žodžiais išreiškiama labai didelės svarbos tiesa. 
Pasauliečiai nėra tik šalia stovintieji, aukojamieji tik tas antraeiles mal
das, apsupančias esminę Šv. Mišių dalį, bet jie kaip tik aukoja šią pačią 
esminę Šv. Mišių dali. Tiesa, jie neatlieka konsekracijos veiksmo; bet au
kojimo veiksmas, kurį jie atlieka, yra lygiai esminis šioje aukoje. Jie turi 
kunigišką galią ir gali ją pavartoti, ir vis dėlto jie skiriasi nuo kunigų, ga
vusių šventimus. Tuo būdu garsioji istorinė dilema yra išrišta, surasta tre
čia galimybė. Kunigiška pasauliečių galia kaip in actu primo, taip ir in 
actu secundo yra reali lygiai kaip ir pašventintųjų kunigų ir net kaip pa
ties Kristaus galia. Ir tuo pačiu metu pasauliečių kunigystė yra tik analo
ginė, palyginus su kunigyste, gauta per šventimus; lygiai kaip ši šventimų 
kunigystė yra analoginė, palyginus su Kristaus kunigyste.

Didysis Kristaus į šį pasauli atėjimo tikslas buvo sugrąžinti žmonių 
giminę atgal prie prarastų amžinųjų dieviško gyvenimo šaltinių. Jo vienin
telis uždavinys — būti tarpininku tarp Dievo ir žmonių, sutaikinti žmones 
su Dievu. Bet tarpininkavimo ir atpirkimo darbas nesibaigia su Jo mirtimi 
ir Dangun žengimu. Tas darbas tęsiasi Bažnyčioj, kuri yra Jo Mistinis Kū
nas. Tik būdas yra skirtingas. Kaip Kristus buvo pastatytas tarp Dievo ir 
žmonių hypostatinio susijungimo malone, taip Jo Bažnyčia yra pastatyta 
taip Dievo ir žmonių panašumo susijungimu (unio configurativa), t. y. tuo, 
kad ji yra panaši į Kristų. Ši malonė yra ne kas kita, kaip neišdildomas 
sakramentalinis charakteris, pradiniai suteiktas per Krikštą ir pilnai įspaus
tas per Sutvirtinimo Sakramentą. Kas nors galėtu pastebėti: tiesa, Bažny-
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čia yra tarpininkė, nes ji yra Mistinis Kristaus Kūnas; bet kaip su atski
rais Bažnyčios nariais? Kaipgi jie gali būti vadinami tikrais tarpininkais? 
Atsakydami į šią problemą, mes priminsime gerai žinomą logikos dėsni: 
“Nihil est in toto, quod non est aliquomodo in partibus”. Bažnyčios tarpi
ninkavimas ir jos kunigystė tik tada yra realūs, jei kiekvienas iš jos narių 
realiai (ir ne tik metaforiškai) turi tą savybę bent nedideliame laipsnyje. 
Iš to išeina, kad kiekvienas tikintysis yra tam tikru būdu tarpininkas tarp 
Dievo ir žmonių. Žinoma, jis nėra tarpininkas ta pačia prasme kaip Kris
tus. Kristus yra pirmaeilis, tobuliausias tarpininkas. Jo Mistinio Kūno 
narių tarpininkavimas yra antraeilis, sekąs Kristaus tarpininkavimą, visais 
atžvilgiais ji suponuojąs ir esminiai nuo jo priklausąs. Tai yra analogiš
kas, netobulas, bet vis dėlto realus tarpininkavimas.

Kiekvienas tikintysis yra tarpininkas jau pačia savo, krikščionio, pri
gimtimi. Nes juk viena iš esminių tarpininko savybių yra būti vidury tarp 
dviejų priešingumų, kuriuos jis, kaip tarpininkas, turi sujungti. Krikščio
nis jau ir yra toks vidurinis narys, turis kažką bendra su abejomis priešin
gybėmis: su žmonėmis jam yra bendra žmogiška prigimtis, su Dievu jam 
yra bendras dieviškasis gyvenimas.

Kiekvieno tarpininkavimo pareigos išpildymas apima jau viena savo 
prigimtim dvejopą veiksmą: tarpininkas kreipiasi ir į vieną ir į kitą iš tų, 
kurių tarpe jis stovi. Mūsų klausime tas veiksmas gali būti išreikštas: aukš
tyn link Dievo, ir žemyn link žmonių. Didysis Tarpininkas tarp Dievo ir 
žmonių, Kristus, išpildydamas savo “munus sacerdotale”, atneša iš žemės 
į dangų, link Dievo, žmonių aukas, jų pastangas atsilyginti už savo nuodė
mes, ir pirmoj eilėj savo paties, Žmogaus Sūnaus, kryžiaus auką. Ir iš 
dangaus į žemę, link žmonių, Kristus atneša “vitam et veritatem”, dieviš
kąjį gyvenimą ir dieviškąją tiesą, išpildydamas taip savo “munus prophe
ticum” ir “munus regale”. Šis, žemyn link žmonių nukreiptas veiksmas lyg 
ir reikalauja kito, aukštyn link Dievo nukreipto veiksmo: Dievas duoda 
atpirkimo malonę, nes Jis mato aukas ir ypač kryžiaus auką. Žinoma, Die
vas būtų galėjęs atleisti žmonėms jų padarytą įžeidimą ir vėl leisti jiems 
dalyvauti dieviškame gyvenime ir dieviškoje tiesoje, nereikalaudamas jo
kio atlyginimo ir jokių aukų iš žmonių pusės. Bet tikrumoje Dievas išrin
ko kitokį atpirkimo būdą: tikrumoje dieviškasis gyvenimas ir dieviškoji 
tiesa grąžinama žmonių giminei lyg ir dovana už tai, kad įžeista Dievo 
garbė atitaisyta Žmogaus Sūnaus auka. Tuo būdu mes matome, kad Kris
taus - Pranašo uždavinys, Jo “munus propheticum” (sugrąžinimas žmo
nėms esminių dieviškosios tiesos dovanų) ir Kristaus - Karaliaus uždavi
nys arba “munus regale” (įsteigimas ir valdymas Bažnyčios, tos matomos 
bendruomenės, per kurią dieviškasis gyvenimas teka į žmones) remiasi 
pirmuoju uždaviniu, Kristaus - Kunigo uždaviniu (kryžiaus auka).

Panašiai ir tikinčiųjų dalyvavimas Kristaus tarpininkavimo darbe api
ma ši trigubą uždavinį: kunigišką, pranašišką ir karališką. Panašiai kaip 
ir Kristaus pranašiškas ir karališkas uždavinys esminiai remiasi ir esmi
niai priklauso nuo kunigiško uždavinio. Kaip išpildomi šie tikinčiųjų pa
sauliečiu tarpininkavimo uždaviniai? Neklysime tvirtindami, kad “munus 
propheticum” ir “munus regale” — tai pasauliečių apaštalavimas ir ypač
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oficijalus apaštalavimas, išreikštas Katalikų Veikimo sąjūdy. Jis remiasi 
pasauliečių kunigystės tiesa. Tuo būdu mes čia randame giliausią, onto
loginį pasauliečių apaštalavimo (ir kiekvieno apaštalavimo) pagrindą. 
Apaštalavimas, kurs nesiremtų kunigyste, tiesiog neįsivaizduojamas.

Iš čia išplaukia visas tos aukštos minties — dalyvavimo Kristaus už
daviniuose turiningumas. Ir kiek vaisių ji galėtų atnešti, jei būtų tinkamai 
pritaikyta praktiškose pastoracinio darbo aplinkybėse! Pasauliečiai turėtų 
būti supažindinti su ta didinga mintimi, jog jie nėra tik išblaškyti asmenys, 
atskirai besidarbuoją savo paties išganymo pasiekimui, ir neatsakingi už 
kitus žmones, bet kad jie dalyvauja didžiame Kristaus atpirkimo darbe, 
kad jie yra tikri tarpininkai tarp Dievo ir žmonių giminės — nemažiau 
tikri, kaip kunigai su šventimais ir net kaip pats Kristus.

Pasauliečiai turėtų būti įtikinti, jog per Krikštą jie yra tapę prana
šais, lygiai kaip Izaijas ir Jeremijas, ir net dar aukštesne prasme; ir kad, 
vienu ar kitu būdu prisidėdami prie dieviškojo gyvenimo ir dieviškosios 
tiesos skleidimo ir platinimo žmonių tarpe, jie ne tik išpildo savo pareigą, 
bet tęsia paties Pranašų Karaliaus, paties Kristaus darbą.

Per Sutvirtinimo Sakramentą jie tampa ir Kristaus galios tikrais da
lyviais. Jie realiai dalyvauja ir Jo Bažnyčios, Jo žemiškosios karalystės val
dyme, lygiai kaip kareiviai dalyvauja valstybės valdyme: tuo, kad gina 
valstybę nuo išorinių priešų ir padeda palaikyti įstatymus bei tvarką viduje. 
Iš tikrųjų, per Sutvirtinimo Sakramentą pasauliečiai tampa kariais šioje 
Dievo karalystėje. Tiesa, tas pareigas jie gavo jau per Krikštą (panašiai 
kaip visi piliečiai turi pareigą ginti valstybę sunkiam pavojuj gresiant vien 
dėl to, kad jie yra tos valstybės nariai), bet per Sutvirtinimą jie yra pakelti 
į pilnateisio kario garbę.

Išeinant iš šių minčių, darosi aišku, kodėl Šventasis Tėvas pakartotinai 
pasauliečių apaštalavimo pareigą išveda iš Krikšto ir ypatingai iš Sutvir
tinimo Sakramento, ir kodėl jis taip dažnai ragina tikinčiuosius išoriniai 
ir aktyviai išreikšti tą krikščionio esmėje glūdintį apaštalavimo pašauki
mą ir prisidėti prie viešai pripažinto Katalikų Veikimo sąjūdžio.

Ir galų gale pasauliečiai turėtų būti įsąmoninti, jog per Krikštą ir Su
tvirtinimą jie yra pašaukti pirmiausia ir pirmoj vietoj tęsti Kristaus kuni
giško darbo; jog jie yra tikri kunigai, nors jų kunigystė ir skiriasi nuo per 
šventimus gautos kunigystės. Jų kunigiškos galios aukščiausias ir kilniau
sias veiksmas yra Eucharistinės Aukos aukojimas. Tačiau jų kunigiška 
galia nesiriboja šiuo sakramentu: reikalui esant, jie gali suteikti Krikšto 
sakramentą. Ir Moterystės Sakramente susituokiantieji suteikia sakramentą 
vienas kitam.

Visos šios tiesos pasauliečiams turi būti skelbiamos ir aiškinamos. 
Jie turi suprasti ir žinoti savo galią ir savo vietą Bažnyčios bendruomenėj, 
kad ne tik savo privatinį gyvenimą tvarkytų, kaip tinka Kristaus Mistinio 
Kūno nariui, bet kad ir visas visuomeninis žmonių bendruomenės gyveni
mas, nuo pasauliečių priklausąs, būtų vedamas pagal pranašišką ir kuni
gišką pasauliečių apaštalavimo ir paaukojimo pašaukimą.

S. Riūkas, S. J.
296



Palaiminti, kurie liūdi
Gyvenant šioje žemėje, neįmano

ma išsiversti be liūdesio, ašarų, šir
dies gėlimo; sunku išvengti nusivyli
mo, nepasisekimo. Mūsų dienas lydi 
mirtis, o mūsų žingsnius — nežino
mos nelaimės. Mes tikimės džiaugs
mo, o rytojus atneša liūdesį. Mes pra
šome laimės, o, atrodo, mums tenka 
skausmo ir kančios taurė. Bet Vieš
paties palaiminimas tvirtina: “Palai
minti, kurie liūdi, nes jie bus paguos
ti.” Mes nedrįstame abejoti Viešpa
ties žodžių tikrumu. Jie pabrėžia, kad 
nuliūdusieji bus paguosti. Jei bus pa
guosti, tai kur ir kada?

Šioje vietoje mes negalime nuty
lėti kitų Viešpaties žodžių: “Pir
miausia rūpinkitės dangaus karalys
te, o visa kita bus jums pridėta.” Šie 
žodžiai aiškiai nusako, kad visas žmo
gaus rūpestis, vadinasi, didžiausias 
ir kasdienis rūpestis, turi suktis apie 
dangaus karalystės reikalus, apie di
džiąją Viešpaties šeimą, kuriai pri
klauso milijonų milijonai. Žmogus 
turi išeiti iš kasdienio savanaudišku
mo ir savimylos rato ir susirūpinti 
Dievo reikalais. Žmogus turi nu
kreipti savo akis į artimą, į jo vargą 
ir į jo reikalus. Jis turi matyti mili
jonų ašarotas akis, slegiantį neturtą. 
Jis turi galvoti apie milijonus žmo
nių, kurie neteko gimtos žemės, sa
vos pastogės; kuriems badas žiūri į 
akis; kurių gyvenimas baigiasi už 
spygliuotų koncentracijos stovyklų 
vielų: kurių kasdienis maistas yra 
ašaros ir supelėjusios duonos pluta; 
kurie laukia mirties, kaip išganymo. 
Jis turi galvoti apie milijonus žmo
nių, kurių akys nematė ir gal nebe
matys Kristaus šviesos, kurie baigė 
gyvenimo kelionę, neturėję progos su 
Juo susitikti. Apie milijonus, kurie 
paklydo klaidų miške, ir neatsirado,

kas jiems kelią parodytų. Jis turi 
mąstyti apie tūkstančius, kuriuos blo
gas įprotis įtraukė į nelaimę, vargą, 
kančią, didesnę, aštresnę ir baisesnę 
negu žodžiai įstengtų apsakyti. Jis 
turi prisiminti tūkstančių tūkstan
čius, kuriuos suvedžiotojai išvedė iš 
tiesos kelio ir įtikino, kad žmogus 
yra dangaus ir žemės viešpats. Tūks
tančius, kuriuos ištvirkėliai įtraukė į 
sugedimo pelkes, iš kurių nebėra ke
lio atgal. Tūkstančius, kurie tapo 
ankstybo nusikaltimo auka ir gyve
nimo dienas baigia kalėjime.

Štai kokio žmogaus laukia dan
gaus karalystė. Štai koks žmogus pir
miausia rūpinasi dangaus karalyste, 
nes jo širdies kilnumas ir pasiauko
jimas verčia jį gyventi kitiems, o ne 
sau. Apie jį Šv. Povilas būtų pasa
kęs: “Verkia su verkiančiais ir džiau
giasi su džiaugiančiaisiais.” Palai
mintas toks žmogus.

Bet jei tik apie tokį žmogų Vieš
pats kalba, tai daugeliui mūsų šis pa
laiminimas, kaip ir nebuvęs. Taip 
tvirtinti būtų neteisinga. Jei dauge
liui mūsų dangaus karalystės reika
lai ir nestovi pirmoje vietoje, vis dėl
to, jiems tenka ir ne paskutinė vieta. 
Gal būt, mūsų geri darbai ir mūsų 
pasiaukojimas liečia tik kelis asme
nis. Gal būt, mūsų tikėjimas nėra pa
vyzdinis, ir tikėjimo praktika ne vi
sada reguliari. Bet mums gaila visų 
tų valandų ir momentų, kada mes 
laisva valia atsisakėme Dievo ir pa
sirinkome pasaulį arba žmogų. Pa
laimintas, kuris liūdi dėl savo nuodė
mingos praeities, dėl dvasinio trum
paregiškumo. Palaimintas, nes jis 
bus paguostas.

Jei mums gaila visų tų atvejų, kai 
mes savęs ieškojome ir užmerkėme
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akis artimo skausmui ir nelaimei, kai 
mes įlindome į savimylos kiaušą ir 
atsisakėme būti gailestingais sama
riečiais. Jei mums širdį graužia pra
leistos progos gera daryti, našlaičio 
ašaras nušluostyti, vienišo ir apleis
to vienatvę pralinksminti. Palaimin
ti mes, nes būsime paguosti.

Jei mes liūdime savo mirusiųjų, 
nes jie mums buvo labai brangūs, ir 
nors dažnos ašaros suvilgo mūsų 
skruostus, bet mes nepasiduodame 
nevilčiai ir nekeikiame Apvaizdos, 
priešingai, susitaikome su Viešpaties 
mums paskirtu likimu ir bandome Jo 
pianuose įžiūrėti mums skirtą vietą ir 
dalią. Palaiminti mes, nes būsime pa
guosti.

Jei mums liūdna, kad pasaulyje 
ir Bažnyčioje tiek daug žmonių, ku
rie tik iš vardo žmonės ir krikščio
nys, kad žmonėse tiek daug siauru
mo, smulkmeniškumo, kad žmonės 
nuryja kupranugarį ir užspringsta 
uodu, kad daro gera dėl žmonių akių 
ir keikia dangų ir žemę, kai nesulau
kia dėkingumo. Jei mums liūdna, dėl 
užkietėjusio paklydėlio, dėl chroniš
ko girtuoklio, dėl surambėjusio šykš
tuolio, ir jei mes iš visų jėgų stengia
mės duoti gerą pavyzdį, kai šviesu 
ir kai tamsu, ir savo kietu darbu, pa
siaukojimu ir atgaila stengiamės at
sverti dieviškojo teisingumo svars
tykles, tai palaiminti mes, nes būsi
me paguosti.

Jei mums širdį duria, kad tiek me
tų ir dienų mes praleidome tingi
niaudami, laiką eikvodami, tik savi
mi rūpindamiesi, o dabar jau nebe
daug dienų ir valandų beliko, ir ne 
tik rankos, bet ir širdis tuščia. Jei 
mums dėl to liūdna, palaiminti mes, 
nes būsime paguosti.

Jei būsime paguosti, tai kuo? Pa
sisekimu, turtu, gerais draugais, ge
ra sveikata? Gal būt, ne. Būsime pa

guosti didele širdies ramybe, ramy
be, kurios pasaulis duoti negali, kuri 
gyvena tik tų širdyse, kuriuos Die
vas aplanko ir paguodžia savo meile 
ir malonės dovanomis. Būsime pa
guosti kantrybe su savimi ir su ki
tais. Gyvu tikėjimu ir pasitikėjimu 
Dievu ir žmogumi. Karštu noru gera 
daryti net tiems, kurie mūsų pagal
bos neįvertins ir už gera mus net ap
šmeiš. Atlaidumu ir meile net tiems, 
kurie puošis mūsų dorybėmis ir 
mums priskirs savo ydas ir klaidas.

Būsime paguosti ir apdovanoti 
žmonių supratimu, gera valia kituose 
gera matyti, kilnia širdimi kitiems 
atleisti ir nestatyti sąlygų. Būsime 
paguosti Dievo artumu, ir pasaulis 
mums rodysis, kuo jis yra: ašarų pa
kalne, kurioje daug vargo, kančios, 
neturto ir neteisybės, bet kuri sugeba 
auginti džiaugsmo rožes ir brandinti 
laimės vyną, kuri vis dėlto yra Dievo 
rankų kūrinys, duotas žmogui ne 
kaip amžinybės pilis, bet laikinoji 
stacija.

Bet tie, kurie liūdi, kad nepavyko 
kito apgauti, apsukti, išnaudoti, kad 
nepavyko pavogti, tie nebus paguos
ti. Kurie liūdi, kad nesusiprato būti 
geresni mirusiai motinai, nes ji bū
tų užrašiusi daugiau pinigų ar turto. 
Jie nebus paguosti.

Tie, kuriems liūdna, kad jie blo
giau gyvena už kaimynus, gimines, 
draugus, kad jiems nepavyko susi
krauti turto, nors visą gyvenimą kie
tai dirbo ir labai taupiai gyveno. Jie 
nebus paguosti.

Tie, kuriems širdį skauda, kad ne
pavyko padaryti karjeros, kad nepa
vyko būti išrinktiems ar paskirtiems 
į garbingą vietą ar pareigas, kurie 
keikia tą valandą, kai jų širdis ne lai
ku suminkštėjo ir nepasisavimo tų 
pinigų, kuriuos kitas įsidėjo į savo 
kišenę. Jie nebus paguosti.
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Tie, kurie liūdi, kad draugams ir 
kaimynams geriau sekasi, kad jų vai
kai rečiau serga, kad jų automobiliai 
rečiau reikia vežti į garažą, kad jų 
pažįstami daugiau uždirba. Jie nebus 
paguosti.

Tie, kurie graužiasi dėl prarasto 
turto, namų. Kurie nieku būdu nega
li Dievui atleisti, kad jų duktė ar sū
nus ne laiku mirė. Kurie nesiliauja

prikaišioję Apvaizdai dėl sunkių lai
kų ir mažiau gerų žmonių. Jie nebus 
paguosti. Nebus paguosti tol, kol jie 
savęs ieško, kol tik savimi rūpinasi, 
neturėdami nė minutės laiko kitų 
vargams ir nelaimėms.

Palaiminti, kurie liūdi Viešpatyje. 
Jie bus paguosti didele ir šventa ra
mybe ir laime, kurios pasaulis duoti 
negali. Bruno Markaitis, S. J.

Memento mori

Memento mori tu,
Kurs troškuliu karštu 
Į turto ar garbės 
Viršūnę taip skubies...
Laimėjimų apsvaigęs laurais, 
Manai, kad nesileis jau saulė. 
Bet nubrėžta riba anapus —

Jon krisi tu, kaip medžio lapas, 
Kurs rudenį vėlyvą krenta — 

Memento!

Memento mori tu,
Kuri švelniu pirštu 
Gėlių žiedus skini,
Sviedi, purvan mini,
Ir gundymuos tirpsti, lyg vaškas, 
Širdis lyg peteliškė blaškos... 
Kuri vitrinoj, gatvėj, kine, 
Parduodi širdies grožį gryną... 
Gyvenimą geri su Faustu —

Bus kartą ir tavęs paklausta 
Apyskaitos dienų gyventų — 

Memento!

Memento mori tu,
Kuriam nėra slaptų 
Dangaus žvaigždžių kelių,
Nei kosmos spindulių —

Ir tu, šaunus sūnau Adomo, 
Kurs susekei kelius atomo,
Neri gilyn, kelies i aukštį 
Ir pralenki sparnuotą paukštį. 
Išbraidžiojęs erdves, lyg pievą, 
Bet niekur nesuradęs Dievo!
O, neik Jo taip toli ieškoti,
Jis taip arti — širdy ir prote,
Ir primena tau lemtį šventą — 

Memento!
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Modernus žmogus ir krikščionybė

Mes prisiartiname prie žodžio 
“krikščionybė”, žodžio didelio, sva
raus ir fatališkai svarbaus. Visų pir
ma atsiminkime, kad krikščionybė 
yra apreikštoji religija. Vadinasi, ap
reikštasis tiltas tarp Dievo ir žmo
gaus. Ateina ji per Kristų iš Žydų. 
Pirmieji jos nariai buvo ir žydai ir 
pagonys. Ji gimsta per Kristų iš Mo
zės Įstatymo ir Pranašų, kad, mirusi 
senajam įstatymui, gyventų gyvajam 
Dievui, kuris yra visų ir niekieno. 
Jeruzalės Šventykla, nekaltam krau
jui liejantis nuo medžio kryžiaus, turi 
žūti, kad ant jos pamatų iškiltų mis
tinė Viešpaties kūno Šventovė, api
manti visus. Išganymas dabar jau 
nebe Mozės Įstatyme, bet per Vieš
patį Kristų, kuris buvo prikryžiuotas 
iškreipto Mozės Įstatymo vardu. 
Dangaus Karalystė dabar jau visas 
pasaulis, nes kiekviena siela atpirkta 
Mesijo krauju. Raidė turi prasmę tik 
Dvasios rankose, nes naujasis įstaty
mas yra įrašomas į pašauktųjų širdis 
paties Dievo. Ir niekas negali ateiti 
pas Sūnų, jei Tėvas jo nepakviečia. 
Šventoji Dvasia kuria sieloje naują 
gyvenimą tikėjimo ir meilės vardu ir 
galia.

Krikščionybė nėra išorinių formų 
ir bedvasių formulių rinkinys, bet vi
so žmogaus perėmimas ir persunki
mas malone, kuri atneša į žmogaus 
sielą ir palaiko Meilės Dievo gyveni
mą. Kadangi žmogaus asmens bui
ties ir veikimo laukas apima tiek me
džiagos tiek dvasios sritis, tai dva
siškojo elemento funkcija yra me
džiaginio elemento sudvasinimas ir 
pašventinimas. Raidė Naujame Įsta
tyme turi vietą ir prasmę, kai Dvasia 
jai teikia gyvybę. Naujojo Įstatymo

širdis yra nukryžiuotas Kristus ir 
gyvasis tikėjimas į Jį, gaunamas iš 
Tėvo per Sūnų, nes tik šis tikėjimas 
įjungia mus į Kristų. Meilė yra įsta
tymo pilnybė, ir mus išgano tikėji
mas, kuris veikia su meile ir iš mei
lės.

Įstatymo pilnybė gimdo laisvę to
je širdyje, kurioje gyvena Kristus. 
Kur Kristus gyvena, ten nebėra že
mę slegiančių debesuotų horizontų, 
o tik neribota ir dieviška galia, kuri 
silpną ir lūžtantį žmogų stiprina am
žinybės tikrove. Kristus žmogaus šir
dyje yra meilės įsikūnijimas, nes tik 
per meilę ir meilėje žmogus tobulai 
susijungia su Dievu. Todėl meilė yra 
tobulybės ryšys ir gyvasis laisvės 
branduolys.

Įstatymas yra kelrodis, sargas, 
mokytojas ir angelas. Jis gali būti ir 
budelis, jei žmogus laisvai atsisako 
tikėti, kad Dievas yra meilė, ir kad 
įstatymo galia yra Dievo šešėlis. 
Įstatymo vardu kūnas turi pasiduoti 
dvasios nepailstamam veržlumui į 
meilės laisvę. Visi mes esame nusi
dėjėliai, kol neišsiperkame tikinčia 
meile, kaip Magdalena. Įstatymas 
yra šventas. Jis teisingas, nenugąs
dinamas ir nepaperkamas. Jis meta 
mirties kalaviją ant piktai ir išdidžiai 
užsispyrusių galvų. Bet kilni ir tikin
ti širdis gaus teisybės ir meilės už
mokestį, nors jos protas ir tamsus, 
kaip aklos akys.

Puolęs žmogus — per Kristų — 
atgimsta į Rojaus Žmogaus grožio ir 
didybės paveikslą. Puolęs žmogus iš
keliamas į naują aukštį. Jam tenka 
eiti į Dievą nauju ir neįprastu keliu, 
kurį lydi naujų ir perkainotų verty
bių kelrodžiai. Aštuoni palaiminimai
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atidaro vartus į naują karalystę, ku
rios amžinasis karalius yra Kristus. 
Jis yra viskas dangui, žemei ir pra
garui. Jei Jo ranka pasitraukia, visa 
grįžta į dulkes, o dulkės — į nieką. 
Visos rasės suliejamos į didžiąją bro
lybę, kuri, Mokytojo mokoma, atsu
ka aklai jėgai antrąjį žandą ir nedve
jodama miršta už teisybę.

Krikščionybė yra Kristus. Nei 
daugiau nei mažiau. Ir kaip Kristus 
negali būti nei sužalotas nei pada
lintas, bet visuomet tobulas, pilnas, 
taip ir krikščionybė tik tada yra gy
va, ir gaivalinga, ir kūrybinga, ir ne
senkanti, ir išgananti, ir išperkanti, 
ir amžina, kai ji yra laisva ir netruk
doma gyventi, mylėti, kurti ir tobu
lėti Kristuje. Krikščionybė yra Kris
tus, kuriame atsiveria Triasmenio 
Dievo paslaptis, į Kurį suteka visų 
žmonių likimo upės. Jis yra gyvasis 
ir amžinasis Žodis, kuris duoda gy
venimą, nenuperkamą nei pinigais, 
nei kančia, nei charakterio ar talento 
genijumi, bet įgyjama ir gyvenama 
tikinčia ir mylinčia širdimi.

Krikščionybės pagrindinis bruo
žas yra meilė, kuri nedvejodama ir 
be kompromisų žmogų veda į idealo 
viršūnę, kuri gimdo dvasios genijus 
ir meilės herojus.

Kristus gyvena savuosiuose am
žinu gyvenimu, kuris nenutrūksta 
mistinio kūno masėje, nors jis gali 
nutrūkti puolusiame individe. Jo mis
tinis Kūnas apima visus, kurie pa
kriktštyti vandenimi, tikėjimo ugni
mi ir kryžiaus krauju. Kai keletas 
susirenka Kristaus vardu, — Jis jų 
tarpe. Kai jie valgo Jo Kūną, duoda
mą jiems iš meilės, jie gauna amžiną 
garantiją laimingam nemirtingumui. 
Šituo momentu — kai jie valgo Die
vo Avinėlį, kuris yra jų ir pasaulio 
amžinoji Auka — kai meilės dvasia 
juos atitraukia nuo žemės ir medžia

gos ir sužieduoja su dangumi, — jie 
sudaro Kristaus Bažnyčią, nes Kris
taus Bažnyčia yra Kristus savųjų 
tarpe per amžius. Štai kodėl Kris
taus, gyvosios ir amžinosios Aukos, 
buvimas ant altoriaus yra Bažnyčios 
esmingasis turinys ir išrinkimo ženk
las. Atimkite Kristaus autoritetą iš 
Bažnyčios, ir ji taps viena iš tų sek
tų, kurios pasirenka žmogaus žodį ir 
nuomonę ir iškelia juos aukščiau 
Kristaus. Štai kodėl Kristus ant alto
riaus ir tarp savųjų yra Bažnyčia, ku
riai priklausyti arba nepriklausyti 
yra gyventi arba mirti amžinai.

Krikščionybė yra Kristaus Kūnas 
daugelyje, kurie jungiasi Dievo mei
lėje ir iš meilės. Taip šeimos pagrin
das yra Kristus. Jei Kristų atimsite 
iš šeimos, turėsite virtinę skyrybų. 
Taip visuomenės gyvenimo ir socija
linio veiklumo bazė yra Kristus, Ku
rį pašalinus iš visuomenės gyvenimo, 
tenka susitikti akis į akį su egoizmo 
kultu, ginamu ir palaikomu prievar
tos ir kumščio jėgos.

Kristus yra ne tik tiesa, išreiš
kianti pasaulio ir žmogaus tikslus ir 
paskirtį, bet ir tiesos neklaidingas 
šaltinis. Jis yra tiesa, jos norma ir 
amžinumas. Kristus yra tarp savųjų 
iš meilės, bet tiesos vardu. Tiesa tu
ri būti išsaugota pilna ir be priemai
šų ne tik apie Kristų, bet ir apie žmo
gų. Jos saugojimas atiduotas į Baž
nyčios rankas. Štai kodėl Bažnyčios 
aukščiausias autoritetas, liečiąs Kris
taus tiesą, turi būti neklaidingas tie
sos esmėje. Štai kodėl Bažnyčia gy
nė Kristaus tiesą visų amžių bėgyje, 
nebodama kalavijo, kartuvių ir viešo
sios nuomonės, nepasiduodama ereti
kų užgaidoms ir schizmų grasini
mams, kurie pradėjo piaustyti jos 
kūną puikybės ir užsispyrimo pei
liais. Koks mums būtų likęs Kristus 
ir Jo tiesa, jei Bažnyčia būtų nuėjusi
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manichejizmo, gnosticizmo, monofi- 
zitizmo, jansenizmo, puritanizmo ir 
kitų izmų keliais. Mus ir šiandien 
persekiotų Evangelijos žodžiai: “Jei 
kas sakytų, štai čia Kristus; ne, štai 
ten Kristus, — netikėkite.” Kristus 
yra vienas. Viena yra krikščionybė. 
Viena pilnutinė tiesa apie Kristų, 
kurios visumą galima rasti tik ten, 
kur Kristus visas, tobulas ir nesuža
lotas. Mums čia prisimena Kristaus 
drabužių dalinimas po kryžiumi. Ka
reiviai tik dėl jupos metė burtus, nes 
ji buvo nesusiūta, bet ištisai numegz
ta, ir jie nenorėjo jos piaustyti, nes 
supiaustyta ji būtų iširusi. Jos vertė 
buvo pilname ištisume. Amžių bėgy
je daug kas dalinosi Kristaus tiesą, 
kaip kareiviai Kristaus drabužius.

Mums svarbu, kam teko Kristaus ju- 
pa, kuri buvo ištisai numegzta.

Krikščionybė, kaip Bažnyčia, yra 
žmonių organizacija, o žmonės — vi
suose sluoksniuose ir padėtyse — lie
ka žmonėmis, pririštais prie žmogiš
kosios prigimties, kuri yra ribota, sa
vanaudiška, kontingentinė ir klaidin
ga. Net malonė žmogaus prigimties 
nepakeičia, tik ją sukilnina. Net die
viškoji tiesa žmogaus nepadaro an
gelu. Žmogus lieka žmogumi Bažny
čioje. Jis liks žmogumi ir danguje, 
tik jo žmogiškumas nebeturės me
džiagai įgimto ribotumo ir silpnybės. 
Nors Šventoji Dvasia lydi Bažnyčią; 
nors dieviškoji tiesa laikoma popie
žiaus neklaidingumo dovanoje, nors 
Kristus gyvena Bažnyčioje rinktiniu
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ir pastoviu būdu, nors Bažnyčia stovi 
ant Uolos, kurios ir pragaro vartai 
nenugalės, bet jos kelias vingiuoja 
per Ašarų Pakalnę, ir jos nariai yra 
individualūs žmonės, pažymėti relia
tyvumo ir kontingencijos ženklu. Jie 
tokie lieka net dėvėdami popiežiaus 
tijarą, kardinolo purpurą ir vyskupo 
mitrą. Jie tokie lieka net sakramentų 
pašventinančioje įtakoje. Jiems vi
siems ir visados tinka Kristaus žo
džiai: “Be manęs jūs nieko negali
te !” Tik vienam Petrui ir jo įpėdi
niams duotas specijalus pažadas ir 
privilegija: “Aš meldžiuosi už tave, 
kad tu neustotumei tikėjimo; todėl... 
stiprink savo brolius.” Visiems ki
tiems tenka silpnybės ir abejonių 
našta, puolimų kelias, kantrybę žu
dąs trapumas ir netikrumas. Beveik 
kiekvienam reikia išgyventi tamsią 
sielos naktį ir nenustoti vilties.

Bažnyčioje, kaip žmonių organi
zacijoje, yra daug silpnybių, nema
ža siaurumo, fariziejiškumo, skrupu
lingumo, savanaudiškumo, žmonių 
baimės, tuštybės ir garbės ieškojimo. 
Bet visa šita išeina iš individualių or
ganizmo ląstelių, kurios, jei laiku ne
izoliuojamos arba nepastebimos, už
krečia didesnį ar mažesnį organizmo 
plotą. Iš kitos pusės, Bažnyčios na
rių silpnybės negalima primesti Baž
nyčiai, kaipo tokiai, jei jos mokslas 
skelbia tiesą. Nors Bažnyčia, kaip or
ganizacija, yra — iki tam tikro laips
nio — atsakinga už savo narių reli
ginį elgesį, vis dėlto, jai negalima 
taikyti bausmės, kurią užsitarnavo 
jos nariai. Galiausiai, ji neturi ir prie
monių, išskyrus ekskomuniką, ku
riomis galėtų sudrausti ar paveikti 
nepavyzdingą ar nusikaltusį narį. 
Juk net ekskomunika retai žmogų 
pataiso. Ji greičiau yra įspėjimas ki
tiems, kad jie laiku susiprastų ir nu
stotų žaidę su ugnimi.

*    *    *

Krikščionybės ir Bažnyčios širdis 
buvo ir pasilieka Kristaus amžina 
Auka — šventoji Kryžiaus Auka — 
kuri vieną kartą pradėta, nesiliauja ir 
negali liautis per amžius iki pasku
tinės dienos. Kur Kristaus auka ne
aukojama, ten tikintieji išplėšia širdį 
iš krikščionybės krūtinės. Susėdę ne
vieningu ratu apie krikščionybės mi
rusį kūną, jie veltui laukia kūno at
gyjant. Žmogus neturi gyvybės ga
lios, kol jis negrįžta prie Kryžiaus 
Aukos ir pasiduoda jos nuodėmes at
leidžiančiai jėgai ir pašventinančiai 
malonei. Todėl Kristus, duodamas 
saviesiems savo Kūną ir Kraują, 
meldė: “Imkite, valgykite ir gerki
te... ir tai darykite man atminti.” 
Man, mirštančiam ant kryžiaus už 
jūsų ir pasaulio nuodėmes.

Žmogus yra tik tiek krikščionis, 
kiek jis supranta Kristaus amžinos 
aukos turinį, prasmę, jėgą ir palaimą, 
kiek jis susijungia su Dievo Avinėlio 
auka, kiek jis dalyvauja Kristaus gy
venime ir atpirkime. Krikščionybė 
yra amžina Kristaus auka. Ji karto
jasi nesiliaujančiu reguliarumu Kris
taus mistiniame kūne, kurį mes va
diname Bažnyčia. Krikščionybė yra 
Dievo ir žmogaus intymiųjų santy
kių istorija. Krikščionybė yra Dievo 
įstatymas, duodąs žmogaus gyveni
mui neklaidingą ir išganančią kryptį. 
Krikščionybė yra Dievo malonė, 
stiprinanti žmogaus prigimties silp
nybę. Krikščionybė yra amžina Kris
taus meilė žmogui, ir amžina žmo
gaus meilė Kristui. Meilė, gimdanti 
didvyrius ir šventuosius, žemę pa
verčianti rojumi, o rojų — dangumi. 
Tokia meilė gali būti tik ten, kur 
Kristus gyvas. O kur Kristus gyvas, 
pilnas, tobulas ir amžinas, ten Krikš
čionybė, ten tikroji Bažnyčia.

Bruno Markaitis, S. J.
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LAIŠKAS NEŽINOMAM TĖVUI

Mielasis Tėveli,

Aš nežinau nei miesto nei namų, 
kur Tu gyveni. Nežinau, ar akmenys 
ar gėlės kloja Tau kelius. Aš nema
čiau Tavo veido ir nežinau Tavo akių 
spalvos. Aš ieškojau Tavęs šiapus ir 
anapus jūrų. Klausiau vėjo, paukščių 
ir žmonių, bet niekas man nepasakė 
Tavo vardo.

Mano gyvenime siaučia audros ir 
blaško mane, kaip įsiutęs vanduo ma
žą luotelį. Ištiesk savo ranką, mano 
Tėve, kad bangos manęs nepaskan
dintų. Mano gyvenimo kelyje aštrūs 
akmenys žeidžia kojas, o šiaurūs žo
džiai drasko pačią širdį. O aš esu 
viena, visiškai viena...

Gal būt, Tu žinai, kad mano mo
tina dar jauna. Bet tikriausiai Tu ne
žinai, kodėl ji pasitraukė iš gyveni
mo taip anksti. Tu nuėjai ir užtat 
nematei jos sielvarto ir kančios. Ne
girdėjai, kaip jos atodūsiai atsimuš
davo į bežadę naktį ir jų niekas ne
išgirsdavo. Niekas nenorėjo matyti 
jos skausmo, nes Tu buvai palikęs ją 
tada, kai labiausiai buvo reikalinga 
Tavoji pagalba.

Aš tada buvau maža ir nesupra
tau, kodėl toks liūdnas būdavo jos 
žvilgsnis, kai ji pasilenkdavo ant ma
no lopšio. Nesupratau ir jos ašaros, 
nubrauktos slapčia, man paklausus,

kodėl aš neturiu tėvelio ir kodėl kai
mynų vaikai tyčiojasi iš manęs.

Pajuoka, vienatvė ir sunkus dar
bas nužudė mano motiną. Ji iškelia
vo, žydint pirmosioms žibutėms. 
Paskutinį kartą papuošiau jos įdubu
sią krūtinę gležnučiais žiedais ir li
kau viena. Visiškai viena. Giminės 
priglaudė mane. Tiesa, nejutau aš 
ten nei bado nei šalčio. Su dėdės vai
kais ėjau ir prie stalo ir į mokyklą. 
Bet nematoma ranka skyrė mane 
nuo jų. Kai dėdės vaikai, užlipę tė
čiui ant kelių, linksmi ir krykštauda
mi “jodavo į turgų”, ir man norėda
vosi prieiti, prisiglausti prie jo, už
lipti ant kelių... Bet niekada neišdrį
sau. Kažkas lyg išvydavo mane iš 
trobos. Lįsdavau tada į patį tamsiau
sią kampą ir verkdavau, verkdavau... 
Ko verkdavau, nežinau, ar būčiau 
mokėjusi pasakyti.

Esu jauna. Mano širdis šaukiasi 
žmogaus. Šaukiasi širdies, kuri mane 
suprastų ir atjaustų. Noriu mylėti, 
noriu būti mylima. Bet tuoj stojasi 
man prieš akis motinos likimas. Man 
atrodo, kad visi žmonės yra blogi, 
visi vyrai — veidmainiai ir suvedžio
tojai. Jei mano tėvas toks buvo, kaip 
aš galiu būti tikra, kad tas ar anas 
bus geresnis?

Gal Tu manai, kad įstatymų gali
ma neboti, svarbu tik, kad nesučiup
tų, juos laužant? Gal manei, kad va
gis būsi tik tada, kai pagaus tave va
giant ir nutemps į teismo salę, o su
vedžiotoju — kai pažįstamieji bei 
kaimynai tai apskelbs? Nors yra sa
koma, kad ant moters baltos skare
lės lengvai matyti ir mažas krislelis, 
o ant vyro pilkos kepurės kartais bū
na nepastebimas ir didokas šapas, 
bet tas taip maža įtakos turi į pačią 
žmogaus širdį bei vidinį jo gyveni
mą. Kiekvienas gali suklysti, bet ne
garbingas ir bailys yra tas, kurs ne-
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(1447 - 1510)

Judita, nukirtusi 
Holoferno galvą.

Sandro Botticelli yra vienas charakteringiausių tapytojų, kurio paveiksluose matyti to meto 
kova tarp krikščionybės ir humanizmo. Čia tartum grumiasi viduramžių religinė mistika su 
klasiniu grožiu. Šitokia nuotaika, atrodo, viešpatavo ir autoriaus sieloje. Botticelli gyvenime 
yra daug vargo ir tragikos. Visa tai atsispindi ir jo kūriniuose. Jo Madonose nėra renesansiško 
džiaugsmo, bet tik kažkoks melancholiškas skausmas ir liūdesys.

Iš visų to meto dailininkų Botticelli, gal būt, yra artimiausias mūsų laikams. Kai kuriuose 
jo paveiksluose galima pastebėti jo mokytojo Filippo Lippi įtaką. Bet mokinys linijų maestriš- 
kumu, be abejo, viršija mokytoją. Botticellio dvasia yra žymi ir kito šio perijodo menininko 
Filippino Lippi (1447 - 1504) kūriniuose (žiūr. 318 psl.). Filippino Lippi nereikia sumaišyti su 
jo tėvu Filippo Lippi.

drįsta prisipažinti prie klaidos ir ją 
išpirkti. Išpirkti savu, o ne kito žmo
gaus gyvenimu.

Tu paniekinai teises ir užmiršai 
pareigas. Tu pasislėpei ir manei iš
vengsiąs bausmės. Bet argi Tu neju
tai, kad kiekviena mano motinos aša
ra, išlieta dėl Tavęs, kad kiekvienas

šiurkštus žodis ar šaltas žvilgsnis, 
kuris palydėjo mane už tai, kad aš 
tėvo neturiu, kaip sunkūs akmenys 
krenta į Dievo teisingumo lėkštę, ant 
kurios yra pažymėtas Tavo vardas, 
ir lenkia ją prie žemės, lenkia prie 
pragaro. Argi Tu manai, kad galima 
sugriauti kito žmogaus laimę, o pa
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čiam ja džiaugtis ir čia ir amžiny
bėje?!

Nežinau, ar Tu mylėjai mano mo
tiną. Tur būt, ne. Juk meilė tai yra 
pats gražiausias žiedas žemės gėlyne, 
pats aukščiausias gėris šitam varga
nam pasaulyje. Tai yra Amžinojo 
žodžio atspindys, atskiriąs žmogų 
nuo visų kitų tvarinių. Mylinti šir
dis skamba nuostabiais akordais, 
gimdo didžius darbus, iššaukia hero
izmą. Ji kelius rožėmis iškloja, kad 
mylimasis jais laimę pasiektų.

O Tu? Tu meilės vardu priden
gei savo egoizmą ir aistrą, kad įsi

brautum į širdies šventyklą ir savo 
šventvagiškom rankom išplėštum lai
mę ir garbę! Už tai aš norėčiau Tave 
niekšu pavadinti. Bet... Juk Tu esi 
mano tėvas!

Nežinau, kokie darbai ir mintys 
užpildo dabartines Tavo dienas. Ne
žinau nei Tavo namų, nei Tavo var
do. Aš tik žinau, kad Tu nužudei ma : 
no motiną, o manąjį gyvenimą pažy
mėjai kančios ir pajuokos ženklu. 
Kartais keikiu Tave už tai, o kartais 
ir vėl šaukiuos, nes juk Tu esi mano 
tėvas...

Tavo duktė Aldona.

Mašinizmo akivaizdoje
Gyvename mašinizmo amžiuje. 

Daugelis mūsų žmonių dirba fabri
kuose, lydimi ir persekiojami maši
nos ir darbo monotonijos. Tiek dar
bo psichologai tiek socijologai ir eko
nomistai bando studijuoti žmogiško 
darbo galimybes prie mašinos, mėgi
na praskleisti slegiantį pramonės 
ateities šydą ir nori padėti darbinin
kui išlikti sveiku ir galvojančiu žmo
gumi mašinizmo akivaizdoje.

Nužmoginimo pavojus

Žmogui, niekada arba mažai dir
busiam rankų darbą, tenka nueiti il
gą kelią, kol jo raumenų sistema su
stiprėja ir prisitaiko prie neįprasto 
judesio reikalavimų bei vienodumo. 
Jaunesnis žmogus greičiau prisitaiko. 
Senesnio gi amžiaus žmogui neretai 
reikia ieškotis lengvesnio darbo. Vie
ni dirba prie mašinos, kiti — prie ju
damojo diržo. Pastarieji skundžiasi 
greitu darbo tempu ir veiksmo me
chaniškumu. Po mėnesių ir metų

žmogus tampa robotu. Jis nebeturi 
laiko galvoti, ir jo reakcijos tampa 
automatiškos. Nenuostabu, kad po 
kiek laiko jis pasijunta mažu fabriko 
rateliu, žmogumi - įrankiu, kurio in
žinerijos technika dar nespėjo pa
versti gyva mašina. Žmogus pradeda 
save laikyti darbo vergu, savo rau
menimis ir prakaitu kraunančiu ki
tiems turtą.

Fizinį darbą dirbąs žmogus pra
deda formuoti skriaudos sąmonę. 
Sunku pajusti savo darbo prasmę ir 
vertę, kai pramonės savininkai pir
miausia rūpinasi pelno maksimumu, 
o tik paskiau — darbo jėga ir jos 
žmogiškaisiais reikalavimais. Net 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse vi
sų gyventojų ketvirtadalis neturi 
perkamosios galios pasinaudoti stan
dartiniu gyvenimo lygiu. Supranta
ma, kad tikra darbininkų dalis sude
da savo viltis ir išsigelbėjimo planus 
į socijalizmo ir komunizmo pažadus, 
kurie sakosi atnešią lygybę ir gerbū-
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vį, išvaduosią iš kapitalo ir darbo ver
gijos ir padarysią juos bendro darbo 
ir pelno lygiateisiais dalininkais. Ne
perdėkime komunistinės propagan
dos įtakos. Pripažinkime technikos 
ir mašinizmo amžiaus grėsmę ir jė
gą žmogų sumechaninti, pavergti, 
paversti jį masės beveidžiu žmogumi, 
nustojusiu savarankiško ir kritiško 
sprendimo.

Kaip išlikti žmogumi?

Darbo žmogus turi prisitaikyti 
prie darbo sąlygų, bet lygiai turi 
stengtis pasilikti galvojančiu žmogu
mi, aklai nepriklausomu masės nuo
monės. Lengviau prisitaikyti prie 
mašinos ritmo, kai žmogus gali regu
liuoti jos tempą. Pastebime, kad dau
guma darbininkų sugeba prisitaikyti 
prie judamųjų diržų ir bendrai aptar
naujamų mašinų. Problema kyla ta
da, kai raumenų veiklos — įsitempi
mo ir atsileidimo — ritmas nesutin
ka su darbo ar mašinos ritmu. Tokiu 
atveju, raumenų veiklos natūralus 
ritmas pagreitinamas, energija degi
nama didesniu greičiu, ir kraujas ne
spėja pašalinti angliarūgšties. Žmo
gus pajunta greitą nuovargį ir, vis 
tiek, turi derintis prie mašinos negai
lestingo ritmo. Statistikos rodo, kad 
78% darbininkų prisitaiko prie juda
mojo diržo ritmo. Negalį prisitaikyti, 
būva žmonės dažniausiai su aukštuo
ju mokslu, nedirbę fizinio darbo ir 
silpnos sveikatos.

Prisitaikius prie mašinos ir darbo 
ritmo, tenka kitas svarbus uždavinys, 
būtent: priversti sąmonę galvoti ne 
tik apie mašiną ir darbą, bet ir apie 
kitus dalykus, sakykime, šalia dirban
čius, apie namiškius, apie laisvalai
kio planus. Žmogui beveik neįmano
ma netapti robotu, nuolat spoksant į 
tą pačią mašiną, tą patį išdirbinį, da

rant tuos pačius judesius ir audžiant 
tas pačias darbo mintis. Jei žmogus 
nenori tapti negalvojančiu automatu, 
jis turi pasisavinti tam tikrą minčių 
eigą, kuri esmingai netrukdo darbo, 
bet praplečia darbo ir aplinkos pa
saulį. Kas to nepajėgia, turi ieškotis 
tokio darbo, kur galimas individua
lus tempas, laisvas darbas, kas pa
žangiai vedamuose fabrikuose jau 
tampa suprantamu dalyku.

Dirbančiam žmogui svarbu palai
kyti kūno pajėgumą, saugotis nesai
kingo alkoholio ir narkotikų vartoji
mo, ateiti į darbą šviežiam ir gerai 
nusiteikusiam, rūpestingai saugojant 
vidujinę ramybę ir dvasios lygsvarą, 
laisvai ir noriai įsijungiant į darbo 
atmosferą. Didelės reikšmės turi gra
žus sugyvenimas su šalia dirbančiais 
ir su vadovais. Todėl mandagumas, 
paslaugumas, įsijautimas į kitų rei
kalus ir interesus yra būtini ir kas
dieniai dalykai.

Naujosios technikos pagalba

Technika išranda naujų priemo
nių palengvinti darbą, pvz., darbinin
kas gali judėti su judamuoju diržu 
pabaigti vieno darbo veiksmo ir — 
mygtuko paspaudimu — grįžti į pra
dinę darbo vietą. Solidariųjų Ekipų 
organizavimas yra naujiena, bet la
bai sveikintina. Gerai ir moderniai 
įrengtose įmonėse jau yra pakaitas, 
vadinamas relief-man, kurį darbinin
kas gali pasišaukti jam pavaduoti, o 
pats tuo tarpu gali “atsipūsti”. Su
sirgusį ar negalintį dirbti pavaduoja 
kitas pakaitas, vadinamas utility- 
man, kuris yra susipažinęs su dau
geliu fabriko darbų. Yra įmonių, kur 
darbininkai keičia darbą kelių valan
dų tarpais. Daug kur įsigali įrankių 
diržas, vadinamas tools conveyor, 
kuris su apdirbtinu gaminiu atgabe
na ir reikiamus darbo įrankius. Deja,
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tiek įrankių diržas tiek kiti pagalbi
niai instrumentai ir mašinos yra 
brangūs dalykai. Daugiau vilčių įsi
galėt pramonėje turi įrankių, mašinų 
ir jų ritmo pritaikymas vidurkio 
žmogui. Tai yra didelė naujiena. Nau
jausiai sukonstruktuotos mašinos pa
sižymi patogumu ir nereikalauja nuo
latinės priežiūros. Šveicarijoje M. J. 
Walter suprojektavo mašinas ir ins
trumentus vienam laikrodžių fabri
kui, kurie įgalina darbininkus ir dar
bininkes laisvai ir netrukdomai kal
bėtis, klausytis radijo pranešimų ir 
muzikos. Nuostabu, kad darbo našu
mas padidėjo.

Darbo laikas trumpėja su techni
kos pažanga. Nuo 60-80 savaitės va
landų jau daug kur prieita prie 40 
darbo valandų. Reikia manyti, ir su 
pagrindu, kad ateities technika dar 
labiau sutrumpins darbo laiką, o dar
bininkas taps tik darbo planuotoju ir 
mašinos prižiūrėtoju. Žinoma, naujo
vės ir patobulinimai įsigali pamažu 
ir nuo darbininkų tiesioginiai nepri
klauso. Bet, ieškant darbo, reikėtų 
dairytis pažangių fabrikų, modernių 
darboviečių, neužmirštant prisidėti 
prie unijų ir sindikatų bendrų pa
stangų pagerinti darbininko sąlygas 
ir neturtingą aplinką.

Darbo mistika

Darbo psichologai šiuo moderniu 
žodžiu vadina gyvą ir aiškią darbo 
žmogaus sąmonę apie darbo vertę di
dingo tikslo akivaizdoje. Kiekvienas 
žmogus turi panaudoti savo talentus 
ir asmenybės jėgą bendruomenės 
naudai, šviesesnės ateities kūrimui, 
vargo sumažinimui. Tokios sąmonės 
sukūrimas ir palaikymas įprasmina 
ir palengvina darbą.

Bet kūrybingos ir įkvepiančios 
sąmonės sukūrimas turi prasidėti 
antraeiliais dalykais, kurie, atrodo,

maža bendro turi su darbo mistika. 
Daug padeda darbo eigos suvokimas, 
profesijonalinis mašinos pažinimas. 
Šie dalykai pagelbsti valdyti mašiną, 
pažinti ir apvaldyti medžiagą, kurią 
žmogui tenka apdirbti ir iš žaliavos 
paversti į atbaigtą produktą. Žmogus 
turi susipažinti ne tik su mašina, bet 
ir su išdirbiniu, tikslu, priemonėmis 
ir praktine paskirtimi, Tokiu būdu, 
darbo žmogus iš darbo vergo tampa 
darbo menininku ir profesijonalu, ir 
jam atsiveria kelias į kvalifikuotus 
darbininkus. Modernioji pramonė 
reikalauja daugiau specijalistų. Juo 
tapti gali tik tas žmogus, kuris turi 
tikslą, kuris daro pažangą, gilinasi, 
mokosi. Lietuvis yra nagingas, imlus, 
ir gabus iš prigimties, bet jis neturi 
pasiduoti per dideliam kritiškumui ir 
apatijai. Retas žmogus teturi vieną 
talentą. Retas žmogus gali pasišvęs
ti didžiausiojo talento realizacijai. 
Daugumai tenka panaudoti vieną iš 
savo talentų, nors ir ne labai mėgia
mą.

Darbo žmogus turėtų suprasti 
vertę tos gaminio dalelės, prie kurios 
pagaminimo jis tiesioginiai prisideda. 
Kokia to gaminio vieta ir vertė sky
riaus ir viso fabriko produkcijos 
schemoje. Kam jis gaminamas? Gal 
tūkstančių tūkstančiai jį vartoja su 
džiaugsmu ir net dėkinga širdimi. 
Tokia mintis atskleidžia darbo ir mo
notoniško judesio prasmę ir vertę. 
Darbo žmogus turėtų supažindinti 
savo šeimą su savo darbu, piešdamas 
jį darbo menininko vaizduote ir su
brendimu, o ne darbo vergo neapy
kanta, apkartimu ir kritiškumu.

Aktyvus dalyvavimas fabriko ar 
darbovietės unijos susirinkimuose 
bei užsimojimuose teikia plačias ga
limybes susivokti darbo sąlygose, 
darbą formuojančiuose faktoriuose 
ir priežastyse, nuo kurių priklauso
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darbo pastovumas, atlyginimas ir pa
žanga. Kova už darbo žmogų, darbo 
palengvinimą, teisingą atlyginimą, 
pensijas, apdraudimą ir t.t. turėtų 
būti kiekvieno darbo žmogaus svei
ka ambicija ir nenuilstanti pastanga. 
Saugotis reikia ne kovingumo dva
sios, bet nedorų priemonių ir neapy
kantos.

Tikroji darbo mistika yra krikš
čioniškasis darbo supratimas. Darbas 
gali būti sunkus, purvinas, monoto
niškas, darbas gali būti atgaila. Bet 
darbas nėra prakeikimas. Priešingai, 
jis tampa palaima, jei darbo žmogus 
atsimena, kad savo darbu jis priside
da prie Dievo kūrybos, prie Apvaiz
dos planų įgyvendinimo. Darbas yra 
mūsų Išganytojo pašventintas, krau
ju ir prakaitu pakrikštytas. Jis yra 
besąlyginė išganymo priemonė. Net 
profesijos diametralinis pakeitimas 
neturėtų būti laikomas tragedija, bet 
prisitaikymu prie Apvaizdos minčių, 
bandant suprasti savo dabartinę mi
siją šios dienos sąlygose ir aplinkoje. 
Kiekvienas darbas gali ugdyti cha
rakterį, turtinti asmenybę nauju, kad 
ir labai kasdieniu patyrimu. Juk ir 
meno kūrinys didelis ne tik tada, kai 
jis vaizuoja gigantiškas gamtos sti
chijas, bet ir kasdienius gyvenimo 
reiškinius, duodamas jiems nekasdie
nę mintį ir sukrečiantį gylį. Kiekvie
nas darbas duoda daug progų pasiau
koti artimo ir bendruomenės naudai, 
disciplinuoti savo prigimtį, vystant 
kilniausias sielos galias altruistišku 
nusistatymu ir gyvosios krikščiony
bės kasdiene praktika.

Krikščioniška darbo sąmonė įpras
mina darbą, kurį bus nesunku paau
koti Dievui, prašant palaimos, jėgų, 
išminties, sujungiant jį su Dieviš
kuoju Nazareto Staliumi. Tada ir iš 
fabrikų kaminų rūkstantys dūmai ne
primins pragaro, bet smilkalų debe

sis, kylančius prie amžinosios Trejy
bės sosto. Jei kapitalizmas bandė 
darbo jėgą nužmoginti, tai nereiškia, 
kad žmogus nustojo būti Dievo vai
ku ir bendradarbiu.

Laisvalaikio problemos

Po darbo kiekvienas stengiasi at
sigriebti, kaip jis išmano, ir kiek lei
džia jo kišenė. Vis dėlto, pirmadienio 
rytą daug kas grįžta į darbą pavar
gęs, pagiriodamas, persirūkęs, neiš
miegojęs. Tada darbas tampa bau
džiava. Nieko nėra nelaimingesnio, 
kaip pradėti pirmąją darbo savaitės 
dieną nusilpusiomis jėgomis, skau
dančia galva ir surūgusia nuotaika. 
Žmogus nervingas — neįprastai jaut
rus. Menkiausias žodelis, gestas jį er
zina. Pasitaiko nesusipratimų, už ku
riuos tenka atgailoti likusią savaitės 
dalį, kuri, tokiu būdu, tampa ilgesnė 
ir sunkesnė negu paprastai.

Kiekvienas žmogus reikalingas 
poilsio, bet ilsėtis tenka ir protingai, 
ir pagal savo kišenę, ir pagal savo jė
gas. Yra nemaža žmonių, kurie ban
do užsimiršti. Bet toks nusistatymas 
problemos neišsprendžia, o tik spren
dimą nukelia į nepageidaujamą ryto
jų. Darbo žmogui reikia susitaikinti 
su savo likimu. Poilsio ir laisvalaikio 
momentai turi jam duoti progos grįž
ti prie darbo atsigavusiu ir gerai nu
siteikusiu. Todėl negalima pagirti 
per dažnų išgertuvių, ilgų valandų 
prirūkytuose kambariuose. Ir darbo 
žmogus turi rasti priemonių ir inte
resų, kurie laisvalaikį padaro tuo, 
kuo jis turi būti: malonus, naudin
gas ir kultūringas perijodas, jungiąs 
darbą ir poilsį, padedąs žmogui likti 
žmogumi, gimdąs norą tapti geres
niu asmeniu ir naudingesne darbo 
jėga Apvaizdos planuose.

Petras Daugintis, S. J.
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SKUNDAI PRIEŠ MAMĄ

Neseniai gavome dviejų mergai
čių laiškus, kurios nepatenkintos 
skundžiasi savo motinomis. Nesusi
pratimai tarp mamos ir dukters, 
ypač dabartinėse aplinkybėse, yra 
gana dažni. Motinos yra užaugusios 
Lietuvoje, kur buvo kitokie papro
čiai, negu šiuose kraštuose, kur da
bar gyvename. Motinos nori, kad jų 
dukrelės pasiliktų lietuvaitės, kad ne
išsižadėtų nei savo tautybės nei savo 
gražių papročių. Dukterims, kurios 
dar mažos būdamos turėjo palikti 
Lietuvą ir subrendo jau svetimam 
krašte, tie lietuviški papročiai nėra 
jau taip prie širdies, kaip jų moti
noms. Iš čia ir kyla visi nesusiprati
mai tarp motinos ir dukters. Mama 
skundžiasi, kad dukrelė nerimta, kad 
nori būti perdaug moderni, kad yra 
ne tokia, kokios buvo mergaitės Lie
tuvoje. Duktė kaltina motiną, kad ji 
yra atsilikusi nuo gyvenimo, kad ji 
nesupranta dabartinių jaunimo pro
blemų. Kuri iš jųdviejų yra kalta? 
Atsakymas gal paaiškės, kai perskai
tysime mergaičių laiškus ir juos tru
pučiuką panagrinėsime.

Nelinksmas pavasaris

Gerbiamas Tėve,
Sunku man rašyti šitą laišką 

Jums, ypač kad mane gerai pažįsta

te. Gal, jį perskaitęs, tik pasijuoksite 
iš manęs, o mano gyvenime pasiliks 
juoda, kaip iki šiol. Tas mano gyve
nimas — tikra tragedija. Esu dar tik 
penkiolikos metų, taigi, pačiame gy
venimo pavasaryje, bet aplinkui vi
sur rudens nuotaika. Atrodo, kad 
mano gyvenimas dabar turėtų pra
dėti skleistis, visos viltys ir galimy
bės turėtų būti dar prieš akis, bet da
bar... Tą jauną besiskleidžiantį pum
purą laiko suspaudusi kieta gyveni
mo ranka ir neleidžia jam skleistis. 
Ir kas liūdniausia, kad toji ranka yra 
mano mamos. Aš iš prigimties esu 
romantikė, o mano mama realistė. 
Pirmiau ji mane dar suprasdavo, bet 
dabar jau bus koki metai, kai mudvi 
nesusikalbame. Ji draudžia visa tai, 
kas man miela, gražu, kas man pa
tinka, kas širdį traukia.

Gal Jums, Tėve, bus sunku su
prasti ir įsivaizduoti mano padėtį, 
bet ji tikrai liūdna. Juk argi gali su
tikti protas ir širdis? O mūsų šeimo
je kaip tik taip yra. Mudvi su mama 
esame per daug skirtingos. Aš visa 
savo prigimtimi esu tik širdis, o ma
ma — protas. Sakoma, kad vyrai ne
pripažįsta širdies ir vadovaujasi tik 
protu, bet manau, kad tai netiesa. 
Juk mano mama ne vyras, bet jos gy
venime turi žodį tik protas. Antra 
vertus, pažįstu mūsų mokyklą lan
kantį berniuką, kuris turi ne mažiau 
jautrią širdį, kaip ir aš. Jis jau dviem 
klasėm aukščiau už mane, bet mudu 
labai sutinkam. Man atrodo, kad tai 
vienintelis pasaulyje žmogus, kurs 
mane supranta. Bet kas iš to... Griež
tas mamos “veto” visą tą mielą poe
ziją paverčia žiauria gyvenimo pro
za. “Tu per maža, tau per anksti, tau 
nereikia...” Tai mano mamos žodžiai.

Mielas Tėve, dažnai esu girdėju
si sakant, kad širdį turi valdyti pro
tas. Bet man atrodo, kad širdis turi
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Po apsiniaukusio rudens, po šaltos žiemos ir vėl džiaugsimės pavasario žiedais.

būti aukščiau už protą. Širdis — tai 
meilės ir gyvenimo įkvėpėja, o pro
tas — senmergių fabrikas. Gal Jums 
atrodys keistas ir juokingas šis mano 
išsireiškimas, bet man, apie tai pa
galvojus, ašaros rieda. Ar mama, va
dovaudamasi tik protu, ir manęs ne
padarys senmerge? Jeigu man drau
džiama draugauti su berniukais, tai 
prieš akis lieka tik du keliai: vienuo
lynas arba senmergystė. Štai pasi
rinkimas tarp dviejų! Apie vienuoly
ną kartais pagalvodavau, bet dabar 
jis manęs netraukia, nesijaučiu turin
ti pašaukimą. Tad kas belieka? At
sakymas aiškus.

Nežinau, Tėve, ar iš šitų kelių sa
kinių supratote mano sielos būklę. 
Gal būt, kada nors ateisiu su Jumis 
žodžiu pasikalbėti. Jeigu į šį mano 
laišką atsakysite laikraštyje, gal bus 
naudinga ir kitoms, nes gal ne aš vie
na esu tokioje liūdnoje padėtyje.

Atsakymo laukianti Dalė

Mieloji Dalyte,

Pirmiausia dėkoju Tau už gražų, 
vaizdingą laišką. Gerai, kad išdrįsai

ir parašei. Kas iš to, jei būtum tą 
liūdną “rudens” nuotaiką nešiojusis 
tik savo širdyje? Kai išsikalbi su kuo 
nors, kad ir per laišką, būna leng
viau. Visuomet Tu buvai atvira mer
gaitė, dėl to Tave labai vertinu. At
simenu, kaip pernai atėjusi dėstei to 
meto savo problemas. Sakei, kad vi
sa jūsų klasė įsimylėjusi anglų kal
bos mokytoją. Jau tada minėjai apie 
širdį, kuri “gali kalbėtis be žodžių”: 
Pasakojai, kaip visų mergaičių vei
dai, įėjus tam mokytojui į klasę, pa
rausdavo. Sakei, kad užrausdavo ir 
jis, nujausdamas, kad turi tiek gar
bintojų. Tą abipusį nuraudimą Tu ir 
vadinai “bežodine širdžių kalba”.

Skundeisi, kad Tau labai sunku 
per jo pamokas susikaupti, mintys 
laksto tik apie jo garbiniuotus plau
kus ir tamsiais rėmais akinius... Su
pratau tada, kad jūsų klasė buvo įsi
mylėjusi ne tiek jį patį, kiek jo plau
kus ir akinius. Pagalvojau, kažin 
kaip būtų su ta “bežodine širdžių 
kalba”, jeigu vieną gražų rytą jis bū
tų atėjęs į klasę nukirptais plaukais 
ir užmiršęs namie akinius...

Prisiminiau šį faktą, perskaitęs 
Tavo žodžius apie tą berniuką, kurs
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“vienas pasaulyje Tave supranta”. 
Pernai kalbėjai, kad tas mokytojas 
yra “vienas visoj mokykloj, kurs yra 
toks patrauklus ir simpatiškas”. Per
nai buvai juo susižavėjusi, o dabar, 
Maironio žodžiais sakant, “kitų die
nų kita saulutė Tau sužavėjo akeles”. 
Bet žinok, kad tų “saulučių” dar bus 
daug. Tavo širdelė dar pasiblaškys, 
iki galutinai subręsi.

Jeigu nepažinčiau Tavo mamos, 
gal tikrai pradėčiau galvoti, kad ji 
turi maža širdies ir jausmų. Bet ją 
pažįstu ir žinau, kad taip nėra. Ar 
neprisimeni, kad ir Tu pati pernai 
pasakojai, kaip Tavo mama mėgsta 
kartu su Tavimi tyliais vakarais 
vaikščioti po parką, kaip Tu ją kar
tais užtinki tamsiam kambary sėdin
čią prie lango ir žiūrinčią į žvaigždė
tą dangų. Žinok, Dalyte, kad ji yra 
tikrai labai jautri moteris ir Tave 
karštai mylinti mama. Kai ji buvo 
Tavo metų, gal panašiai galvojo, 
kaip ir Tu, gal ir ji buvo “tik širdis”. 
Pamatysi, Dalyte, užaugsi, subręsi, 
ir gal kai kam atrodys, kad ir Tu ta
pai “tik protas”.

Kad Tu pirmiau su mama labai 
gražiai sutikai, o dabar tarp judviejų 
prasidėjo nesusipratimai, yra savai
me suprantamas dalykas. Tavo bren
dimas visa tai daro! Atleisk, jeigu aš 
Tau pasakysiu, kad šiame gyvenimo 
perijode Tu nesi visiškai normali. Ši
tą "nenormalumą” kiekvienas pergy
vena: ir berniukai ir mergaitės. Kai 
berniukas iš vaiko pradeda bręsti į 
vyrą, kartais jis atrodo labai keistas 
ir fiziškai ir psichiškai. Jame kažkas 
verda, keičiasi, kyla iki šiol nepažin
ti jausmai ir troškimai. Kartais jis 
pasiryžęs net visą pasaulį užkariauti,
o kartais pasijunta toks silpnas ir ne
laimingas, kad norėtų eiti ir pasi
skandyti (jei vanduo nebūtų toks 
šaltas...). Kalbėdamas su savo am

žiaus mergaite, jis atrodo didžiausias 
pasaulyje džentelmenas, o parėjęs 
namo, elgiasi su namiškiais, kaip ne
išauklėtas gatvės vaikas. Jis kažko 
nori, kažko siekia, bet ko — pats ne
žino.

Panašiai yra ir su mergaite. Ji įsi
vaizduoja esanti viso pasaulio cen
tras. Ji nori, kad visi apie ją šokinėtų, 
jos klausytų, jai tarnautų ir visus 
kapryzus patenkintų. Nori, kad kiek
vienas ją girtų, stebėtųsi jos gabu
mais, žavėtųsi grožiu, vienu žodžiu
— kad ją garbintų. Ir jeigu taip ne
įvyksta, jeigu tie jos tušti norai ne
įvykdomi, jeigu kas nors ją sudrau
džia ar pamoko, ji pasijunta skriau
džiama, persekiojama, nesuprasta. Ji 
mano, kad “kieta ranka laiko suspau
dusi tą jauną jos gyvenimo pumpu
rą ir neleidžia jam skleistis”.

Taip yra, taip buvo ir taip bus. 
Čia nieko nepakeisi, nes toki yra Kū
rėjo planai, taip žmogus yra sutver
tas. Iš šalies atrodančios menkos ir 
juokingos jaunuolių “kančios”, jiems 
patiems yra labai rimtos ir skaudžios. 
Su tomis, kad ir įsivaizduotomis, 
sunkenybėmis grumdamasis, patir
damas nusivylimų ir nepasisekimų, 
jaunuolis užsigrūdina, išmoksta ken
tėti, pasiaukoti — pasiruošia gyveni
mui. Jeigu jis to neišmoks, jeigu ne
supras, kad gyvenime reikia aukų, 
jis vėliau suluš po to gyvenimo našta.

Prieš savo jaunatviškus jausmus, 
prieš tą neramią, besiblaškančią šir
dį yra sunku kovoti, bet kovoti būti
nai reikia. Neužmiršk, kad ne tik šir
dį, bet ir protą Tu turi. Jeigu kartais 
Tau yra sunku jį panaudoti, jei neži
nai, — paklausyk mamos. Žinok, kad 
ji Tau tik gero nori, ji nėra Tavo 
priešas. Jei kartais jos sprendimai ir 
bus per griežti, bet, jų klausydama, 
nieko neprarasi. Jeigu pamatysi vie
ną filmą mažiau, jei šeštadienio
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vakarą, vietoj kur nors eiti su ber
niuku, pavaikščiosi po parką su ma
ma, dėl to nebus pavojaus tapti sen
merge. Juk esi dar tik penkiolikos 
metų, tad ar ne juokinga jau galvoti 
apie senmergystę? Jeigu savo jau
nystę vėjais praleisi ir gyvenimui 
rimtai nepasiruoši, bus geriausias re
ceptas tapti senmerge. O jeigu ir ne
taptum, jei ir pasiskubintum ištekėti 
už pirmo pasitaikiusiojo, tai laimės 
greičiausiai nerastum. Ją surasi tik 
tada, kai išmoksi į gyvenimą žiūrėti, 
kaip į rimtą uždavinį, kai išmoksi pa
siaukoti, kai suprasi, kad negalima 
visuomet tik savo norais vadovautis, 
kad reikia kartais jų atsižadėti, no
rint kitam padaryti malonumą.

Taip, mieloji Dalyte, gyvenimas 
yra rimtas, nors jis tebūtų matuoja
mas dar tik penkiolika metų. Nuo 
ateinančių metelių gal priklausys vi
sa Tavo ateitis, tad išmok paklusti, 
išmok pasiaukoti, išmok kantriai 
kentėti. Tik tada Tau švies viltis, kad 
po apsiniaukusio rudens, po šaltos 
žiemos, ir vėl galėsi džiaugtis gra
žiais pavasario žiedais.

Pirmyn ar atgal?

Pridėsiu ir kitos mergaitės laiš
ką, kuri jau pergyveno brendimo 
problemas, bet sutiko kitas, jai atro
dančias taip pat rimtas ir sunkias. Ir 
ji neaptenkinta savo motina. Mano, 
kad motina ją verčia eiti atgal, o ji 
juk norėtų visuomet pirmyn!

Gerbiamasis Redaktoriau,

Dažnai savo laikraštyje Jūs riša
te jaunimo problemas, todėl pasiry
žau ir aš išdėstyti savąją. Gal gausiu 
atsakymą ir suprasiu, ar esu kalta 
aš, ar mano mama. Esu dvidešimt 
vienerių metų mergaitė. Jau keli mė
nesiai draugauju su labai simpatišku

amerikiečiu. Jis norėtų mane vesti, 
bet mama nenori apie tai nė girdėti. 
Sako, kad dar yra laiko, ir aš susira
siu lietuvį. Bet argi galima širdžiai 
diktuoti ?

Taip pat mamai labai nepatinka, 
kad aš rūkau ir dažausi. Ji vis sako, 
kad Lietuvoj taip nebuvo. Bet juk čia 
ne Lietuva, reikia prisitaikyti prie 
esamų papročių, jeigu nenori apsi
juokinti. Žinau, kad Lietuvoje kadai
se kitaip buvo, bet pasaulis juk eina 
pirmyn, argi mes turėtume eiti atgal?

Laukiu atsakymo,
Jūsų Rita.

Mieloji Rita,
Sutinku, kad širdžiai yra labai 

sunku diktuoti, bet vis dėlto galima. 
Pirmiausia norėčiau priminti, kad 
nereikia širdies dilginti kiekvienu pa
sitaikiusiu objektu, jei nori, kad ji 
būtų suvaldoma. Kartais tikrai jau 
būna per vėlu, kai ji nevaldoma nu
stelbia protą. Todėl būtų buvę nau
dinga prieš tuos kelis mėnesius pa
galvoti ir nuspręsti, ar verta pradėti 
romansą su kitataučiu.

Nei Bažnyčios nei valstybės įsta
tymai paprastai nedraudžia tuoktis 
su kitos tautybės ar kitos tikybos as
meniu, bet dar negalima sakyti, kad 
jau viskas būtų gera ir patartina da
ryti, ko nedraudžia įstatymai. Yra ir 
kitokių įstatymų, kurie nesurašyti 
jokiame kodekse, bet kurių protingas 
žmogus turi laikytis. Tiek tautybės 
tiek tikybos skirtumai paprastai įne
ša daug disharmonijos į šeimos gy
venimą. Tai yra visai nediskutuoti
nas dalykas, nors gali pasitaikyti ir 
išimčių. 

Ir tie asmenys, kurie jau kelios 
dešimtys metų stebi Amerikos lietu
vių gyvenimą, sako, kad didžiausias 
lietuvybės kapas yra mišrios šeimos. 
Todėl jeigu mums rūpi lietuvybė, tu-
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retume stengtis, kad vedybos būtų 
tik tarp mūsų tautybės žmonių. Tai
gi, ir Tau patarčiau apsigalvoti. Tik
rai dar yra laiko susirasti ir lietuvį. 
Bet jeigu jau būtų neįmanoma, ką 
padarysi. Griežtai uždrausti tekėti 
už svetimtaučio negalima.

Apie lietuviškus papročius jau 
daug kartų esame rašę. Ką būtų ga
lima pasakyti apie rūkymą ir dažy
mąsi? Esu skaitęs, kad prieš ketu
riasdešimt metų Niujorke buvo sua
reštuota moteris už tai, kad viešai 
gatvėje rūkė. Jeigu dabar policija lai
kytųsi to metodo, tai turėtų suareš
tuoti bent trečdalį visų Amerikos 
moterų. Taigi, papročiai daug ką pa
keičia ir įteisina, bet nebūtų protinga 
kiekvieną paprotį sekti. Rūkymas 
kiekvienam yra kenksmingas, ypač 
tai tinka pasakyti moterims. Tai yra 
blogas paprotys ne tik sveikatos, bet 
ir estetikos atžvilgiu. Pamatęs rū
kančią moterį, tuoj pagalvoji, kad ji

yra arba tuščia, arba nervinga. Ir taip 
pagalvojęs, tur būt, retai apsiriksi. 
Todėl, jeigu gali, mesk tą paprotį.

Natūralaus moters grožio sudar
kymas dažais galėtų būti tam tikras 
nusikaltimas, bet kiekvienam aišku, 
kad moterys dažosi, norėdamos ne
pakankamą natūralų grožį papildyti 
dirbtiniu būdu. Tik, gaila, kad kar
tais jos apsirinka, ir ta “operacija” 
joms nepasiseka: norėdamos būti 
gražesnės, tampa juokingomis, kai 
per daug dažais apsiteplioja. Taigi, 
jei trupučiuką pasidažysi išblyšku
sias lūpas arba baltus antakius, ką 
jau būtų galima tau sakyti?... Tik ne
užmiršk, kad natūralus grožis visuo
met patrauklesnis.

Gyvenimas visuomet eina, tik ne 
visuomet pirmyn. Kartais jis ima ir 
pasuka atgal. Taigi, mes, norėdami 
visuomet eiti pirmyn, kartais jam tu
rime ir pasipriešinti.

Juozas Vaišnys, S. J.

Atsakingumas už gyvenamąjį metą
Kazimiero Kl. Cirtauto 

“Skausmo pergalė”

Amerikiečių žurnalistas Vinner, 
apibūdindamas Europos, o ypač pran
cūzų pokarinę literatūrą, sako, kad 
joje vyrauja karo pralaimėjimo, bai
mės ir kaltės nuotaikos. Prancūzų ra
šytojai jaučiasi atsakingi už gyvena
mąjį metą: jų herojai yra mūsų lai
kų žmonės, kovojantieji ir ieškantie
ji gyvenimo prasmės šių dienų chao
se. Jie žino, kad dabar ne laikas rišti 
estetines problemas, atsidėti specifi
niams meno uždaviniams ar kulti
vuoti individualinius savo jausmus.

Ir mūsų rašytojai nėra kurti laiko 
problemoms, laiko reikalavimai ir 
dvasia vienaip ar kitaip atsispindi jų 
kūryboje. Viena didžiųjų mūsų prob
lemų yra tremties problema: kaip 
įprasminti tremties gyvenimą, kaip 
apsaugoti lietuviškąją sielą gresian
čių pavojų akivaizdoje? Šiai proble
mai yra paskirti tokie vertingi vei
kalai, kaip Pr. Gaidamavičiaus “Iš
blokštasis Žmogus”, K. Cirtauto 
“Tremtinio portretas” ir dar ne taip 
seniai pasirodžiusi to paties auto-
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raus “Skausmo pergalė”. Tremties 
dienų įprasminimas, atsakomybės už 
tremties metą iškėlimas ir lietuviško
sios sielos apsaugojimas sudaro pa
grindinę šio veikalėlio idėją.

Šiai idėjai išryškinti autorius pa
naudoja pusiau beletristinę, pusiau 
filosofiškai - psichologišką formą. 
Tai yra forma, kurią prancūzai ir 
angiai vadina “esėjomis” — mėgini- 
mais. Tiesa, šia forma jau parašytas 
ir jo “Tremties portretas”, kurio tu- 
rinį sudaro pusiau moksliški, pusiau 
beletristiški tremties gyvenimo na
grinėjimai. Bet ypač šis “esėjinis” 
vaizdavimo būdas ryškus “Skausmo 
pergalėje”. “Skausmo pergalė” yra 
ne tiek apysaka, kiek psichologiškai - 
filosofiški dialogai, apysakos fone. 
Turėdami tai prieš akis, nusikalstu
mėm autoriui, jei jo darbą vertinda
mi, pritaikintumėm jam vien estetinį 
ar kokį kitą grynai formalinį metodą, 
nes toks metodas neatskleistų kūri
no esmės, jo pagrindinės idėjos ir 
parodytų patį kūrinį kreivoje švieso- 
je. Mums svarbu pažvelgti, kaip au
toriui pavyko įprasminti tremties 
tragiką jo veikėjuose, kiek išlaikytas 
kūrinio vientisumas ir kaip pateisin
ti veikėjai pagrindinės veikalėlio 
minties atžvilgiu.

Vyriausia šios apysakaitės hero
jė yra Vijoklė. Ji palieka brolį Tadą
— partizaną tėvynėje ir išeina trem
ties keliu. Jos uždavinys, autoriaus 
žodžiais, stengtis, “kad nepalūžtų 
tremtyje po sunkia likimo dalia, kad 
padarytų viską išgelbėti iš mirties 
savo mylimą tėvų kraštą” (9 pusl.). 
Kokia tad turi būti Vijoklė, kad ji 
tremties dienas įprasmintų, kad lik
tų ištikima Dievui, tėvynei ir savo 
broliui Tadui? Ji turi būti idealiste, 
besivadovaujanti savo vidujiniais nu
sistatymais, mintimis ir jausmais, ap
spręstais Dievo ir tėvynės meile. Vi

joklė ir yra tokia. Ji gryna idealiste. 
Tai ypač išryškėja jos santyky su 
broliu Tadu. Brolio ir sesers meilė 
yra pati kilniausia ir tyriausia, ji gra
žesnė už motinos meilę, nes motinos 
meilę dar drumsčia biologinis mo
mentas, tuo tarpu brolio ir sesers 
meilė yra grynai dvasinė, laisva tiek 
nuo biologiškumo, tiek nuo kiekvie
no oportunizmo. Ši meilė savo skaid
rumu prilygsta Dievo meilei, todėl 
Vijoklė sako: “O vis dėlto meilė, gi
musi iš kraujo, kad ir skaisčių šir
džių ir kilnaus tikslo vardan, yra 
maitinama savimeilės dvasia, perse
kiojama kūno geidulių” (66 pusl.). 
Šios idealistinės nuotaikos įtakoje 
Vijoklė lengvai atsisako nuo turtin
go amerikiečio Bernardo, rodančio 
jai turtingą ir pilną patogumų gyve
nimą ir svajoja apie tokią moterystę, 
kuri bus apspręsta vien Dievo ir tė
vynės meile. Su pasibiaurėjimu ji at
stumia Mr. Bressenden dovanotas 
gėles ir jo kelionės pasiūlymą, nes 
tai nesuderinama su jos principais 
bei nusistatymais.

Šis idealizmas yra labai ryškus vi
same kūrinyje ir sudaro vyraujančią 
jo nuotaiką, jaučiamą nuo pradžios 
iki galo. Jis palaiko kūrinio vienin
gumą ir užkrečia skaitytoją pasiau
kojimo, meilės, savęs išsižadėjimo ir 
kitais altruistiniais jausmais. Ir tai 
yra labai teigiamos veikalėlio savy
bės.

Tačiau kyla klausimas, kiek čia 
iškelti tipai yra gyvenimiški, natūra
lūs? Matuojant mūsų laikų bendru 
mastu, nei Vijoklė, nei amerikietis 
Bernardas, nei jo sesuo Krista, nei 
pagaliau partizanas Tadas nėra rea
lūs. Realesni šiuo atžvilgiu yra 
UNRos tarnautojai Mr. Bressenden, 
Janis, Nora, Nelė, Anastazija, o ypač 
Valė — visų principų karikatūra. Ta
čiau, kur yra pasakyta, kad autorius
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turi vaizduoti tik kasdieniškus žmo
nes? Kodėl jis negalėtų atvaizduoti 
žmones ne tokius, kokie jie yra, o to
kius, kokie turėtų būti? Aišku, auto
rius gali vaizduoti idealinius, retai 
sutinkamus tipus, jei tik jie yra psi
chologiškai pagrįsti ir vedamosios 
veikalo idėjos pateisinti.

Šiuo atžvilgiu susidaro įspūdis, 
kad autoriui ne visur pavyko vyriau
sios herojės elgesį pateisinti. Jei 
lengvai gali būti suprantamas tokios 
idealiai nusiteikusios mergaitės, kaip 
Vijokės noras stoti į griežčiausią vie
nuolyną, tai sunkiai pateisinamas jos 
noras nusižudyti; jei brolio ir tėvy
nės meilės verčiama, ji ryžtasi grįžti 
į Lietuvą, mes galime suprasti, bet 
mums sunku suvokti, kaip paprasto 
sapno įtakoje ji šio sumanymo leng
vai atsižada. Jos griežti ir staigūs gy
venimo lūžiai sunkiai pateisinami, 
nors jie ir yra būdingi brendimo ir 
jaunystės metui. Ir visi kiti veikėjai 
veik vienodi. Per mažai juose tipiš
kumo, individualinių savybių, būdo 
bruožų. Jie nenuoseklūs savo veiks
mais ir labai schematiški. Turi savo 
principus, bet neturi individualaus 
veido. Autorius juos visus be pasi
gailėjimo įjungia į vedamąją mintį, 
visai nesistengdamas juos tam iš 
anksto paruošti. Ypač tai ryšku Vi
joklės elgesy, kuri atstovauja visą 
veikalėlio ideologinę liniją. Savo stai
giais būdo posūkiais ji dažnai prieš
tarauja pati sau arba būna labai nai
vi, jos asmenybė perdaug kampuota 
ir vietomis darosi visai neaiški. Gal 
ir pats uždavinys — įprasminti trem
ties skausmą, buvo per sunkus Vi
joklės pečiams?

Nežiūrint tų trūkumų, čia gra
žiai ir prasmingai parodyta tremties 
tragika ir jos pergalė amžinųjų prin
cipų šviesoje. Visas veikalėlis per
sunktas giliu, labai paprastu, kartais

naiviu religingumu. Šiuo atžvilgiu 
veikalėlis įspūdingas, vientisas, stip
riai veikiąs į skaitytoją savo idealis
tine nuotaika. Šia prasme darbas pa
vykęs ir atliktas pavyzdingai. Jį la
bai mielai skaitys jaunimas ir ras ja
me savo troškimų, kovų ir laimėjimų 
atvaizdą. Bet jis bus įdomus ir vi
siems, kuriems dar nėra miręs žmo
niškumas.

Meninius ir kompozicinius šios 
knygutės trūkumus pastebės tik spe
cialistai, bet jos turinyje iškeltos ver
tybės nevienam padės rimčiau pa
žvelgti į mūsų dienų tragiką, kuri 
formuoja vienokius ar kitokius žmo
nes ir apsprendžia jų likimą. Gyveni
mą turime išgyventi patys ir būti 
tvirti. Kaip tvirti turime būti šian
dien, kad prasmingai išgyventumėm 
tremties gyvenimą ir išliktumėm iš
tikimi lietuviškiesiems idealams? Šiai 
mūsų dvasiai ugdyti ir lietuviškumui 
palaikyti K. Kl. Cirtauto “Skausmo 
pergalė” yra vertingas paskatinimas.

A. Baltinis.

Mergaitės,

Tur būt, skaitėte praėjusiame nu
meryje straipsnelį “Pasisekimo pa
slaptis”. Ten buvo paminėta pačių 
mergaičių nuomonė, kad mandagus 
berniukas visoms patinka. Vis dėlto 
pamatėme, kad yra mergaičių, kurios 
kitaip galvoja. Atėjo ir laiškų, ku
riuose rašoma, kad mandagumas ber
niukui neprivalomas. Kai kurioms 
net labiau patinką padaužos, mėgs
tą išgerti ar kokį “riebesni” žodį pa
vartoti.

Netrukus manome šią temą pla
čiau panagrinėti. Tam tikslui laukia
me dar ir daugiau mūsų mergaičių 
pasisakymų. Iš jūsų laiškų paaiškės 
dabartinis mergaičių nusistatymas ir 
skonis. R e d a k t o r i u s .
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JEHOVOS LIUDININKAI

Tur būt, kiekvienam teko matyti 
gatvėse ar tramvajuose sukinėjantis 
moteris su šv. Raštu rankoje ir už
kabinėjant keleivius visokiais religi
niais klausimais. Jeigu sužino, kad 
esi katalikas, tuoj klausia, kodėl gar
bini šventuosius, kodėl prieš jų pa
veikslus ar statulas pakeli kepurę ar
ba meldiesi, juk Šv. Raštas draudžia 
garbinti statulas. Tuojau atsiverčia 
savo Šv. Raštą ir paskaito kurią nors 
vietą, pabrauktą raudonu pieštuku. 
Jeigu sutinka katalikų kunigą, tuojau 
klausia, ar jis esąs tėvas — Father. 
Jei kunigas, daug negalvodamas, duo
da teigiamą atsakymą, tuoj jį užpuo
la, pradeda kolioti ir, atsivertus Šv. 
Raštą, paskaito tą vietą, kur pasaky
ta: “Ir nė vieno nevadinkite sau že
mėje tėvu, nes vienas jūsų Tėvas, 
kurs yra danguje” (Mato, 23, 9). To
liau pradeda užmėtinėti, kad katali
kai nesilaiko Šv. Rašto, vartodami 
švęstą vandenį, tikėdami, kad yra 
skaistykla, garbindami šventuosius 
ir jų statulas.

Jeigu, norėdamas jiems paaiškin
ti apie šventųjų garbinimą, pasakai, 
kad mes ir civiliniame gyvenime daž
nai panašiai elgiamės, nukeldami ke
purę ir pagerbdami Amerikos vėlia
vą arba kokio nors žymaus prezi
dento statulą, tai tuoj išgirsti atsa
kymą, kad jie ir to nepripažįsta, lai
kydami blogu dalyku nukelti kepurę 
prieš kokį nors asmenį, statulą ar vė
liavą. Kiti bendrakeleiviai, tai išgir
dę, pradeda piktintis, klausia, kaipgi 
geras amerikietis gali negerbti savo

vėliavos. Kyla triukšmas, sumišimas, 
kartais net ir peštynės.

Ši sekta save vadina “Witnesses 
of Jehova” — Jehovos Liudininkai. 
Moterys ir jauni vyrukai gatvėse 
bruka kiekvienam į rankas savo lei
dinius ir stengiasi pradėti religines 
diskusijas. Jie vaikščioja taip pat ir į 
namus, eidami nuo durų prie durų ir 
įkalbinėdami žmones priimti jų tikė
jimą, nuo kurio priklauso žmogaus 
gyvenimas ir laimė. Jie giriasi, kad 
neseniai atvertę apie milijoną žmo
nių, kad apie juos rašo didžiausi žur
nalai ir laikraščiai.

Istorija

Šios įkyrios sektos įsteigėjas yra 
Charles Taze Russel (1852-1916). Jo 
tėvas buvo audeklų pardavėjas Pen
silvanijoje. Karolius priklausė prie 
vietinės Kongregacionalų bažnyčios. 
Jis, galvodamas apie Kalvino skelb
tą predestinaciją, pradėjo pergyventi 
didelius sąžinės sukrėtimus. Galvojo, 
kad jis yra Dievo atstumtas, prakeik
tas, pasmerktas pragarui. Vaikštinė
davo ir visur kreida rašinėdavo, kad 
netikintiesiems gresia pragaras. Bū
damas 17 metų amžiaus, Russel suti
ko kažkokį ateistą ir pasiryžo jį at
versti, bet įvyko priešingai: ateistas 
“atvertė” jį patį ir padarė ateistu. 
Russel prisiekė, kad niekados netikės, 
jog yra pragaras. Jis liovėsi eiti į baž
nyčią, bet ir toliau skaitė Šv. Raštą. 
Beskaitydamas įsikalė sau į galvą, 
kad ir Šv. Raštas nieko nesako apie 
pragaro buvimą. Būdamas 20 metų. 
pradėjo skelbti naują tikėjimą “be 
pragaro”. “No hell” — tai buvo žo
džiai, kurie magiškai traukė žmones. 
Savo naują religiją pavadino “Tūks
tančio metų aušra”, bet pastebėjęs, 
kad šis vardas priminė adventistus, 
jį pakeitė kitu vardu “Šv. Rašto stu
dijos”.
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Filippino Lippi

Russel save skaitė ne mažesniu 
už šv. Joną, šv. Povilą ir Liuterį. Jis 
save laikė neklaidingu ir norėjo būti 
vadinamas “Dievo pasiuntiniu”. Ta
čiau, būdamas “Dievo pasiuntiniu”, 
jis neužmiršo ir žemiškų reikalų; 
įvairiais būdais stengėsi uždirbti pi
nigų ir dėti į banką. Pradėjo net par
davinėti “stebuklingus kviečius”, bet 
paskui jam buvo uždrausta tai dary

Angelas

ti ir turėjo grąžinti už juos surinktus 
pinigus.

Jis gyrėsi ir kartą net teisme pri
siekė gerai mokąs lotynų, graikų ir 
hebrajų kalbas, bet paskui išėjo vie
šumon, kad tai netiesa. 1897 m. žmo
nos buvo apkaltintas, kad svetimo
teriavęs su savo sekretore ir tarnaite. 
Teismas jį pripažino kaltu ir leido 
žmonai skirtis. Kad žmonai ir vaikui
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nereikėtų mokėti teismo priteistų pi
nigų, visą savo nuosavybę (240,000 
dolerių vertės) Russel užrašė draugi
jai, vadinamai “Watch Tower Bible 
and Tract Society”.

Nebūtų gražu kelti viešumon to
kias moralines klaidas paprasto mir
tingojo, bet kas nori būti religijos 
steigėjas ir Dievo pranašas, tai netu
ri stebėtis, jei žmonės patyrinėja jo 
gyvenimą, kad žinotų, ar yra saugu 
jam pavesti savo sielos išganymą.

Mirus Russel, jo darbo tęsti stojo 
J. F. Rutherford, vos paleistas iš ka
lėjimo už Pirmojo Karo metu keltus 
maištus. Jis norėjo būti vadinamas 
teisėju, nors tokiu niekad nebuvo. 
Pradėjo uoliai rašyti, ir visi jo sekė
jai turėjo platinti tuos raštus. 1931 
m. Rutherford pakeitė savo sektos 
vardą į dabartinį “Witnesses of Je
hova”. Savo pamoksluose jis skelbė, 
kad milijonai dabar gyvenančių žmo
nių niekad nemirs. Bet ir jis pats 
1942 m. mirė savo ištaigingoje viloje, 
Kalifornijoje.

Jehovos Liudininkų mokslas
Jie savo vardą išveda iš Izaijo 

knygos, kur yra pasakyta: “Jūs esa
te mano liudininkai” (43, 10). Žodis 
“Jehova” yra klaidingai sudarytas iš 
žodžio “Jahve”, kurs hebrajų kalboje 
reiškia Dievą.

Jehovos Liudininkai nepripažįsta 
Švenč. Trejybės. Pats Rutherford ra
šo: “Niekad nebuvo paskelbtas ap
gaulingesnis mokslas, negu mokslas 
apie Trejybę. Šitoks mokslas galėjo 
būti tik velnio prote” (Reconcilia
tion, 101 psl.). Kristus buvęs tik 
žmogus. Jis miręs ant kryžiaus ir vi
siškai dingęs. Jie neigia Kristaus pri
sikėlimą.

Jehovos Liudininkai yra labai nu
sistatę prieš visas Bažnyčias, bet ypač 
prieš Katalikų Bažnyčią. Prieš ją jie

turi tikrai liguistą neapykantą. Labai 
neapkenčia ir dvasiškių. Panašiai 
kaip ir adventistai, jie laukia, kada 
bus įsteigta tūkstančio metų Kris
taus karalystė žemėje. Tada visi bū
sią sunaikinti, išskyrus tik Jehovos 
Liudininkus. Pasaulio galas ir pas
kutinis teismas būsiąs 2874 arba 2914 
metais.

Jehovos Liudininkai neina į ka
riuomenę, bet ne dėl to, kad jie būtų 
pacifistai. Jie pareikalavo, kad val
džia pritaikytų ir jiems tą kariškų 
nuostatų punktą, kuriuo nuo kariuo
menės yra atleidžiami dvasiškiai. Jie 
atsisako nuo balsavimo, nedalyvauja 
“jury” teismuose, negerbia tautinės 
vėliavos ir reikalauja, kad jų vaikai 
mokyklose nebūtų verčiami gerbti 
vėliavos. Vyriausias Amerikos Teis
mas jiems nusileido ir su jų reikala
vimais sutiko.

Jehovos Liudininkų organizacija
Visa Amerika yra padalinta į še

šias sritis, kurioms vadovauja tų sri
čių prižiūrėtojai. Iš viso yra 154 zo
nos su savo prižiūrėtojais. Vietinės 
grupės yra vadinamos kuopomis 
(company). Savo susirinkimų vietą 
jie vadina Karalystės sale (Kingdom 
Hall). Visi nariai yra įpareigoti tam 
tikrą laiką pasišvęsti apaštalavimui. 
Vieni jų vadinami platintojais, kurie 
turi bent 60 valandų mėnesyje pa
švęsti jų literatūros platinimui. Kiti 
yra vadinami pionieriais, kurie visą 
laiką paaukoja Jehovos darbams. Jie 
yra apmokami. 1948 m. buvo virš 
180,000 platintojų, išplatinusių apie 
20 milijonų knygų, 12 milijonų žur
nalų ir 18 milijonų įvairių lapelių.

Jehovos Liudininkų yra įvairiose 
šalyse. Vieni kitus jie vadina broliais 
ir seserimis. Jei kuriame krašte jų 
broliai, neidami į kariuomenę arba 
negerbdami tautinės vėliavos, paten
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ka į kalėjimą, tai jie visi pradeda rėk
ti, jog yra persekiojami dėl religijos, 
jog yra tikėjimo kankiniai. Jie mėgs
ta vartoti paslaptingus išsireiškimus, 
paimtus iš Apokalipsės.

Sunku žinoti, kiek jų visame pa
saulyje yra, nes jie tyčia neduoda 
statistikų. Amerikoje jų esą apie 
300,000. Kai kas sako, kad visame pa
saulyje yra apie trys milijonai, bet 
atrodo, kad tai yra per didelis skai
čius.

Išvados
Jehovos Liudininkų religijos ne

galime laikyti krikščioniška, tai yra 
tik tam tikras krikščionybės pamėg
džiojimas. Jie atmeta svarbiausias 
krikščionybės tiesas: Švenč. Trejybę, 
Kristaus dievystę,Jo prisikėlimą,pra

garą, skaistyklą ir sakramentus. At
rodo, kad jų religijoje nėra jokios kal
bos nė apie dorybes: nusižeminimą, 
atgailą, artimo meilę. Jų katekizmas 
labai paprastas: skaityk, tikėk ir par
davinėk steigėjų knygas, vadink Die
vą Jehovos vardu, visas kitas Bažny
čias laikyk Antikristo darbu, ir būsi 
išganytas.

Vienintelė jų religijos sankcija 
yra blogo žmogaus sunaikinimas. Ki
tokių bausmių Dievas nesiunčia nei 
šiame nei kitame gyvenime. Nuodė
mių šioje žemėje nėra ko vengti, nes 
juo nuodėmingiau žmogus čia gyve
na, juo daugiau yra vilties, kad jis 
pasitaisys toje Kristaus karalystėje, 
kuri tęsis tūkstantį metų. Jeigu ir ten 
nepasitaisytų, tai be jokio skausmo 
išnyks, pavirs į nieką.

Kame slypi Jehovos Liudininkų 
pasisekimas? Pirmiausia jie kreipia
si į tuos, kurie turi šiokį tokį krikš
čionišką tikėjimą, bet atkrito nuo sa
vo Bažnyčios, gal daugiausia dėl to, 
kad buvo menkai išsilavinę ir maža

ką suprato, o gal dėl to, kad buvo per 
mažai savo tikybos dvasiškių pagerb
ti. Taigi, dažnai iš keršto jie pameta 
savo Bažnyčią ir prisideda prie Jeho
vos Liudininkų. Jau seniai pastebėta, 
kad mažai išsilavinę žmonės labai 
lengvai užsidega kokia nors nauja 
idėja ir tampa tos idėjos fanatikai.

Nepamaldūs ir nereligingi žmo
nės greitai tampa prietaringi. Nesie
kia asmeniškos tobulybės, nusigalė
dami ir pasiaukodami, bet tiki įvai
rias magiškas formules, kurios išga
nysiančios žmogų. Žinoma, prie to 
prisideda ir žmonių puikybė: jie sa
ve skaito kitokiais negu kiti, jiems 
nereikia balsuoti, į kariuomenę eiti, 
nereikia gerbti vėliavų nei kitokių 
ženklų.

Kartais mūsų krikščioniškos Baž
nyčios neišnaudoja žmonių gabumų, 
neįkinko jų į apaštalavimo darbą, 
manydamos, kad paprastas žmogus 
nieko gero negali padaryti. Tai yra 
klaida. Jehovos Liudininkai įrodo, 
kiek daug gali paprastas žmogus nu
veikti. Ir visai bemokslis žmogus gali 
daugiau padaryti už mokytą, jei ma
tys, kad juo pasitikima, kad jam pa
vedamos svarbios pareigos, kad ir jis 
gali būti daug kam naudingas. Taigi, 
labai sveikintinas dalykas, kad dabar 
ir mūsų Bažnyčioje vis labiau prade
dama kalbėti apie pasauliečių apaš
talavimą.

J. Venckus, S. J.

Tų, kurie kenčia, nevadinkite varg
šais ir nelaimingais; jie yra šios že
mės turtuoliai, nes jų sielose kaupia
si tyrieji, tiesiai iš Dievo širdies 
trykštantieji spinduliai.

P. M a u r i c e
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KNYGA, KURI TURĖTŲ BŪTI KIEKVIENOJE ŠEIMOJE

KUN. DR. JONAS GUTAUSKAS

VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA

Religinis vaiko auklėjimas ryšium su jo dvasine raida

I dalis: vaiko kelias į pasaulį — dvasinė ir fizinė raida;

II dalis: vaiko kelias į religiją — religinis brendimas;

III dalis: religinis auklėjimas šeimoje ir mokykloje;

IV dalis: ypatingieji religinio auklėjimo uždaviniai.

328 ir VIII psl. Kaina $3.

Knyga tėvams, kurie nori geriau pažinti savo vaikus ir juos religiniai 
auklėti, knyga mokytojams ir tiems, kurie domisi vaiko psichologija.

Galima gauti pas spaudos platintojus arba leidėją: Spaudos B-vė “Žiburiai”, 

941 Dundas Str. W., Toronto, Ont., Canada

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” PADĖKA
Užsakyti “L. L.” tremtiniams Vokietijoje aukojo po $1:

J. Eitmavičius (Philadelphia), L. Tamošauskienė (Chicago), J. Guzulaitis 
(Chicago), A. Juška (Chicago), V. Paliulis (Waterbury), M. Šimkus (Balti
more), V. Sasnauskas (Chicago), P. Kubert (Mahanoy City), V. Kačinskas 
(Chicago), P. Gintautas (Chicago), A. Viederis (Rockford), A. Audronis 
(Los Angeles), L. Družlauskas (Miami), M. Razmienė (Chicago), A. Jan- 
čienė (Chicago), A. Matulaitis (S. Boston), E. Končius (Cleveland), Kun. 
M. Čyvas (Albany), V. Dobilas (Toronto), S. Aušrotas (Hamilton), J. Ka- 
počiūtė (Chicago), K. Linkevičius (Chicago), V. Burdinavičienė (Hamilton), 
M. Valiulienė (Toronto), V. Karaliūnas (Brookfield), P. Zorska (Cleveland), 
Dr. A. Lipskis (Berwyn), S. Gadliauskas (Cicero), A. Lietuvininkas (Wor
cester), B. Juršėnas (Chicago), V. Strolia (Grand Rapids), J. Dambrauskas 
(Lemont), J. Laukys (Chicago), E. Šikšnius (Cleveland), A. Litvinas (Chi
cago), V. Jasiulionis (Los Angeles), E. Kazlauskas (Toronto), E. Verbickaitė 
(Hamilton), P. Alseika (Chicago), A. Kundrotas (Chicago), J. Mačiukas 
(Hamilton), R. Martinaitis (Pittsburgh), L. Gerulaitis (Detroit), A. Šileika 
(Philadelphia), J. Spirauskas (S. Boston), A. Tumosa (Chicago), A. Vasi
liauskas (Cleveland), P. Gedvila (Chicago), J. Maniuska (Toronto), A. Mac
kevičius (Chicago), M. Urbekas (Cicero), R. Adomavičiūtė (Chicago), P. 
Prankus (Chicago).



KIEKVIENAM LIETUVIUI ŽINOTINA, kad Čikagos mieste veikia 
VLIKo išlaikomas PASAULIO LIETUVIŲ ARCHYVAS, kuris renka ir 
saugo viso pasaulio lietuvių istorinę medžiagą. Todėl kiekvienas lietuvis 
prašomas siųsti šiai įstaigai archyvinę, bibliografinę ir muziejinę medžiagą. 
Kad būtų lengviau orientuotis, ką reikia siųsti, žemiau patiekiamas siųstinų 
dalykų sąrašas:

1. A r c h y v i n ė  m e d ž i a g a :  Organizacijų protokolų knygos, kongre
sų, konferencijų ir kitų suvažiavimų protokolai ir kt. Vienuolynų, parapi
jų, organizacijų, įstaigų, įmonių ir pavienių asmenų archyvai ir kt. Iš laik
raščių iškarpos. Rengtų parodų, vaidinimų ir minėjimų — akademijų plaka
tai, bilietai, kvietimai, programos, katalogai ir kt. Laimėjimų moksle, sporte 
ir kitur pažymėjimai. Pasakytų kalbų, giesmių, dainų ir muzikos plokštelės 
(records) ir magnetiniu būdu užrašymai (tape recordings, wire recordings). 
Įvairių įvykių filmai, fotografijų negatyvai ir klišės. Rankraščiai. Laiškai. 
Laiškų blankai ir vokai su lietuviškais vaizdeliais ir lietuviškais įrašais. Lie
tuviškos atvirutės. Parašyti atsiminimai, veiklos istorijos ir kt.

2. B i b l i o g r a f i n ė  m e d ž i a g a :  Lietuvių parašyta bet kuria kalba 
spauda. Apie lietuvius kitataučių parašyta spauda. Spauda lietuvių išleista 
bet kuria kalba.

Pastaba: Renkama anksčiau išėjusias ir dabar einančias knygas ir laikraš
čių komplektus ar jų dalis (rimto turinio ir juokų, spausdinti ir ranka rašyti,).

3. M u z i e j i n ė  m e d ž i a g a :  Bažnytinės ir organizacijų vėliavos, ant
spaudai ženklai, šarfai, uniformos ir kt. Įvairiomis progomis gauti ordinai, 
medaliai ir kiti pasižymėjimo ženklai. Iš Lietuvos atsivežti suvenyrai: ginta
ras, žemė, pinigai ir kt. Drožiniai, audiniai ir kt. Fotografijos, paveikslai, že
mėlapiai, planai, modeliai ir kita vaizdinė priemonė.

Istorinę medžiagą galima siųsti ir dideliais kiekiais, nes Šv. Kazimiero Sese
rų Vienuolyno šiai įstaigai duotose erdviose patalpose vietos yra. Adresas: 
Pasaulio Lietuvių Archyvas, 2601 W. Marquette Rd., Chicago 29, 111., U.S.A.

“LIETUVIŲ DIENOS”, iliustruotas mėnesinis žurnalas, kiekviename 
numeryje duoda bent 40 įdomių ar aktualių nuotraukų, straipsnių, beletris
tikos bei informacinės medžiagos iš pasaulio lietuvių gyvenimo.

Turi ir anglišką skyrių, taigi, prieinamas ir čia gimusiems bei svetim
taučiams. Vienas numeris siunčiamas susipažinimui nemokamai, prisiuntus 
savo adresą. Metinė prenumerata 4 dol. Adresas: “Lietuvių Dienos”, 9204
S. Broadway, Los Angeles 3, Calif.


