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Nesakyk: „Esu tik vaikas!"
Kur tik tave siųsiu, tu eisi, 
ką tik tau liepsiu, - kalbėsi!

Nebijok nieko, nes aš esu su tavimi. <...> 
Štai aš dedu savo žodžius į tavo lūpas! (Jer 1-8.9)

* *  *

Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus.
Kas valgys šią duoną - gyvens per amžius.
Duona, kurią aš duosiu,
yra mano kūnas už pasaulio gyvybę (jn 6, 51).

Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: 
jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno 
ir negersite jo kraujo, 
neturėsite savyje gyvybės!

Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, 
tas turi amžinąjį gyvenimą, 
ir aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną (Jn 6, 53-54).

Popiežius Paulius VI

PASAULIUI  REIKIA KRIKŠČIONIŠKOSIOS VILTIES

Nurimkite: tai aš, nebijokite! - Ką reiškia šie žodžiai mūsų 
laikų žmogui, nuolat kenčiančiam dėl netikrumo ir kitų da
barties pavojų? Ką reiškia šie žodžiai mums?

Viltis. Ji nuskamba tarytum mūsų lūkesčių išsipildymas, tarytum paža
das, kuris į ateitį perkelia tai, ko trokštame, bet šiuo metu negalime pasiek
ti. Žmonijos pažanga nuolat didina mūsų lūkesčius. Kuo daugiau žmogus 
siekia, tuo daugiau jis trokšta turėti. Mes visi gyvename viltimi. Negalime, 
niekuomet neprivalome pasakyti: Gana. Turime kopti aukštyn ir siekti pa
žangos, kol nebūsime tikri, kad tikslas pasiektas. Tai ir yra viltis.

Perkelti į ateitį tai, ko šiandien trūksta, mus skatina dvigubas moty
vas. Pirmiausia, žvelgti į ateitį, ieškant savo tikslui trokštamo objekto, 
mus skatina išorinės gyvenimo aplinkybės, įvairūs trūkumai, netobulu
mai, netvarka. Mes trokštame bent ateityje pasiekti pilnatvę, tobulumą, 
teisingumą, tvarką. Iš čia kyla visa moderniojo gyvenimo dinamika, įtam
pa, natūrali geresnio gyvenimo, geresnio pasaulio viltis.

Antras motyvas, glaudžiai susijęs su pirmuoju, yra vidinis. Jis kyla iš 
vidinės tamsos, kuri yra žmogaus prigimtyje. Žmogus nėra patenkintas,
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kol nėra pasiekęs tos pilnatvės, tos laimės, į kurią krypsta tauriaisiais 
savo būties polinkiais. Žmogus skirtas pilnatvei ir laisvei taip, kaip akis 
yra skirta regėjimui, šviesai. Žmogaus viltis krypsta į transcendentinę, 
anapus šio pasaulio esančią tikrovę, į begalybę, į Dievą. Čia mes vėl 
galime įsitikinti, kokią tikrą, vienintelę tiesą yra išreiškęs šv. Augustinas: 

Sau mus sukūrei, Viešpatie, ir nerami mūsų širdis, kol atsilsės 
Tavyje.

Tai natūrali mūsų viltis. Tai dramatiškas žmogaus dvasios veržimasis. 
Tačiau šiam veržimuisi gresia pavojai. Jei žmogus tenkinasi vien troški
mais, svajonėmis, jis neįveikia nenugalimų kliūčių ir tas veržimasis virsta 
abejingumu ar net desperacija. Todėl šį natūralų veržimąsi į idealą, į 
pilnatvę ir meilę reikia paremti viltimi, reikia paremti krikščioniškąja vil
timi, išaugusia iš tikėjimo, - ji niekuomet nenuvilia.

Krikščioniškoji viltis yra žmonių tarpusavio solidarumo ir meilės versmė. 
Be šios vilties žmonija nepajėgtų pasiekti nė savo žmogiškųjų tikslų. Geres
nis, teisingesnis ir broliškesnis pasaulis be šios krikščioniškosios vilties yra 
tiktai nereali svajonė. Krikščionis turi ryžtingai nugalėti pagundas prieš viltį, 
prisimindamas Kristaus žodžius: Nebijokite! Aš nugalėjau pasaulį.

Turime vertingai gyventi. Turime visada gyventi krikščioniškąja viltimi. 
Neužtenka vien tradicinės paguodos, kurią įrašome savo mirusiųjų antka
piuose. Mūsų krikščioniškoji viltis turi remtis tvirtu idėjiniu filosofiniu pa
grindu, mūsų pažiūromis į žmonijos istoriją ir gyvenimą. Kitaip tariant, 
krikščioniškoji viltis turi remtis nepajudinamu mūsų tikėjimo pagrindu.

Kas tiki, tas visuomet yra kupinas vilties. Krikščioniškosios vilties 
optimizmas gali remtis gyvenimo įvykiais net ir tada, kai šie įvykiai prie
šingi vilčiai.

Mes žinome, - sako šv. Tomas, - kad mylintiems Dievą viskas išeina 
į gera.

Mūsų krikščioniškąją viltį palaiko nepalaužiamas tikėjimas visagale ir 
tėviška Dievo Apvaizda, kuri tvarko ne tik mūsų asmeninį gyvenimą, bet 
ir žmonijos istorijos įvykius.

(Iš popiežiaus Pauliaus VI kalbos bendrojoje audiencijoje, 1978 06 20)

GYVENTI TIKĖJIMU

Kard. Alfredas Bengšas

IR ŽODIS TAPO KŪNU

Trys Kalėdų švenčių evangelijos - tai lyg trys žingsniai, kuriuos žengdami 
priartėjame prie didžiosios paslapties - Dievo Sūnaus tapimo Žmogumi.

Pirmosiose Mišiose išgirstame blaivų evangelisto Luko pasakojimą. Čia 
niekas nepadailinta, niekas nesumenkinta: gyventojų surašymas, vietos
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neradimas užeigoje, gimusio Jėzaus paguldymas ėdžiose. Pradžioje nėra 
nieko, kas sudarytų kalėdinę nuotaiką.

Tačiau Piemenėlių Mišiose ši scena nušvinta. Nuskamba Angelo žodžiai: 
Šiandien jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas.

Mažytis Kūdikėlis piemenų oloje pavadinamas vardu. Tai vardas, su
sijęs su Izraelio tautos lūkesčiais: Kristus, Mesijas, Gelbėtojas.

O trečiose Mišiose skaitoma Evangelija pagal Joną: Žodis tapo Kūnu. 
Mes matome Betliejaus tvartelyje ne vien Dangaus pasiuntinį, - tikėjimo 
padedami galime išvysti ir Amžinąjį Tėvo Žodį, tapusį Žmogumi. Ir tik 
dabar tikėjimo akimis pamatome Prakartėlę nušviestą tikros šviesos, bū
tent - amžinybės spindesio. Tik dabar, kiek tai išvis įmanoma, priartėjame 
prie šio slėpinio. Bažnyčia liepia mums klauptis ir garbinti. Šitaip pro 
Betliejų, angelo paskelbtą žinią ir didžią prasmę turinčius apaštalo žo
džius ji mus veda prie tikrosios krikščioniškų Kalėdų versmės. Kalėdinės 
nuotaikos reiškiasi įvairiai, bet krikščioniškos Kalėdos yra tik tada, kai 
Naujieną išgirstame tikrai tikėdami ir garbindami.

Ir krikščionis dėl dviejų priežasčių gali neišgirsti šios Evangelijos pagal 
Joną pradžios. Pirma, žiūrėdamas į Prakartėlę, jis gali pasitenkinti pavir
šutinišku jausmu. Juk daug lengviau klausytis giesmės Tyli naktis ir žvelgti 
į gerai pažįstamą mielą Betliejaus vaizdelį, negu permąstyti paslaptingus 
apaštalo žodžius. Antra, tos Evangelijos pradžia yra kovos himnas. Ji 
buvo parašyta atsakant tiems, kurie netikėjo, jog Dievo Sūnus tikrai tapo 
Žmogumi, kuriems Kristus buvo kažkokia dvasinė būtybė, o ne Žmogus 
iš kūno ir kraujo, pagimdytas Mergelės. Šiandien ji - išpažinimas, prieš
tara kitam, kasdien girdimam „himnui“: materija - visa ko pradžia; nėra 
nieko, išskyrus materiją; iš materijos kyla viskas; mes laikome Kristaus 
šlovę mitu. Girdėdami tokį „himną“, ir mes galime susigundyti pasiten
kinti vien kalėdine nuotaika ir ramybe, pasistengti nepamatyti tikrosios 
krikščioniškųjų Kalėdų Naujienos svorio ir svarbos.

Tačiau evangelisto žodžiai - ne tušti samprotavimai. Jo Evangelijos 
prologas - tai mums gyvybiškai svarbus himnas žmogaus orumui. Dievo 
Sūnus tapo Žmogumi, nepaisant viso, kas vyko ir tebevyksta žmonijos 
istorijoje, nepaisant jos silpnumo, sugedimo, neteisybės ir prievartos, ne
paisant be paliovos liejamo kraujo ir dejonių. Niekas Jam nesukliudė tapti 
vienu iš mūsų. Ateidamas į pasaulį, Jis patvirtino tai, kuo mes dėl didelės 
karčios patirties jau nebedrįsome tikėti: pasaulis priklauso Jam, o ne šė
tonui. Žmogus dar buvo vertas, kad Dievas pabandytų įsikišti.

Žinoma, tai nėra himnas žmonių laimėjimams ar žmogiškajam išdidu
mui. Kad taip įvyko, reikia dėkoti Dievo meilei. Tačiau tai meilė labai 
rimtai žiūrint į žmogų. Dievas nebando keisti žmogaus, keisdamas sąly
gas. Jis nepaniekina žmogaus tiek, kad praeitų pro jo kaltę. Jis nesitenki
na vien tik atsiųsdamas jam Naujieną. Ne, - Jis ateina pats. Mes esame 
Jam tokie svarbūs, kad Jis ateina kaip vienas iš mūsų. Jis prisiima kūną,
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o tai reiškia - žmogiškąją dalią su jos skurdu ir vargais. Jis prieina net 
iki to, kad ateina kaip Kūdikis, sušalęs ir verkiantis, - kaip tikras vargšų 
vaikas. Panorėjęs gimti ėdžiose, ir mirti panoro ant kryžiaus. Betliejuje Jis 
pradėjo savo lemiamos kovos kelią prieš nuodėmę, šėtoną ir mirtį. Jis 
atsisakė bet kokios šlovės ir spindesio, atėjo nuogas ir toks gležnas.

Nuo pat Adomo laikų žmonija eina nuodėmės, prakeikimo keliu. Dievo 
Sūnus ateina ne tam, kad vienu stebuklingu žodžiu grąžintų prarastąjį 
rojų. Ne, drauge su mumis Jis eina tuo pačiu keliu, nors Jis vienintelis be 
nuodėmės. Išlieka tiesa, kad žemėje visada bus spyglių ir erškėčių. Tačiau 
Jis leido uždėti Jam ant galvos karūną iš jų. Tiesa yra ir tai, kad žmogus 
turi užsidirbti duoną savo veido prakaitu, bet tai jau nebe prakeikimas 
nuo tada, kai Jėzaus kaktą išpylė mirties baimės prakaitas.

Šitai mes sakome, klupdami ant kelių ir tardami: Ir Žodis tapo Kūnu. 
Tai jau nebe vien tik gražus posakis šventės proga, nes tęsinys yra toks: 

Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais.
Tai reiškia: rodyti Jo garbę ir šlovę kūne, varge ir kasdienybės skurde 

bei rūpesčiuose. Nuo tada, kai Žodis tapo Kūnu, dviejų žmonių susijun
gimą santuokoje lydi Dievo malonė.

Nuo Betliejaus laikų kiekviena krikščionė motina laiko rankose ne vien 
tik savo kūną ir kraują, bet ir Dievo vaiką. Nuo tada yra įmanomas kūno 
šventumas, yra Duona ir Vynas, tik pridengiantys Viešpaties buvimą, yra 
Vanduo, per Krikštą nuvalantis sielą. Nuo tada yra vargas, skurdas ir 
ligos, kur parodoma Dievo vaikų šlovė. Betliejus - tai naujosios žmonijos 
gimimo valanda, kuri negalėjo išmušti jokioje revoliucijoje, jokioje pažan
goje. Tai nauja Žmogumi tapusiojo Dievo brolių ir seserų bendruomenė.

Mes - šių dienų vaikai, Dievo Naujienos besiklausantys tik viena au
simi, tokia jautria socialiniams klausimams. Bet mes neturime teisės nu
stumti į šalį nei Gerosios Naujienos, nei pačių Kalėdų. Evangelijos pagal 
Joną pradžioje pasakoma svarbiausia tiesa: Žodis tapo Kūnu. Meilė, kuriai 
taip rūpėjo išgelbėti žmones, atėjo pas mus kūne, regima, veikianti, pasi
reiškianti, o ne vien tik mokanti. Jeigu mums rūpi žmogus ir jo gerovė 
(taip pat ir žemiškoji, nors ne vien tik ji), tai mūsų mintys, jausmai ir 
kalbos turi tapti kūnu ,  virsti darbais. O kaip dažnai apie įvairias socia
lines programas tegalime pasakyti: Žodis ir teliko žodis!

Toliau apaštalas Jonas Evangelijoje sako, jog tikrasis išganymas gali 
ateiti tik iš tikro šaltinio - iš tapusio Žmogumi Išganytojo. Niekas nepajė
gia ilgai tverti, kas kilę iš vyro ir kūno norų. Jokia bendruomenė, pagrįsta 
vien kultūriniais, ekonominiais, teisiniais ir politiniais santykiais, neatneša 
gerovės, net ir žemiškosios. Kai kas išauga ir ištveria tik ten, kur pradeda 
veikti Kristaus duota galia tapti Dievo vaikais. Išauga gimusiųjų iš Dievo 
bendruomenė, išauga mistinis Kristaus Kūnas. Tokia yra Bažnyčios kalėdi
nė giesmė - apaštalo Jono himnas, taip pat himnas ir Motinos Bažnyčios, 
kuri Krikštu gimdo naują Dievo tautą - palaimą visoms žemės tautoms.
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...Ir priėmė tarno išvaizdą... Karo metais aš naujai suvokiau Kalėdų 
paslaptį. Nepasakosiu, kaip tai atsitiko. Tik pasidalysiu naujai suprastais 
Šventojo Rašto žodžiais. Jie toli gražu nėra susiję su kalėdine nuotaika, 
nėra jų ir trijų kalėdinių Mišių tekstuose. Tačiau esu tikras, kad žmogus, 
priėmęs juos į savo širdį, niekada nebegalės žiūrėti į Prakartėlę, jų nepri
simindamas.

Štai tie žodžiai:
Jis apiplėšė pats save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas pa
našus į žmones (Fil 2, 7).

Kartūs žodžiai apie tarno išvaizdą yra raktas į mūsų švenčiamą Kalė
dų paslaptį. Jau prieš šimtmečius šitaip ją suprato krikščionys, nes senoje 
kalėdinėje giesmėje yra eilutės, išreiškiančios šv. Pauliaus žodžius:

Jis apreiškė savo visagalybę, tapdamas menkas ir mažas, priimda
mas tarno išvaizdą, Jis - visų daiktų Kūrėjas.

Šis „šuolis“ iš dangaus šlovės į skurdą ir menkumą niekada nesiliaus 
stebinęs tikinčiųjų: Dievo Sūnus paslėpė savo šlovę po mažo Vaikelio 
menkumu ir nuolankumu. Ėdžiose guli amžinojo Tėvo vienatinis Sūnus, - 
sakoma vienoje senoje vokiečių kalėdinėje giesmėje.

Bet pati esmė štai kur: tarno išvaizda - tai ne koks nors „vaidmuo“: 
Viešpats neapsivilko tarno livrėja, tai nėra pamaldi apgavystė. Jis neapsi
metė, kad priima tarno išvaizdą, nes atėjo į pasaulį, kad būtų klusnus iki 
pat mirties ant kryžiaus. Jo gyvenimo prasmė buvo tarnavimas: Aš esu 
tarp jūsų kaip tas, kuris tarnauja. Gimimas, priimant tarno išvaizdą, taip 
pat ir mirtis ant kryžiaus - vergo mirtis - rodo mums Jėzaus Kristaus 
Širdį, jos tarnaujančią meilę. Vien per Ją ir atėjo išganymas į pasaulį.

Dangiškojo Tėvo gailestingumui, trokštančiam nutiesti tiltą per bedug
nę, esančią tarp Dievo ir žmogaus, reikėjo tarpininko šioje žemėje. Jam 
reikėjo žmogaus, tetrokštančio vien vykdyti malonę skleidžiančią Dievo 
valią, niekada ir niekur nereiškiančio savo valios. Jam reikėjo žmogaus, 
kuris gaubiamas pasaulio tamsos ir apleidimo pirmą kartą būtų galėjęs 
ištarti: Teesie Tavo valia! Be tokio klusnaus tarno nebūtų buvusi panai
kinta tarp Dievo ir pasaulio žiojinti bedugnė.

Dievo Sūnus jau nuo amžių negalėjo galvoti ir norėti kitaip, kaip tik: 
Tėve, teesie Tavo valia. Danguje šie žodžiai yra tyras ir skaidrus džiaug
smas, o žemėje jie gali nuskambėti tik priėmus tarno išvaizdą. Nuo Dievo 
nutolusiame mūsų pasaulyje Jo Sūnaus meilė gali pasireikšti tik kaip 
nuolankus klusnumas. Mirties akivaizdoje Jėzus ištarė Tėvui taip. Tačiau 
tai meilė, visuomet norinti mums tarnauti ir taip mus išganyti. Ji ir buvo 
tai, kas panaikino bedugnę tarp Dievo ir žmogaus, nes kūriniai nenorėjo 
tarnauti. Adomas nenorėjo paklusti: jis norėjo būti toks pat kaip Dievas, 
0 ne jo tarnas.

Kalėdos yra Dievo atsakas į šį maištą, atsakas, kokio niekas nesitikėjo 
sulaukti. Viešpats tapo Tarnu, kad atpirktų nepaklusnų tarną. Dievo Sūnus
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tampa Adomo Sūnumi, kad būtų išpirkta Adomo puikybė. Adomas supra
to, kad yra nuogas, - sakoma Šventajame Rašte. Taigi ne dievu tapęs, o 
pažemintas ir apnuogintas: tarno išvaizda yra kaltės vaisius, ir visi Ado
mo sūnūs turi tai patirti. Tačiau Betliejaus Kūdikio nuogumas - jau nebe 
nuodėmingos puikybės vaisius, o klusnios ir nuolankios meilės ženklas. 
Per Jį suteikiama Dievui garbė ir ramybė žmonėms. Atėjo Tas, kuris atsi
lygino už nuolat pasikartojantį kūrinio atsitraukimą:

Štai ateinu vykdyti Tavo valios.
Malonus ir mielas Prakartėlės vaizdas. Bet yra svarbu ir rimta tai, ką 

Betliejaus Kūdikis neri pasakyti savo bejėge išvaizda: Aš ateinu tarnauti.
Ir žmogus, stovintis prie Prakartėlės, turi susimąstyti ir suprasti, kad 

Viešpaties žodžiai buvo pasakyti jam: Kur aš esu, ten bus ir mano tarnas. 
Savo dvasia jis privalo stovėti ten, kur stovi pats Viešpats: Aš atėjau, kad 
tarnaučiau. Antraip jam Betliejus liks svetimas, nors jis ir melstųsi gra
žiais žodžiais, nors ir būtų jį apėmusi kalėdinė nuotaika.

Šitaip pamąsčius, Prakartėlės vaizdas tikrai gali sukrėsti. Nes mes 
gyvename pasaulyje, kuris nenori tarnauti ne tik žmonėms, bet ir Dievui. 
Mes vis dar esame sūnūs Adomo, norėjusio tapti viešpačiu. Šio pasaulio 
viešpats ne veltui Šventajame Rašte vadinamas šėtonu, puolusiu angelu, 
kurio šūkis: Non serviam - netarnausiu!

Mes gyvename pasaulyje, kuriame milijonai moterų nori tarnauti pra
bangai, o ne gyvybei. Jos atsisako motinystės tarnystės. Milijonai jų atsi
sako nešti santuokinės ištikimybės jungą (neretai sunkų). Rėksmingos 
reklamų šviesos ir viliojantys jų vaizdai įbruka mintį: Kuo daugiau gauti 
iš gyvenimo ir pasimėgauti juo!

Tikrai švęsti Kalėdas šiame pasaulyje reiškia daugiau negu dalyvauti 
iškilmėse. Tai reiškia dėl Kristaus pradėti meilės tarnystę. Ir tai kur kas 
daugiau negu labdaringa veikla. Pirmiausia - tai visiškas atsižadėjimas 
nelemtojo klausimo: Kokia man iš to bus nauda? Nes šis klausimas su
naikina bet kokią bendruomenę. Tarnaujanti meilė renkasi ir teikia krikš
čionišką auklėjimą, nes tai yra tarnavimas nemirtingoms sieloms. Pasi
rengimas tarnauti palaiko šeimas. Vien tik pasirengusi tarnauti meilė 
pajėgia suteikti mūsų bendruomenėms tai, ko negali duoti „sveika“ am
bicija, seksas ir aistra. Esame pasaulyje ne tam, kad mėgautumės gyve
nimu, ne kad mums tarnautų, o kad patys tarnautume, nes savo gyveni
mu turime būti pajėgūs žvelgti į Betliejaus Kūdikio akis. O kiek dar tame 
gyvenime yra to, kas prieštarauja Jėzaus tarnystei ir Jo dvasiai! Kaip mes 
trokštame patirti malonumų švęsdami Kalėdas, o jau vien tai yra pasity
čiojimas iš Prakartėlės! Vienu metu negalima garbinti ir prabangos, ir 
Betliejaus Kūdikio. Negalima ir nusigręžti nuo Kūdikėlio palaiminimo, ir 
kartu giedoti Jam!

Pradėdami garbinti Meilę, Betliejuje ėmusią tarnauti mūsų išganymui, 
turbūt pirma turime sudeginti kai kuriuos stabus. Tik ji viena išgano.
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Tikriausiai mums labai sunku suprasti tarnaujančios Meilės poziciją. Bet 
tai yra vienintelis kelias, kuriuo galime sekti paskui Kristų ir taip priartėti 
prie Jo. O tas, kuris turi drąsos pradėti juo eiti, patirs, kad tai yra ne vien 
sunkus, bet ir didelį džiaugsmą teikiantis kelias. Pasauliui išganymą, o 
mums dangišką palaimą teikia ne valdžia, ne pažanga ir pažinimas, o tik 
kitiems tarnaujanti nesavanaudiška meilė.

Jeigu paklaustume krikščionį, kur slypi Kalėdų švenčių prasmė, jis 
turėtų atsakyti, atrodo, labai sausai: Tarnas turi būti ten, kur yra jo 
Viešpats. Bet čia ir glūdi krikščioniškojo gyvenimo kilnumas ir tobulumas: 
tarnaujame Dievui ir broliams taip, kaip JIS.

Kolumba Marmionas, OSB

NAUJAS GYVENIMAS

Mes, krikščionys, nesame vien šios žemės gyventojai. Mūsų žvilgsnis sie
kia Anapus. Mūsų tikslas yra naujas gyvenimas Dieve, kuris bus mums 
suteiktas, kai Kristus vėl ateis su savo galybe ir valdžia. Tada Kristaus atpir
kimo darbas bus baigtas. Todėl mes gyvename džiugūs - su viltimi, kad 
dalyvausime amžinojoje laimėje, kurią Jėzus parengs savo Tėvo karalystėje. 
Todėl mūsų nebaugina nei vargai, nei kančios, nei ligos, netgi pati mirtis, nes 
žvelgiame į Viešpatį ir Jo amžinąją karalystę, kurios dalyviai būsime.

Jauni žmonės nemąsto apie ligas ir mirtį. Tačiau gyvenime yra dalykų, 
kuriuos kiekvienas turime apmąstyti. Tokia problema yra mirtis. Seni turi 
mirti, jauni gali mirti. Ne kiekviena liga baigiasi mirtimi. Tačiau kiekvie
na liga yra laikas, kai turime progą susimąstyti apie paskutiniuosius 
dalykus. Mirtis yra skaudi nuodėmės pasekmė.

Kaip per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį, o per nuodėmę mirtis, 
taip mirtis prasiskverbė į visus žmones, nes visi nusidėjo (Rom 5,12).

Ir mums, krikščionims, mirtis yra šiurpi, kraupi, nes tai skausmingas 
sielos atsiskyrimas nuo kūno, nuo daug ko, ką mylėjome. Bet mes priima
me mirtį iš Dievo rankų kaip atgailą ir atpildą už savo nuodėmes. Mirties 
akimirką apimame visą savo gyvenimą, kad atiduotume jį Tėvui. Visa, ką 
gero esame padarę, kaip mūsų gyvenimo atnašą, jungiame su išganymą 
nešančia Kristaus malone.

Mirtis mums yra vartai į naują gyvenimą. Mūsų liūdesys nėra kaip tų, 
kurie neturi vilties. Kristus nugalėjo mirtį: Jis mūsų mirtį savąja sunaiki
no ir mums gyvybę prisikėlimu sugrąžino (Velykų prefacija). Kristus mus veda 
pas Tėvą. Taip mirtis mums tampa gražiausiu gyvenimo aktu. Šį akimirks
nį tikėjimas virsta regėjimu. Laikas dingsta - prasideda Amžinybė:

Tavo ištikimiesiems, Viešpatie, gyvenimas nesibaigia, o tik keičiasi 
ir, šios žemės laikinajam būstui suirus, jie danguje atranda amži
nąją buveinę (Gedulinė prefacija).
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Daug religijų kalba apie atsiskaitymą po mirties. Ką nekrikščionys tik 
neaiškiai nujaučia, mes Šventajame Rašte randame aiškiai pasakyta: 

Žmonėms skirta vieną kartą mirti ir stoti į teismą (žyd 9, 27).
Teismas yra realus dalykas ir besąlygiška būtinybė. Dievas davė mums 

laisvą valią, kad galėtume apsispręsti už ar prieš Jį. Šiame pasaulyje už 
tiek daug gerų darbų lieka neatlyginta ir už tiek daug blogų - nenubaus
ta. Jeigu Amžinybėje nebūtų galutinio atsiskaitymo, liktų neįvykdytas 
dieviškasis Teisingumas. Bus lemiamas susitikimas su gyvuoju Dievu. 
Siela stos prieš savo Kūrėją ir matys Jo begalinį šventumą. Matys ir save 
kaip Dievo paveikslą, kuris atspindės visa, ką gyvenime buvo gera ir 
bloga padaręs. Aiškiai pasirodys visos nuodėmės, klaidos, apsileidimai, 
ir nebebus galima jų ištrinti. Žmogus stovės prieš Dievą toks, koks iš 
tikrųjų yra.

Kad žmogus toliau gyvens po mirties, toks buvo ir yra visų tautų ir 
religijų įsitikinimas. Tai rodo mirusiųjų kultas. Apie tai kalba ir prigimti
nis supratimas. Dvasinė žmogaus siela negali išnykti, nes tai, kas yra 
dvasiška, nenyksta. Natūralus žmogaus troškimas teisingumo, laimės, 
amžinumo tegali būti patenkintas tik anapusiniame gyvenime. Amžinybę 
liudija antgamtinis apreiškimas. Visos išganymo pastangos yra skirtos 
amžinajai laimei. Nei žmogaus protas, nei vaizduotė nėra pajėgūs sukurti 
Amžinybės vaizdo. Apie gyvenimą po mirties žmogui žinių suteikia dieviš
kasis apreiškimas. Jis kalba apie tris pomirtinio gyvenimo būkles.

Dangus tai nėra kažkoks žmonių išradimas nusivylusiųjų paguodai. 
Tai antgamtinė tikrovė, kurią mirtimi ant kryžiaus mums pelnė Kristus ir 
parengė savo ištikimiesiems. Jėzus sako:

Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus niekina ir persekioja bei meluo
dami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia 
gausus atlygis danguje (plg. Mt 5,11-12). Mano Tėvo namuose daug 
buveinių. < . . .> Einu jums vietos paruošti (jn 14,2).

Kas eina į dangų? Tie, kurie miršta būdami Dievo malonėje, neturi 
nuodėmių ir yra išvaduoti iš bausmių už padarytas nuodėmes. Kas yra 
dangaus laimė? Nė viena žemiška sąvoka negali nusakyti dangaus lai
mės. Apaštalas Paulius skelbia:

Ko akis neregėjo, ko ausis negirdejo, kas žmogui į mintį neatėjo, tai 
paruošė Dievas tiems, kurie Jį myli (1 Kor 2,9).

Danguje mes regėsime ir turėsime Dievą (plg. 1 Kor 15, 22), džiaugsimės 
neišsemiamais Triasmenio Dievo laimės ir meilės turtais. Dieviškasis gyve
nimas, kurį mes, būdami malonės būsenoje, vos tenujaučiame, danguje 
mus persmelks savo džiaugsminga jėga ir amžina jaunatve. Danguje bus 
taip ištobulintos mūsų antgamtinės galios, kad galėsime priimti ir pajusti 
begalinę Dievo meilės laimę. Danguje nebus nei nuobodulio, nei nuovargio. 
Ten vyks amžinai veiklus gyvenimas. Mes būsime panašūs į amžinai gyve
nantį ir kuriantį Dievą. Todėl ir Šventasis Raštas laimę danguje vadina
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gyvenimu - tikruoju, amžinuoju gyvenimu (plg. Mt 18, 8; 19, 29; 1 Tim 6, 19). 
Pagaliau - Dangus yra žmogui apsireiškiantis Dievas (plg. Apr 7 ir 21).

Kai melsdamiesi už mirusius prašome jiems amžino atilsio ir ramybės, 
tai reikia suprasti kaip priešingybę žemės vargams bei nerimui. Danguje 
mes džiaugsimės visais bendravimo džiaugsmais. Bendravimu visų ange
lų ir šventųjų, mūsų mylimųjų ir artimųjų - tų, kurie yra Amžinybėje, ir 
tų, kurie malonės būsenoje gyvena žemėje. Danguje mes būsime laisvi 
nuo baimės ir kančių. Čia mūsų amžinumo ir džiaugsmo troškimas bus 
išpildytas.

Dievas nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių; ir nebebus mirties, 
nebebus liūdesio nei aimanos, nei sielvarto (Apr 21,4).

Koks likimas laukia žmogaus, kuris atsiskyrė su šiuo pasauliu, būda
mas Dievo malonėje, bet neišsigydęs nuo nuodėmės padarytų žaizdų ir 
neatpalaiduotas nuo bausmių už nuodėmes? Tikėjimas sako, kad tokia 
siela negali eiti į dangų. Bet ji nepatenka ir j pragarą. Yra tarpinė būsena, 
kuri vadinasi skaistykla. Čia siela aiškiai regi, koks didis yra Dievas ir 
kaip vertas meilės. Jaučia begalinį meilės ilgesį ir kartu skausmingai su
pranta savo kaltumą, kuris ją atskiria nuo Dievo. Čia siela „atsilyginti“ 
jau negali, bet ji pati yra „lyginama, tiesinama“ . Malda, sakramentais, o 
ypač šv. Mišių auka mes galime padėti sieloms išsiskaistinti, apsivalyti, 
kad greičiau galėtų būti vertos regėti Dievą. Apie tai kalbama Senojo 
Testamento Makabėjų knygoje:

<... > šventa ir dievota mintis <... > daryti auką už mirusiuosius, 
kad jie būtų išvaduoti iš nuodėmių (2 Mak 12, 45-46).

Ir dieviškasis Išganytojas kalba apie dvejopą galimybę atsilyginti už 
nuodėmes - arba šiame gyvenime, arba busimajame.

Pragaras - tai ne baimingos vaizduotės kūrinys ir ne siaubo pasaka. 
Pragaras yra baisi tikrovė. Apreiškimas jį nedviprasmiškai liudija. Jėzus 
kelis kartus kalbėjo apie pragarą ir ypač plačiai pavaizdavo paskutinį 
teismą:

Paskui jis prabils į stovinčius kairėje: „Eikite šalin nuo manęs, 
prakeiktieji, į amžinąją ugnį, kuri prirengta velniui ir jo angelams"
(Mt 25, 41).

Apaštalai įspėja nusidėjėlius:
Jiems teks kentėti amžiną pragaištį, atstumtiems nuo Viešpaties 
veido ir nuo Jo šlovingos galybės (2 Tes 1,9). Jie bus kankinami dieną 
ir naktį per amžių amžius (Apr 20, 10).

Tiesa apie pragarą Biblijoje mums yra paskelbta kaip išganymo tiesa. 
Dievas nenori mūsų gąsdinti, bet tik įspėti ir išgelbėti. Jis myli nusidėjė
lius ir nori, kad jie atsiverstų, kol dar yra laiko.

Kas bus pasmerktas eiti į pragarą? Tas, kuris iki paskutinio atodūsio 
bus užkietėjęs su sunkiomis nuodėmėmis. Patekusieji į pragarą yra visiš
kai atskiriami nuo Dievo.
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Amžiams atskyrimas nuo Dievo pragarą paverčia pragaru (šv. jonas 
Chrizostomas).

Kristus kalba apie amžinąją ugnį (Mt 25, 4i), apie negęstančią ugnį (Mt 
9, 44), apie amžinąją kančią (Mt 25, 46). Nors pragaro bausmės yra įvairios 
pagal kiekvieno kaltės dydį, nors amžinosios ugnies mes iki galo suvokti 
negalime, tačiau apie jos baisumą ir amžinumą apreiškimas nepalieka 
jokių abejonių - kelio iš pragaro nėra.

Kai kurie meno kūriniai sudaro įspūdį, tarsi pragare būtų įdomus bend
ravimas su vienminčiais. Tačiau taip nėra. Apreiškimo mokymas rodo 
visai kitą vaizdą: jokios draugijos, didžiausias izoliuotas vienišumas, jo
kios jungiančios meilės, o tik atstumianti neapykanta. Jokio atgailos jaus
mo, jokio gerumo ženklo, nes prakeiktieji, kaip ir piktosios dvasios, pasto
viai užsispyrę su blogiu. Jokios vilties, kad sulauks pagalbos, kad kas 
nors pasikeis, nes į pragarą neprasiskverbia jokia žmonių malda, joks 
Dievo malonės spindulys. Prakeiktieji yra toli nuo to, kas gyvenimą daro 
tikru gyvenimu. Šventasis Raštas pragarą vadina antrąja ir amžinąja 
mirtimi (plg. Apr 2, 11).

Kristus savo gyvenimu ir mirtimi pradėjo amžinąją karalystę žemėje. 
Taip buvo padėti pagrindai žmonijos ir visatos išgelbėjimui. Atpirkimas 
dar nėra baigtas. Kristus paliko Bažnyčią, kad ji iki amžių pabaigos tar
pininkautų siekiant išganymo.

Atpirkimo tikslas yra perkeisti pasaulį ir sukurti naują gyvenimą, o ne 
jį sunaikinti. Visi pasaulio ir kosmoso įvykiai artina paskutiniąją dieną. Kai 
artėja šio pasaulio laikų pabaiga, reikia būti budriam. Šėtonas budi. Jis 
visomis jėgomis stengiasi sutrukdyti Dievo karalystės plitimą ir atbaigimą. 
Pats Kristus perspėja, kad ištikimiesiems iškils didžiausi pavojai, išmėgini
mai, bus sujudinta visa kūrinija, laukdama įvyksiančio radikalaus pasikei
timo. Kristus sukurs naują dangų ir naują žemę (plg. 2 Pt 3, 13).

Pasaulio atsinaujinimas prasidės ne nuo negyvų daiktų, bet nuo žmo
gaus, nes žmogus pagal Dievo valią yra visos kūrinijos vainikas. Mirties 
Nugalėtojas padovanos teisiesiems perkeistą, negendantį kūną. Visi pri
keltieji bus panašūs į prisikėlusį Kristų, Kristus pakeis mūsų vargingą 
kūną ir padarys jį panašų į savo garbingąjį kūną (Fil 3, 21); tuomet teisieji 
spindės kaip saulė (Mt 13, 43). O prikeltasis bedievių kūnas bus pažymėtas 
nutolimo nuo Dievo žyme. Jų kūną žymės nelaimingumas, nusivylimas, 
paniekinimas.

Kai Paskutinio teismo dieną visa žmonija bus surinkta Kristaus, Pa
saulio Teisėjo akivaizdoje, tada Viešpats perskirs geruosius ir bloguosius, 
kaip piemuo atskiria avis nuo ožių (plg. Mt 25, 32). Ir eis šitie į amžinąjį 
kentėjimą, o teisieji į amžinąjį gyvenimą (Mt 25, 46). Tada bus pašlovintas 
Kristus kaip Viešpats ir Nugalėtojas. Visiems bus aišku, kad Dievas Tėvas 
visą galybę ir galią teisti patikėjo žmonijos Išgelbėtojui, kad Jėzaus vardui
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priklauptų kiekvienas kelis (FU 2, 10) ir kad Nukryžiuotajam dabar visa 
kūrinija suteiks tą garbę, kurią Jis pradžioje turėjo pas dangiškąjį Tėvą. 
Ištikimieji džiaugsmingai sveikins pasaulio Karaliaus galybę ir galutinį 
sprendimą. Net pats šėtonas ir jo valdiniai dantimis grieždami turės pri
pažinti nepanaikinamą Jo nuosprendį.

Žmogaus Sūnus Paskutinio teismo dieną išpirks visą kūriniją ir ją 
naujai suformuos taip, kad ji su Dievu ir perkeistais žmonėmis sudarys 
visišką harmoniją. Tada Kristus, atpirkęs visą kūriniją, užbaigs savo vieš
patavimą. Jis perduos šią karalystę dangiškajam Tėvui. Visi Dievo priešai 
bus nugalėti. Dabar Dievas galės būti viskas visame kame (plg. 1 Kor 15, 28).

Gyvenimą šioje busimojo pasaulio karalystėje Šventasis Raštas vaizduo
ja įvairiais palyginimais. Pavyzdžiui, skaitome apie karališką vestuvių puo
tą, apie neapsakomo grožio miestą, apie gyvenimą Dievo padangtėse. Visi 
tie palyginimai - tik menki įvaizdžiai, blankiai nurodantys, kokia gyvenimo 
pilnatvė ir džiaugsmas slypi glaudžioje Dievo ir žmogaus meilės bendrijoje.

[Parengė Ada Urbonaitė]
* *  *

Meilė - tai grynojo aukso tiltas per gyvenimo upę, 
kuris skiria gėrio ir blogio krantus.

(M. K. Čiurlionis)

Fransua Moriakas
KĄ AŠ TIKIU

(Fragmentai)
Bet kurioje pasaulio vietoje kiekvienas, priimantis šv. Komuniją, daly

vauja Kristaus Kūno šventėje. Šį rytą per Velykų Mišias, kuriose ir aš 
dalyvavau, nesuskaičiuojama daugybė tikinčiųjų priėmė patį Kristų. Kiek
vienas grįžo į savo vietą užmerktomis akimis, sudėtomis rankomis, kupi
nas Dievo - drauge su Kūrėju. O Jis - visas buvo visų.

Taip, būtent Eucharistija, krikščionybės paslaptimi teikianti didžiausią 
iššūkį protui, ir padeda man tikėti Dievą, kuris įsikūnija tokiu menku 
pavidalu, jog tampa maistu skurdžiausiam vyrui ir vargingiausiai mote
riai, jeigu tik jie Jo trokšta. Proto sąranga duoda galimybę man pajusti 
didžiulį pasitenkinimą tuo neįtikėtinu Amžinosios Būties nusižeminimu - 
tuo, kad Kūrėjas leidžia save priimti savo kūriniui. Kiek jau kartų, - nuo 
tos 1896 m. gegužės 27 dienos, kai aš dievobaimingai šnabždėjau rytmetį 
giedotos Guno giesmės žodžius: Lenkiuos Tau, Dieviškas Svety, kad mane 
vargšą aplankei...

< . . .>  Man atrodo, pagarbos verta paslaptis yra tai, jog Kūrėjas suma
žėja ligi kiekvieno savo kūrinio skyrium, ir net mažiausias iš šių kūrinių, 
jeigu tik jis mąstantis ir kenčiantis, yra daug vertesnis už aklą ir nebylų 
kosmosą, kuris nesugeba savęs suvokti.
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Neįsivaizduoju, ką pasieks mokslas per tolesnes kartas ir ką galėtų 
pridurti prie Paskalio žodžių apie dvi begalybes:

Visi dangaus kūnai, skliautas, žvaigždės, Žemė ir joje esančios 
karalystės savo verte negali prilygti nė vienai minčiai: ji žino, su
vokia visa tai ir kartu pačią save, o kūnai nieko nesuvokia. Tačiau 
tie visi kūnai ir kartu visi protai, taip pat ir jų kūriniai neprilygsta 
savo verte nė mažiausiam antgamtinės meilės virptelėjimui, nes tai 

yra nepalyginamai aukštesnė sfera.
<...> Kartais įsivaizduoju, kokios mintys kyla netikinčiam jaunuoliui 

pagalvojus apie bažnyčią, kur jį, dar mažą, slapta vesdavosi senelė. O gal 
ir suaugęs jis buvo ten nuėjęs smalsumo vedamas ir žiūrėjo, kaip priete
moje dega žvakės, jautė smilkalų kvapą, klausėsi psalmių, jausdamasis 
tarsi etnologas, atidžiai stebintis negrų burtininko kerėjimus ir ritualinius 
genties šokius. Kokią pagailą ir panieką turėjo jam žadinti šnabždomis 
tariami poteriai, maldos gestai! Negi dar būna tokių vargšų, kurie nežino, 
kad jokių paslapčių nėra?!

<...> Kas mes esame? Iš kur atėjome? Kur einame? - Krikščionis 
mano, kad į šiuos 3 klausimus, kuriuos po pirmuoju savo triptiku įrašė 
Gogenas, būtinai reikia atsakyti, ir ypač neatidėliotini tie klausimai šian
dien, kai technika vis garsiau ir triukšmingiau įrodinėja, kad ji suteikė 
mums kone dievišką galią.

<...> Šiai paslapčiai aš nenusilenkiau, jos nepripažinau ir niekada 
nesutikau su tuo, kad esą sukurtoji materija pagimdžiusi gyvybę, nesuti
kau, kad pirmasis gemalas potencialiai gali savyje sutalpinti kosmoso ir 
galaktikų užkariautoją. Iš tiesų čia turiu dar kartą pabrėžti, kad nuo to 
laiko, kai būdamas paskutinėje gimnazijos klasėje skaičiau Paskalį, aš 
žinau, jog net mažiausias meilės virptelėjimas yra nepalyginamai aukštes
nės sferos; kad jau nebeprisiminsiu klausimo, kurį mums pateikė Atėnuo
se ar Sartre marmure ir akmenyje iškalti veidai, žvelgiantys į mus iš 
amžių glūdumos, arba to skundo, kuris be paliovos sklinda link mūsų ir 
kurį mes šiandien girdime, nors tas skundas yra Mocarto, prieš daugelį 
metų palaidoto bendrame vargšų kape. Nepasiduodamas ieškau atsako į 
klausimą, keliamą kūrybinės minties ir rankos, kažką vis dirbančios, o 
pirmiausia širdies, vis prie ko nors prisirišančios ir besikankinančios, ku
rios dėka skirtingas savybes įgyja milijonai žemėje gyvenančių žmonių - 
vyrų ir moterų, tokių vienas į kitą panašių ir vis dėlto kiekvieno iš jų 
tokių unikalių.

Atsaką gavau, ir labai tikslų. Tačiau jis glūdi pačioje paslaptyje, kuriai 
nereikia jokio kito atsako, išskyrus tikėjimą ir meilę: įsikūnijimo paslap
tyje. Taigi pagaliau paaiškėjo, kad paslaptį suvokiau, nors jai priešinausi 
tuo metu, kai pirmą kartą ji man iškilo. Tuo tarpu agnostikai iš karto 
sutinka su paslaptimi, sakyčiau - netgi daugiau negu sutinka, nes jiems
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atrodo, kad pats klausimo kėlimas dėl mūsų kilmės ir mūsų pabaigos yra 
proto regresija.

<...> Suvokti paslaptį ar jos nesuvokti - štai tasai taškas, nuo kurio 
prasideda mano tikėjimas, viltis ir meilė. įrodymą, kad paslaptį atmetu, 
suradau šviesoje, atėjusioje į šią žemę. Kiek žinau, Naujajame Testamente 
minimas tik vienas asmuo, kuris nebuvo nei šventasis, nei nusidėjėlis, nei 
aklasis, nei išminčius, - vienintelis žmogus, apie kurį galima pasakyti, kad 
jis toks keistas, jog net jo vardas tapo pajuokos objektu. O juk būtent jam, 
tam mokytojui (tai buvo Izraelio mokytojas, vardu Nikodemas) - būtent jam buvo 
pasakyta teisybė apie abi paslaptis: atskleista paslaptis, kurios nepriimu, ir 
paslaptis, kurią priimu visa savo širdimi, visu protu, ji vadinasi - Šviesa. 
Tasai Nikodemas, išprusęs žmogus, Izraelio mokytojas, išgirdo atsaką, kas 
ta paslaptis, ir tai buvo įrodymas, kurio niekas negali paneigti.

Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad 
kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. 
Dievas juk nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad Jis pasaulį pa
smerktų, bet kad pasaulis per Jį būtų išgelbėtas. Kas Jį tiki, tas 
nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki 
Dievo viengimio Sūnaus. Teismo nuosprendis yra toksai: atėjo švie
sa į pasaulį, bet žmonės labiau mylėjo tamsą, nei šviesą, nes jų 
darbai buvo pikti. Kiekvienas nedorėlis neapkenčia šviesos ir neina 
į šviesą, kad jo darbai aikštėn neišeitų. O kas vykdo tiesą, tas eina 
į šviesą, kad išryškėtų, jog jo darbai atlikti Dieve (jn 3, 16-21).

Aš irgi tikiu Šviesą. Nesutinku priimti paslapties, kurią priėmė nūdie
nis pasaulis. Kas man tie technikos stebuklai, jeigu jų sritis ribojasi kaž
kokia įkalinta materija, tegu ji net būtų didelė kaip kosmosas. Kas man 
iš to, kad planetos jau pasiekiamos, ir iš nuotolio valdoma raketa gali 
tenai nugabenti vargšą žmogaus kūną, pasmerktą sudūlėti, vargšę širdį, 
kuri veltui plaka kitiems kūriniams, irgi pavirsiantiems vien dulkėmis ir 
pelenais. Kaip tik šis siaubas ir skatina tą jūsų tikėjimą... Esate teisus, 
taip; tačiau dievus gimdo ne baimė ta prasme, kaip kad ją suprato senasis 
Lukrecijus, o siaubas, kurį sukelia nebūtis arba, tiksliau sakant, nebūties 
beprasmybė. Mąstanti būtybė nepripažįsta, kad ji nebuvusi iš anksto su
mąstyta; mylinti širdis nesutinka su tuo, kad ji nebuvusi mylima.

<...> Savaime suprantama, patys sau negalime susikurti jokio dievo: 
Nikodemas - naktį, paslapčiomis, bijodamas žydų - aplanko Asmenį, kurį 
ne pats prasimanė ar įsivaizdavo. Ir aš pas Asmenį, kurį ne pats prasima
niau, galiu nueiti naktį. Krikščioniui kiekviena nemiga galėtų būti tarsi 
vargšo Nikodemo susitikimas su Šviesa, kuri atėjo į šį pasaulį, su Žmo
gumi, panašiu į jį, panašiu į mus, - su Žmogumi, kuris buvo Kristus, Tėvo 
Sūnus, Dievo Avinėlis.

Taip, žinau: toji Šviesa yra paslaptis, negana to - paslapčių paslaptis, ir 
ji verčia tikėti. O juk jinai pati pas mus atėjo. Šviesa egzistuoja istorijoje -



680 RŪPINTOJĖLIS. 1980. Nr. 16

joje ji pradėjo liepsnoti tam tikru apibrėžtu laiku ir erdvėje: ugnis, kuri 
apšviečia ir degina, buvo atsiųsta į žemę. Koks brangus man tasai Kristaus 
atodūsis: Atėjau žemėn ugnies atnešti ir noriu, kad  j i  liepsnotų. Dega jinai 
amžinai liepsnojančiuose žodžiuose, kurie perduodami taip kaip ugnis, kuri 
rusena ir plinta sklisdama šaknimis ir žievėmis arba peršokdama nuo vie
nos pušies prie kitos, kartu apimdama tarsi gaisro įkaitinto žmonijos Žo
džio galvą bei širdį.

Tos Šviesos, kurią matau, kurios negesinu, kiti - daugelis kitų, beveik 
visi kiti - nepripažįsta, nes nemato. Jie net neigia, kad galima ją matyti, 
o tai, kad mes tą Šviesą jaučiame, vadina iliuzija arba savęs apgaudinė
jimu, proto aptemimu. O aš net iš meilės žmonėms negaliu apsimesti, jog 
pamiršau Kristaus kaltinimą žmonėms aną naktį, kai Nikodemas Jo klau
sėsi nieko nesuprasdamas: Jėzus pasakė, kad jis pasirinko tamsą, nes jo 
darbai yra blogi.

<...> Šviesa draudžia mums apgaudinėti save skiriant gera nuo blogo. 
Ji padeda mūsų sujauktame vidiniame pasaulyje prasiveržti veiksmams, 
kurie nepriklauso žmonių teismui, kurių joks žmogaus kodeksas nepasmerk
tų, tačiau kurie mums atrodo yra blogis - tasai blogis, kurį reikia pažaboti 
ir kurį turime savyje sunaikinti, jeigu norime priklausyti Kristui.

<...> Nuo tol kiekvienas krikščionis gali kalbėti tik savo vardu, ir jo 
patirtis yra grynai asmeniška. Štai Jėzaus paslaptis: Amžinoji Būtis sutiko 
prisiimti visiškai žmogišką likimą, tokį likimą, koks yra kiekvieno mūsų. 
Kiek daug egzistencijų susikerta su mūsų gyvenimu, įžengia į jį nuo tos 
akimirkos, kai prabunda mūsų sąmonė ir širdis, iki pat gyvenimo saulė
lydžio, kai mirtis vienišumu prabyla apie savo artumą. Tai vienatvė, apie 
kurią Paskalis sakė: Mirštame vieniši. Ir vis dėlto ne, - nemirštame vie
niši: tasai Augusto viešpatavimo laikais gimęs, o Tiberijaus laikais miręs 
Nazarietis ne tik drauge su mumis ėjo per visą mūsų gyvenimą, bet ir 
įžengė į jį, - įžengė taip giliai, jog, nepaisydamas mūsų nuodėmių, sutapo 
su juo.

<...> Dar būdamas jaunas poetas ir mokėdamas atmintinai daugybę 
eilėraščių, dažnai kartodavau šias eilutes, kurias konvertitas Verlenas įdė
jo į Kristaus lūpas:

Mylėk. Išeik tu iš savo nakties; mylėk visą Amžinybę.
Galvoju apie tai, kad tu, o vargše apleistoji siela,
Mane mylėti privalai, - tau tik aš vienas likau.

Tau aš tik vienas likau, - kartojau, būdamas jaunas, nes man atrodė, 
kad tai gražu. Tačiau tik šiandien supratau, jog tai tiesa. Nes kad ir koks 
turiningas ir visko kupinas atrodytų mūsų gyvenimas, mums ničnieko 
nebelieka, išskyrus artimus mylimuosius, bet ir jie pernelyg su mumis 
susiję ir susitapatinę su mūsų vienatve. Senatvė? - Vienišumas, kuris jau 
yra mirtis. Galingas atoslūgis palieka ant smėlėto upės kranto žmogiškąsias
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būtybes tarp bangų išmestų tik joms vienoms težinomo sudužusio laivo 
nuolaužų, kur visiškai išdilę kitados įrėžti vardai ir pavardės. Ir jau ne
bėra jokio skirtumo tarp seno akademiko dygsniuotu fraku ir prie namų 
slenksčio vaikystėje matytų senų valstiečių, kurie sėdėdavo tarsi suakme
nėję, ant kelių sudėję darbų išklaipytas savo rankas. Ta pati vienatvė, tas 
pats nebylumas. Štai tada kaip įvykusi pranašystė pasigirsta mūsų širdy
se: Tau tik aš vienas likau...

<...> Taip, Viešpatie, pasilikai tarp mūsų kaip Kūnas ir Kraujas. Ta
čiau lygiai taip, kaip Duonoje ir Vyne, esi kiekviename žodyje, kurį buvai 
taręs, lygiai taip, kaip esi ligonyje, kurį globoja ateistas, ar vargdienyje, 
kurį kas nors šelpia, ar kalinyje, kurį kas nors aplanko.

[Parengė Felicija Kasputytė]
* *  *

Daryk viską be jokio savanaudiškumo, vien tik dėl Meilės, tarsi 
nebūtų nei atpildo, nei bausmės. Tik ugdyk savo širdyje šlovingą 
dangaus viltį (Chosė Eskriva).

Vynmedžio Šakelė

MUMS GIMĖ KŪDIKIS 
Giedok, dangau! Nubuski, žeme!

Nakties tamsoj sušvito Saulė! - 
Žmonių atstumtas už Betliejaus 
Oloj mums gimė Kūdikis!

Sūnus Aukščiausiojo mums duotas!
Per Jį ir Jam sukurta visa.

Valdovas amžiais viešpataus Jis!
Ramybės ir Tiesos Karalius!

Jis - mūsų Dievas - Galingasis!
Jis - būsimųjų amžių Tėvas!

Jis - amžiais Tėvo Mylimasis! - 
Jis mūsų Brolis - Atpirkėjas!

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

PSALMĖ 
O Viešpatie, nušviesk, maldauju, 
kelią mano, nes jo nepažįstu.
Išėjau priekin mūsų procesijos, 
o žinau, kad ir kiti paskui mane eis, 
bet kad tik ne šuntakiais.
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Klaidžiojome po tamsius miškus, 
perėjome slėnius, ir suartus laukus, 
o procesija buvo ilga kaip amžinybė.

Kai išvedėme procesiją ant tylios upės kranto, 
tik tuomet jos galas pasirodė iš tamsaus šilo.

Upė! - šaukėme. Tie, kurie arčiau buvo, 
kartojo: Upė! Upė!

O tie, kurie lauke buvo, 
šaukė: Laukas, laukas, laukas!
Gale einantys kalbėjo: Miške esame!
Ir stebėjosi, kad priekyje einantys 
šaukia: Laukas, laukas!

Upė, upė!
Mes mišką matome, - kalbėjo jie ir nežinojo, 
jog yra gale procesijos.

Bet nūnai, Viešpatie, kelias - kaskart sunkesnis.
Prieš mane aukščiausi kalnai, plikos uolos, bedugnės. 
Tai gražu. Tai be galo gražu.
Bet kelio nežinau, ir man baugu.
Ne dėl savęs, ne.

Aš einu, ir jie jau paskui mane eina.
Viešpatie, jie irgi paskui mane eina, 
visa procesija - ilga, ilga.
Galva prie galvos per visą slėnį 
ir ilguoju upės krantu, 
ir per tylų suartą didį lauką, 
o galas tos procesijos slepiasi miške, 
ir galo jos nėra.

Ar tiesa, Viešpatie? Jau einu, einu.
Išdėstei prieš mane savo stebuklus 
ant rausvų kalnų viršūnių, 
ant pilkai žalsvų uolų, fantastinių, 
kaip užburtų karalaičių rūmai.

Arčiau einantys aiškiai regi, bet tie, 
kurie prie upės arba lauke tebėra, - 
kuomet jie išvys tuos Tavo stebuklus?

Man jų gaila, Viešpatie!
Jie negreit išvys tuos Tavo stebuklus, 
kuriuos taip dosniai aplink skleidi.

Ar ilgas bus dar mūsų kelias, Viešpatie?
Tu liepi to neklausti?
Bet kur mes einam, Viešpatie?
Kur to kelio galas?
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I S T O R I J A  I R  A S M E N Y B Ė

Juozas Vaišnora

PETRAS KRIAUČIŪNAS -
LIETUVIŲ TAUTINIO ATGIMIMO PRADININKAS SŪDUVOJE

Pirmojo pasaulinio karo išblokštas, toli (Įaroslavlio mieste, Rusijoje) 1916 m. 
sausio 20 d. mirė vienas žymiausių tautinio atgimimo veikėjų Petras Kriau
čiūnas (1850-1916). Pasak J. Jablonskio, anuomet, t. y. XIX a. pabaigoje, 
nebuvę didesnio lietuvio ir įžymesnio žmogaus už P Kriaučiūną. Jo reikš
mė tautiniam lietuvių atgimimui ilgai buvo nustelbta tų padarinių, kurie 
išaugo, suvešėjo dėl R Kriaučiūno veiklos.

Paprastai lietuvių tautinio atgimimo pradžia siejama su „Aušra" ir jos 
steigėju dr. Jonu Basanavičiumi. Tačiau jei Žemaičiuose nebūtume turėję 
vysk. Motiejaus Valančiaus, o Sūduvoje - Petro Kriaučiūno, kažin ar ir 
„Aušra" būtų gimusi. Šiuodu vyru parengė kelią, subrandino liaudį, išug
dė šviesuomenę, ir tautinio atgimimo žiedai - lietuviškoji spauda - jau 
rado atramą pačioje tautoje. O tiedu vyrai buvo tokie skirtingi, kokie 
skirtingi yra žemaičiai ir sūduviai. Žemaičiams paversti lietuviais (tautiniu, 
ne kalbos atžvilgiu) reikėjo vadovo su ganytojo lazda ir vyskupo autoritetu, 
o sūduviams pakako mokytojo.

Norėdami suprasti, kas buvo Petras Kriaučiūnas lietuvių tautai apskri
tai ir ypač Sūduvai, bent trumpai apžvelkime, kaip susidarė toji dirva, 
kurioje jam teko veikti.

Sūduvos kraštas. Senovės Sūduva (kurią Vokiečių ordino kronikos vadina 
Sudovia ar Sudauen, o Vytautas - Terra Sudorum) dar XIII a. buvo Ordino taip 
nuniokota, jos gyventojai taip išnaikinti, kad ji apaugo giriomis ir net 
jos vardas užmirštas. Vokiečių ordino kronikininkas Dusburgas, apie 
1326 m. išdėstęs istoriją apie sūduvių išnaikinimą, rašė: Ir taip Sūduvos 
žemė liko apleista iki šiandien. Nuo to laiko ir Ordino kronikose neretai 
aptinkamas naujas šio krašto vardas: Wildniss, Desertum; Kojalavičius 
XVII a. savo raštuose jau pagal Prūsų sieną apgyventą Sūduvos dalį 
vadina Decanatus Ultrasilvanus; tuo pat laiku atsiranda ir lenkiškas 
pavadinimas: Kraj Zapuszczański. Visi tie pavadinimai rodo, kad senoji 
sūduvių žemė buvo virtusi tyrais, apžėlusi giriomis, per kurias Ordinas 
traukdavo pulti Lietuvos, o lietuviai vykdavo pasiplėšti į Ordino žemes. 
Taip iki XV a. Sūduva buvo tapusi lyg niekieno žemė, kurią savinosi 
Ordinas, o Vytautas gynė ir laikė savo paveldu. Tik Melno taika 1422 m. 
galutinai buvo nuspręstas Sūduvos likimas, susietas su Žemaičių liki
mu: Sūduva (deja, ne visa, o tik didesnioji jos dalis) atiteko Vytautui. Nutiesta 
siena išliko nepakeista iki mūsų laikų ir liko pastoviausia siena visoje 
Europoje.
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Ordino galybei žlugus ir Sūduvos girioms patekus į Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės nuosavybę, ši žemė, kaip tuščias plotas, ėmė traukti gy
ventojus. Ta neorganizuota Sūduvos kolonizacija, prasidėjusi Zigmanto* ir 
Kazimiero laikais (tada Sūduva buvo šalis, kur buvo galima pabėgti, nebijant būti 
sugrąžintam atgal), ypač sustiprėjo Zigmanto Senojo laikais. Tada karalienė 
Bona, turėjusi Lietuvoje daugybę dvarų, ėmė planingai kolonizuoti vaka
rinę Sūduvos dalį. Zigmanto Augusto žemės reforma galutinai įtraukė į 
krašto ekonominę sistemą ir Sūduvą, valakais padalytoje žemėje įkurdin
dama naujus valstiečius.

Kai kas, pašiepdamas dabartinius Sūduvos gyventojus, sako, kad jie 
esą visokių nuo teisingumo rankos pabėgusių piktadarių ainiai. Faktiškai 
į Sūduvos girias bėgo ir čia iš naujo kūrėsi Žemaičių baudžiauninkai, 
kurie nepakentė vergijos, nenorėjo susitaikyti su skriaudžiamo baudžiau
ninko dalia ir ieškojo vietos, kur galėtų iš naujo įsikurti be pono ant savo 
sprando. Tai buvo užsigrūdinę pionieriai, nebijoję palikti gimtųjų sodybų, 
laisvę branginę labiau už viską.

Kita Sūduvos gyventojų dalis buvo atėjusi iš už Nemuno, iš Vilnijos. 
Didysis kunigaikštis savo ištikimiems valdiniams ėmė dalyti žemes Sūduvos 
giriose, leisdamas čia jiems kurti dvarelius su kaimiečiais baudžiauninkais. 
Ir didžiojo kunigaikščio dvarų vietininkai rūpinosi kurti naujus sodžius gy
ventojams, kurie priklausė anoje Nemuno pusėje esantiems dvarams.

Sūduvos pietinės dalies kolonistai buvo Gardino seniūnijos gyventojai: 
gudai, lietuviai, jotvingiai ir totoriai. Iš anapus Augustavo įsimaišė vienas 
kitas mozūras (jie visi vėliau sulenkėjo). Rytinė Sūduvos sritis buvo kolonizuo
ta dzūkų iš anapus Nemuno. Jie siekė Šešupę. Vidurio sritį apgyveno 
Birštono, Punios, Rumšiškių ir Kauno sričių gyventojai. Vien tik vakarinė 
Sūduvos sritis buvo apgyventa ateivių žemaičių, kurie, užėmę paprūsės 
sritį net iki Vištyčio, slinko tolyn į rytus. Žemaičiai su dzūkais ir aukštai
čiais, vis slinkdami vieni vakarų, kiti rytų kryptimi, susidūrė maždaug 
prie Šešupės ribos.

Tokia buvo natūrali Sūduvos kolonizacija. Į jos plotus kartais ūžtelė
davo banga naujų ateivių ir iš toliau. Pavyzdžiui, karo su Maskva metu 
daugelis, bėgdami nuo Maskvos kariuomenės, suplaukė į Sūduvą. Žemai
čius vakariečius šiek tiek atmiešė Prūsų gyventojai lietuviai ir vokiečiai 
zalzburgiečiai bei prancūziškieji šveicarai. Prūsai katalikai bėgo į Sūduvą 
nepakeldami religinio persekiojimo, o zalzburgiečiai ir šveicarai užplūdo 
Prūsus po didžiojo maro, nepakeldami baudžiavos, kuri Prūsijoje buvo 
sunkesnė negu Sūduvoje.

Įdomus faktas, kad iš įvairių sričių atsikėlę Sūduvos gyventojai suda
rė kompaktišką lietuvių gyventojų masę. Net ir žemaičiai, praradę savo

* Lietuvos istorijoje valdovai Žygimanto (Zigmanto) vardu, kilę iš Gedimino, vadinami 
senąja lietuviška šio vardo lytimi - Žygimantu, o nuo Zigmanto Vazos (švedų kilmės) - 
Zigmantu. Taigi čia būtų: Žygimantas, Žygimantas Senasis ir Žygimantas Augustas (Red. past.)



RŪPINTOJĖLIS. 1980. Nr. 16 685

tarmę, tapo zanavykais. Išskyrus pietinę Sūduvos dalį, kurios gyventojai 
sulenkėjo, visa Sūduva liko grynai lietuviška. Net ir tie gudai, mozūrai, 
prūsai, totoriai, kurie įsimaišė krašto gilumoje tarp lietuvių, netrukus 
sulietuvėjo, palikę savo kilmės pėdsakus vien tik pavardėse ir vietovar
džiuose (Kuderko, Totoraičiai, Gudeliai ir t.t.). O ir vienintelė visoje Sūduvoje 
Vinkšnupio kaimo (Keturvalakių parapija) totorių kolonija, turėjusi net savo 
mečetę, vien tik savo tikyba skyrėsi nuo lietuvių katalikų.

Kol gyvavo Lietuvos-Lenkijos valstybė, Sūduvoje buvo tokia pat tvarka 
kaip Trakų vaivadijoje ir Žemaičių seniūnijoje. Valdžios aparatas buvo 
ponų rankose, o liaudis - be pilietinių teisių. Bažnyčioje buvo tokia tvarka 
kaip Žemaičių (labiau lietuviška) ir Vilniaus (aplenkėjusi) vyskupijose. Lietuviš
kiausia sritis buvo paprūsė (antai Šakiuose net žydai nemokėjo lenkiškai). Vilniaus 
vyskupijos bažnyčiose jau vyravo lenkai, kurie įsiveržė ir į Sūduvos baž
nyčias, priklausančias tai vyskupijai.

Po Liublino unijos lenkų kalbai vis labiau virstant valstybine kalba, 
Sūduvos liaudis, neprileista prie valdžios aparato, išlaikė savo gimtąją 
kalbą. Teisingai Mykolas Biržiška rašo:

Ilgai kaip ir nuošaliai nuo tautos gyvenimo bepalikę, didžiųjų Lie
tuvą ištikusių karų, marų ar politikos įvykių mažiau bepaliesti, 
Lietuvos kaip ir pamiršti, šie užgiriniai aukštaičiai kiečiau už kitus 
išlaikė senąją aukštaičių tarmės kalbą, senus aukštaitiškus papro
čius, pasakojimus apie žilą senovę, gražias dainas, žemaitiškai už
sigrūdino, užsikietino sunkiai piešdami dirvą iš po girios ir ją iš
dirbdami, ponų čia suvaromi į sodžius, čia vėl išskirstomi palivar
kams, virsdami vienkiemiais ilgai nepamiršo sodžionių tradicijų, 
reiškėsi savarankiškiau, tvirtai, stačiai, kiti net stačiokiškai.

Sūduva po galutinio Lietuvos-Lenkijos padalijimo 1795 m. atsidūrė 
ypatingose sąlygose: ji buvo prijungta prie Prūsijos ir ligi 1807 m. jai 
priklausė. Iš šios šalies čia atvyko šiek tiek dvarininkų ir kolonistų vokie
čių, bet sūduviai iš jų pasimokė vokiško ūkininkavimo būdo ir tvarkos.

Nuo 1807 m. sūduviai Napoleono prijungti prie Varšuvos kunigaikš
tijos. Nuo 1815 iki 1915 m. Sūduva priklausė Lenkijos karalystei, kuri 
buvo prijungta prie Rusijos imperijos. [Red. pastaba-. 1814-1815 m. vienos kon
gresas sukūrė Lenkijos karalystę, kuri personaline unija buvo sujungta su Rusija.] Po
1864 m. sukilimo ji buvo tiesiogiai priklausoma nuo lenkų ir jų tvarko
ma. Čia veikė Napoleono kodeksas, tad nors gyventojai juto lenkų „glo
bą“ ir buvo veikiami lenkų kalbos, labiau aplenkėję, tačiau gynėsi nuo 
ponų jiems daromų skriaudų, jautė jiems neapykantą, panieką, nenuo
laidžiavo, save laikė visaverčiais žmonėmis. Paleisti iš baudžiavos, tuo
jau atkuto, tapo šimtamargiais, dairėsi, kaip čia savo vaikams suteikti 
mokslo, šviesos.

Sūduva, čia vokiečių, čia lenkų, čia rusų valdoma ir tvarkoma, vis 
neturėjo ne tik savaimingo veido, bet ir savaimingo vardo. Užgirio traktas
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buvo vokiečių pakeistas Lomžos departamentu, paskui - Augustavo vai
vadija. Po 1831 m. sukilimo Augustavo vaivadija (kuri vėliau virto Augustavo 
gubernija) buvo padalyta į dvi atskiras Suvalkų ir Lomžos gubernijas. Taip 
buvo suplakti mozūrai su lietuviais ir neleista lietuviams savaimingai 
reikštis, nors lietuvių sritis darėsi vis svaresnė. Naujai sudarytoji Vygrių, 
paskui Seinų vyskupija priklausė Varšuvos metropolijai, kuri parinkdavo 
vyskupus, dažnai nelietuvius. Taip dar labiau buvo išplėsta lenkų įtaka 
šioje grynai lietuviškoje srityje.

Faktine Sūduvos sostine tapo Marijampolė, lenkų vadinta Staropole; čia 
kryžiavosi nutiestos susisiekimo arterijos - plentai iš Kauno į Varšuvą ir nuo 
Prūsijos sienos (iš Karaliaučiaus) per Prienus į Vilnių; čia buvo mokslo 
židinys - iš pradžių Szkoła Powiatowa, o vėliau gimnazija, ir apskrities 
administracijos centras, iš karto apėmęs ne tik Sūduvos vidurį, bet ir paprūsę.

Rusų vyriausybei panaikinus baudžiavą, o dar anksčiau kaimiečiams 
skirstantis viensėdžiais ir gavus žemės nuosavybėn, pajutę po savo kojom 
nuosavą žemę, sūduviai ūkininkai dar labiau ėmė tvirtėti, dar labiau nuo 
lenkų skirtis. Gabių ir sumanių, tautiškai tvirtai apsisprendusių vadų 
vadovaujami, jie drauge su kitais aukštaičiais ir žemaičiais įsitraukė į 
bendrą lietuvių tautos darbą, aiškiau už kitus jam nustatė gaires, dažnai 
darė lemiamą poveikį. Reikėjo tik, kad kas tuos medžiagiškai jau neblogai 
atkutusius valstiečius pabudintų iš tautinio apsnūdimo, įtikintų juos, kad 
jie yra savaiminga tauta, turinti garsią praeitį, parodytų jiems kelią, kryp
tį. O jau paskui, kaip siūbtelėjusi banga, negrįš atgal: eis srovėmis srove
lėmis iki visiško tautinio atgimimo, iki jo vainiko - nepriklausomybės. Ne 
be reikalo ir „Varpas“ sugaudė: Kelkitės, kelkitės! Vienas pirmųjų žadin
tojų ir vadų kaip tik ir buvo Petras Kriaučiūnas.

Kriaučiūno jaunystė. Petras Kriaučiūnas gimė 1850 m. rugsėjo 16 d. 
Papečkių k., Kaupiškių vlsč., Vilkaviškio apskr., pasiturinčioje, religingoje ir 
apsišvietusioje šeimoje. Tėvas mokėjęs rusiškai, lenkiškai ir vokiškai, skaitęs 
knygas ir „Tilžės keleivį“. Motina mėgdavusi skaityti šventųjų gyvenimus, o 
paskui juos atpasakodavo savo vaikams. Iš kūdikystės dienų Kriaučiūno at
mintyje stipriausiai išlikęs rudens ir žiemos rytmečių vaizdas: motina su 
gaidžiais kelia šeimyną, o kol ji sukils, kurdama krosnį jau pradeda: Sveika, 
Aušros Žvaigžde šviesi. Giesmė miegus nuvaiko, ir visi sukilę, apspitę stalą 
gieda rožančių. Iš visų išsiskiria stiprus Petro balsas.

Daug vėliau, kai Petras buvo Marijampolėje mokytojas, Armino liudijimu, 
štai žiūrėk, išdidžiai ranka pamos, nurodydamas tamsybes už lan
gų beniūksančias, ir gūdžiu žemu balsu ima giesnoti „Sveika, Auš
ros Žvaigžde šviesi“. Toji Aušros Žvaigždė jam buvo simbolis tautos 
tamsybių nugalėjimo; tėvų įdiegtas tikėjimas, pasireiškęs įvairiomis 
pamaldumo formomis, liko Petro Kriaučiūno gyvenimo vienas iš 
stipriųjų šulų.
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Pirmoji tautinė Petro tarnyba buvo kiaules ganyti. Ją atlikęs, mokėsi 
Vištyčio pradžios mokykloje. Ten gyvendamas pas dėdę Petrauską išmoko 
lenkiškai kalbėti. Paskui Pajevonyje mokytojo Bačanausko buvo parengtas 
į gimnaziją ir per lenkmetį (1863) įtaisytas į Marijampolės gimnazijos pir
mąją klasę.

Anuo metu Marijampolės miestas jau buvo smarkiai aplenkėjęs. Visa 
miesto inteligentija kalbėjo tik lenkiškai, o iš 6000 miestiečių tik koks 12- 
15% namie vartojo lietuvių kalbą. Tai buvo tarnaitės, paprasti darbininkai, 
malkų kirtikai, davatkėlės, vežėjai ir Degučių bei Tarpučių varguomenė. 
Per 1897 m. gyventojų surašymą Marijampolėje rasta tik apie 700 lietu
vių. Kiti save laikė lenkais.

Sūduvos kraštą sujungus su Varšuva, lenkai, netekę rytinių sričių, 
nukreipė savo dėmesį į šiaurinę karalystės dalį - lietuviškąją Sūduvą - ir 
ėmėsi ją intensyviai lenkinti. Svarbiausio šio krašto centro - Marijampolės - 
lenkai valdininkai, laisvųjų profesijų inteligentai, gydytojai, vaistininkai, 
teisėjai, advokatai, mokytojai laikė savo misija šį kraštą laimėti Lenkijai. 
Ypač buvo kreipiamas dėmesys į busimąją inteligentiją - gimnazijos moks
leivius, atėjusius iš grynai lietuviško kaimo. Juos reikėjo „apšviesti“. Tam 
tikslui Marijampolės lenkystės apaštalai turėjo programą: lenkiškų spau
dinių platinimas (kai kuriems moksleiviams lenkiškus žurnalus dykai dalydavo, užpre
numeruodavo), kur tik galima - lenkų kalbos vartojimas, dalyvavimas visuo
menės organizacijose, lenkų spektakliai, vaidinimai (artistai - moksleiviai), 
pokyliai, pobūviai, šokiai ne tik mieste, bet ir pas apylinkės dvarininkus, 
kurių spindėjimas ir manieros turėjo žavėti mužikų vaikus. Lenkų salo
nuose moksleivija išmokdavo ne tik varšuviškio lenkiško akcento, bet ir 
šokti polką, krakoviaką, mazurką ir kitus lenkiškus tautiškus šokius, gra
žiai elgtis su moterimis, bučiuoti joms rankeles. Salonų sienose kabantys 
Kosciuškos, Stepono Batoro, Skargos, Poniatovskio ir kitų lenkų didvyrių 
portretai turėjo nuteikti jaunuosius moksleivius pamilti Lenkiją. Buvo va
roma propaganda, ką gero padarę lietuviams lenkai: jie ėję į Lietuvą su 
kryžiumi, elementorium, kėlę gerovę, švietę kraštą. Iš šitokios mokyklos 
išėję gryni lietuviukai pasijusdavo esą bendros tėvynės Lenkijos vaikai ir, 
išvykę iš Marijampolės, nusidanginę Rusijon ar Lenkijon, Lietuvai žūdavo 
amžinai. Tik prisiminkime Vinco Kudirkos gimnazijos laikus, į ką jis buvo 
pavirtęs, ir jei ne „Aušra“, kažin ar nebūtų likęs Lenkijai tarnauti. Kiek jį 
buvo paveikusi lenkų įtaka, matyti iš to, kad kartą būriui moksleivių 
važiuojant namo ir kažkam pasiūlius: zašpiewajmy, kai Basanavičius už
traukė Augin tėvas du sūneliu, Kudirka lenkiškai pagalvojo: komediant, ir 
nepravėrė lūpų.

Gimnazistas Petras Kriaučiūnas nepasidavė lenkų salonų vilionėms. Jis 
jautėsi esąs lietuvis, skirtingas nuo lenkų. Daug mokėsi. Kai Marijampo
lės skola poviatova (keturklasė) 1867 m. buvo paversta valstybine gimnazija 
su dėstomąja rusų kalba, joje buvo įvestas ir 2 val. kas savaitė lietuvių
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kalbos dėstomas dalykas. Kriaučiūno laikais aukštesnėse klasėse lietuvių 
kalbą dėstė žemaitis matematikas Ulinskis iš Kauno gubernijos. Jo dėstymo 
metodas buvo ypatingas: atsinešdavęs klasėn lotynų kalbos žodyną ir drauge 
su mokiniais lygindavęs lotyniškus žodžius su lietuviškais, norėdamas įrody
ti tų dviejų kalbų giminystę, iškelti lietuvių kalbos senumą ir jos mokslinę 
vertę. Tuo užsikrėtė ir Kriaučiūnas: kažkokio lotyniško žodyno visus žodžius 
iki raidės P buvo sulyginęs su lietuviškais ir juos gretimai surašęs, besigėrė
damas radęs bendrų kamienų, panašių gramatikos ir sintaksės ypatybių. Gal 
dėl to jis ir lotynų kalbą ypač pamėgo, ją gerai mokėjo. Kai gimnaziją vizitavo 
Varšuvos apygardos mokslo globėjas, direktorius Černiavskis jam nurodė VII 
klasės mokinį Kriaučiūną, kaip gerai mokantį lotynų kalbą. Su aukštuoju 
svečiu Kriaučiūnas kalbėjosi lotyniškai ir už tai buvo pagirtas.

Bet buvo mokytojų, kurie tyčiojosi iš lietuvių kalbos. Kartą mokytojas 
Plevinskis, lenkas, viešai pamokoje pavadino lietuvių kalbą cygańskim 

językiem - kažkokiu mišiniu ir žargonu, kuriuo gilesnių minčių neįmano
ma išreikšti. Ta pajuoka užgavo mokinius lietuvius. Kriaučiūnas, kaip 
kitados Baranauskas, pasiryžo įrodyti, kad ir lietuvių kalba tinka poezijai 
bei mokslui ne mažiau kaip lenkų kalba.

Tam atsirado gera proga. Anais laikais mokslo metai baigdavosi iškil
mingu aktu, dalyvaujant mokytojams, mokiniams ir kviestinei publikai. 
Direktorius referuodavo mokyklos darbus, o moksleiviai padeklamuodavo, 
padainuodavo, kartais suvaidindavo kokį vaizdelį. Kriaučiūnas, ne be Ulin
skio įtakos, pasiryžo į programą įtraukti ką nors ir lietuviškai. Jis išverčia 
į lietuvių kalbą J. Kochanovskio eiles Czego chcesz od nas, Panie, za Twe 
hojne dary?, įteikia renginio komisijai ir gauna leidimą deklamuoti, ką ir 
padaro akto iškilmėje. Tada gimnazijos salė pirmą kartą išgirdo viešą 
lietuvišką žodį. Visi sukluso, nustebo, nejučiomis suplojo, o mokiniai, 
tėvai, kaimiečiai apsiverkė: Dievuliau tu mano, - lietuviškai! Publikos 
bravo ir bis paskatino eiliuotoją dar padeklamuoti savo išverstą Krylovo 
pasakėčią Senelis ir smertis. Žinoma, lenkai susiraukė, o direktorius, pa
stebėjęs rankraštį, klausia:

- Kodėl jūs ne rusiškomis raidėmis rašote?
- Kad kirilica negalima lietuviškai išsireikšti, - atsako Kriaučiūnas.
Nuo to laiko rusams jis litvinas, o lenkams - litvomanas. Ši pravardė

jam liks ligi karsto lentos.
Tuo faktu gimnazijoje padaryta rimta konkurencija lenkų kalbai, kuri 

ligi 1866 m. buvo dėstomoji ir beveik visų vartojama. Kriaučiūno pavyz
dys užkrečia ir kitus. Puišys verčia Naruševičiaus Gonce zlotego slonca ir 
daug kitų paseka Kriaučiūnu, įtikinti, kad ir lietuvių kalba tinka poezijai 
ir apskritai literatūrai.

Seminarijoje ir akademijoje. Jau pasirinktas Kochanovskio eilėraštis 
rodo, kad Kriaučiūnas buvo labai religingas ir gimnazijoje to religingumo



RŪPINTOJĖLIS. 1980. Nr. 16 689

neprarado. Garsaus marijonų generolo, gimnazijos kapeliono Jurgio Čės
nos įtaka sustiprino iš kaimo atsineštą Kriaučiūno religingumą. Todėl 
nenuostabu, kad, 1871 m. baigęs gimnaziją, Kriaučiūnas pasuka į Seinų 
seminariją. Motina visada svajojo, kad jos Petriukas bus kunigas. Tačiau 
tėvai jo nevertė. Kartą tėvas, veždamas sūnų į gimnaziją, sako:

Būk, sūneli, kuo tik nori, kad tik geras žmogus būtum. Ko norėsi, 
pasakyk man - aš ir motiną įtikinsiu. Tik, vaikeli, be pašaukimo 
nieko nedaryk, nors tai būtų ir puikiausias luomas.

Pasiryžęs ir apsisprendęs tarnauti savo tautai, Kriaučiūnas matė, kad 
tik kunigai, likdami savo krašte, būdami prie liaudies, gali jai tinkamai 
patarnauti, ją kelti morališkai ir tautiškai. Todėl tų pačių 1871 m. rudenį 
drauge su panašiu lietuviu užsispyrėliu Antanu Radušiu stoja į Seinų 
seminariją, kur mokosi penkerius metus. Iš to laikotarpio maža ką žinome 
apie Kriaučiūną seminaristą. Jo mokslo draugai tvirtina, kad jis semina
rijoje gerai mokėsi ir daug skaitė: perskaitęs Donelaičio raštus, gražesnes 
vietas net atmintinai išmokęs, Kraševskio Historja Litwy, Jucevičiaus 
Wspomnienia Žmudzi ir daug kitų, ką tik lietuviško ar apie Lietuvą radęs. 
Nuvykęs į Varšuvą mažesniųjų šventimų gauti, susipažįsta su knygininku 
Orgelbrandu ir iš jo įsigyja papigintų knygų.

Kad dar rūpestingiau pasirengtų ateities darbui, Kriaučiūnas, baigęs 
seminariją, svajoja patekti į Petrapilio dvasinę akademiją, bet lenkiškoji 
seminarijos vadovybė, matyt, pastebėjusi jo lietuvišką nusistatymą, pa
siunčia pagal turimas stipendijas kitą - lenką, o ne Kriaučiūną. Užsispy
ręs Kriaučiūnas tada prisirašo prie Mogiliovo vyskupijos ir jos sąskaita 
patenka akademijon.

Akademijoje tuoj išsiskyrė lietuvių trijulė: Jaunius, Kriaučiūnas, Gim
žauskas, atstovavę Kaunijai, Suvalkijai ir Vilnijai. Totoraitis rašo:

Čia [Akademijon] suėjo drauge ir vilniškis Gimžauskas, karštomis ei
lėmis garbinęs tėvynės meilę, ir kauniškis Jaunius, uoliai užsiėmęs 
lietuvių kalbos tyrinėjimu, ir seiniškis Petras Kriaučiūnas, smarkiai 
raginęs mylėti gimtą kalbą ir tėvynę, rusų žandarų vėliau ne be 
priežasties pramintas „Lietuvos karaliumi“.

Jauniaus-Kriaučiūno-Gimžausko trijulė Petrapilio Akademijoje bu
vo tos trys degančios pliauskos, kurios suglaustos ima liepsnoti, o 
kai gerai įsiliepsnoja, tai ir skyrium nebegęsta. Trijulės supratimai 
apie spaudžiamos, iš visų šonų naikinamos tėvynės reikalus per 
šiuos metus tiek sutvirtėjo, jog paskui gyvenime, sugrįžę į Lietuvą, 
kiekvienas savaip dirbo ir dirbęs nesiliovė, nors jų gyvenimo takai 
pasirodė šiekštomis užvirtę ar tyčia užverčiami (Doc. J. Tumas. Silvestras 
Gimžauskas. Lietuva, 1924).

Kriaučiūnas ir vėliau palaikė santykius su savo draugais iš akademijos. 
Jaunių jis tiesiog idealizavo dėl jo gabumų, iškalbos, stebėjosi jo plačia 
erudicija, geru kalbų mokėjimu. Visą amžių Kriaučiūnas buvo Jauniaus
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įtakos veikiamas. Kalbos dalykuose Jauniaus žodis Kriaučiūnui buvo ga
lutinis. Kai norėdavo sustiprinti kieno lietuvybę, Kriaučiūnas patardavo 
aplankyti Kaune Jaunių ar bent jį pamatyti. Jau pats to mokslininko vaiz
das turėjo veikti, kaip veikė patį Kriaučiūną. Be to, Kriaučiūno simpatijas 
Jauniui stiprino ir kai kurios abiejų bendros būdo žymės: abu mokslinin
kai, abu filologai (nors Kriaučiūno filologiją kaip tik labiau pagrindė ir 
sustiprino Jaunius), abu iškalbingi, plačiai apsiskaitę, abu patriotai, abu 
pedagogai ir, deja, abu grafofobai - nemėgstantys rašyti, savo gausių 
žinių sisteminti. Jų veikimas - gyvas žodis. Jausdami savyje tą žodžio 
galybę, veikė juo, kiek tuomet aplinkybės leido, tirpdė savo sielos auksą 
ir gausiai dalijo savo klausytojams.

Su Gimžausku Kriaučiūno ryšiai taip pat nenutrūko. Jis nuolat sekė, ką 
veikia, ką rašo jo draugas Vilnijoje ir plačiai papasakodavo gimnazijos 
moksleiviams, keldamas jiems Gimžauską pavyzdžiu. Tas pavyzdys buvo 
labai tinkamas busimiesiems Seinų vyskupijos kunigams, kurie Kriaučiū
no pamokyti ir įkaitinti stodavo į Seinų seminariją.

Akademijoje Kriaučiūnas atsineštą iš kaimo, gimnazijoje kiek patobu
lintą ir nušlifuotą lietuvių kalbą dar labiau pamilo, ją tobulino. Grįžęs 
atostogų Lietuvon kai kuriose bažnyčiose sakydavo pamokslus. Jo kalba 
buvo graži, gryna, tik žmonėms ne visai suprantama. Mat Kriaučiūnas, 
valydamas iš kalbos polonizmus, vartodavo daug naujų žodžių, kurių 
liaudis, pripratusi prie barbarizmų, nesuprasdavo. Akademijos knygyne 
radęs Mikalojaus Daukšos „Postilę“, ją kartą, vykdamas vasaros atostogų, 
parsivežė į Lietuvą parodyti kunigams ir šviesuoliams, norėdamas suža
dinti tėvynės meilę. Paskui, būdamas mokytoju, duodavo ją mokiniams 
dalimis nusirašinėti, kad iš jos pasimokytų lietuvių kalbos. Vysk. Pranciš
kus Būčys savo atsiminimuose rašo, kad Kriaučiūnas, išstodamas iš aka
demijos, buvo pasiėmęs ir vienintelį tada žinomą Chylinskio Biblijos ver
timą, ir tik akademijos vadovybės griežtu reikalavimu ją grąžino. Mat šis 
retas lituanistinis veikalas turėjo tarnauti Kriaučiūnui įrodymu, kokia se
na ir graži yra lietuvių kalba.

Vasarodamas klebonijose mėgo surinkti vaikų būrį ir, smuiku griežda
mas, juos mokydavo giedoti Antano Strazdo Pasvydo, pasvydo aušros 
žvaigždė, pasvydo. Lankydavosi pas žymesnius ūkininkus kaimuose ir 
ieškodavo senų dainininkių, iš kurių užrašinėdavo dainų tekstus, melodi
jas. Žmonėms toks jauno kunigėlio, dargi akademiko, lankymasis, domė
jimasis lietuvių dainomis, pasakomis, kalbėjimas gražiai lietuviškai darė 
nepaprastą įspūdį, gaivino savo kalbos ir krašto meilę.

Baigiant akademiją, kai reikėjo gauti kunigo šventimus, paaiškėjo, kad 
Kriaučiūnas, kaip Mogiliovo vyskupijos stipendininkas ir prie šios arki
vyskupijos prirašytas, turi šventintis tos arkivyskupijos titulu ir paskui 
likti joje kunigauti. O Kriaučiūno svajonė buvo dirbti Lietuvoje. Todėl 
akademijoje išbuvęs 4-erius metus (1876-1880), išlaikęs baigiamuosius
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egzaminus ir gavęs teologijos kandidato laipsnį, išvyko į Lietuvą su min
timi daugiau jau nebegrįžti į akademiją. Apsigyvenęs Keturvalakiuose pas 
simpatingą ir šviesų senelį kleboną Šipailą, kuris leido į mokslus savo 
sesers sūnų Joną Jablonskį, dar bandė įsirašyti į Seinų vyskupiją. Tačiau 
Seinų vyskupijos dvasinei valdžiai nesutikus jo priimti atgal, atsisakė šven
tintis kunigu, nes gyvenimas be Lietuvos jam buvo stačiai nesuprantamas. 
Todėl paprašė akademijos valdžią, kad jam išduotų mokslo pažymėjimą, o 
metropolitas atleistų jį iš Mogiliovo arkivyskupijos. Akademijos vadovybė 
duotame pažymėjime tvirtina, kad jis, eidamas šios Akademijos mokslus ir 
būdamas itin gabus, parodė daug mokslingumo ir labai gražiai elgėsi.

(Pabaiga kitame numeryje)
[Parengė Antanas Patackas]

M Ū S Ų  P R O B L E M O S

Leonas Artūras Elchingeris (Strasbūro vyskupas)

RAKTAI Į  ŠVIESESNĘ ATEITĮ

Atrodo, kad mūsų tėvynė yra padalyta į dvi dalis. Vieni kitus laiko 
piktžolėmis ir norėtų jas išrauti su šaknimis. Kadangi taip galvoja ir vieni, 
ir kiti, tai, jeigu galėtų ravėti ir naikinti, mūsų kraštas labai greitai pa
virstų tuščia dykuma. Jokia bendruomenė ar tauta negali būti gera, jeigu 
ji susideda iš negerų ar šitaip galvojančių žmonių. Ir ligoniu galima būti 
nežinant ir nenorint prisipažinti, jog sergi. Kad galėtume išsigelbėti iš 
tokios sunkios padėties, reikia didžiulės drąsos dar didesnei kovai dėl 
sveikos žmonių dvasios ir nuostabaus gebėjimo atskirti tikrus pranašus ir 
tikrus vadus nuo avantiūristų ir apgaulingų raganių.

Nors mūsų socialinis ir politinis gyvenimas tikrai serga, nereikia gal
voti, kad visas blogumas - tai netikusios įstaigos ar negera socialinė 
struktūra. Blogis glūdi giliau, ir privalome prisikasti iki blogio šaknų. 
Daugelio nesantaikų, neteisybių, visokios neapykantos ir suiručių prie
žastys kaip tik dažniausiai slypi žmonių širdyse. Taigi nuo žmogaus šir
dies reikia pradėti visuomenės gydymą, o vaistų žmonių širdims gydyti 
nerasime technikos apimtose pasaulio laboratorijose.

Problemos, kurias pirmiausia reikia išspręsti, yra: 1) atgaivinti šeimą; 
2) atrasti darbo prasmę; 3) atkurti socialinį pradą.

Atgaivinti šeimą. Šeima dabar yra labiausiai pažeista ir vis labiau 
ardoma. Baisu, kai vaikai grįžę iš mokyklos namo neturi su kuo pasidalyti 
savo dienos džiaugsmais, neturi kam pasiskųsti savo nesėkmėmis, nes 
niekas jų nelaukia, niekas nepasitinka, niekas jais nesidomi.

Didžiuojamės kaip laimėjimu, kad mūsų jaunimas darosi vis savarankiš
kesnis ir laisvesnis, nepriklausomas ir nevaržomas - visuotinė emancipacija.
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Tačiau ar ne iš tos perdėtos laisvės ir kyla visi nesusipratimai, prieštara
vimai, visas kartėlis tarp vaikų ir tėvų? Negi nereikia jaunam medeliui 
priežiūros, kad jis išaugtų tiesus? Karti šiandienė patirtis sugriauna visas 
dabar madingas dogmas, kad žmogus iš prigimties yra geras, darbštus, 
drąsus ir kilnus.

Išskyrus nenormalius atvejus, paties Dievo ir gamtos duoti tėvai yra 
patys geriausi meile besivadovaujantys auklėtojai. Kodėl dabar taip sten
giamasi vaikus išrauti, ištraukti iš šeimos, atskirti nuo jos? Suprantame, 
kodėl tai daro totalitaristinės valstybės ir totalitariniai režimai: jie nori 
vaikus savaip suformuoti, išauginti fanatiškus oficialios ideologijos sekė
jus, aklus vykdytojus, paaukoti juos nešvariai politinei apgaulei. Be reika
lo tėvai taip lengvai atiduoda savo vaikus į svetimas rankas - tai gležnos 
ir viskuo pasitikinčios būtybės išdavimas ir pardavimas! Negalima pavesti 
vaikų svetimų „tarnų ir tarnaičių" globai.

Antras - dar šiurpesnis reiškinys - tai žudynės mūsų namuose. Jei žūsta 
keletas žmonių pasenusiose gamyklose ar kasyklose, pasipiktina visas pa
saulis, pasipila protestai. Dabar - tyliai ir pagal įstatymus - per vienerius 
metus vienoje provincijoje dingsta ištisas miestas, ir niekas nešaukia, nie
kas neprotestuoja. Tyli visi. Nekaltų Bernelių žudynes tęsia nebe Erodas, o 
mūsų žmonės. Ar tai pažangos, ar ateinančios pražūties ženklas?

Šeima yra pati pirmoji žmogiškojo gyvenimo ląstelė, kurioje prasideda 
gyvybė ir žmogiškojo gyvenimo pirmosios bei pagrindinės vertybės. Vieta, 
kur dviejų žmonių tarpusavio meilė vaiką, o paskui jaunuolį konkrečiai ir 
praktiškai moko švelnumo, socialumo, draugystės, atsidavimo, pasiauko
jimo, jautrumo ir drąsos gyventi. Šeima yra nuostabiausia iš visų moky
klų, nes tik šeimoje žmogus junta, kaip jam reikalingi kiti. Net geriausiai 
sugalvotos ekonominės reformos nepatenkins visų, nepanaikins nuskriaus
tųjų minių, o šeima yra tokia mokykla, kurioje galima išmokti sąžiningai 
dirbti, pasitenkinti mažu, apsiriboti, dalytis: sunkumus - pasiimti sau ant 
pečių, skanėstą - atiduoti kitam...

Žmogaus laimei daug labiau reikia meilės negu daiktų ar pinigų. Net ir 
didžiausi turtai nesukuria ir nesucementuoja pastovios šeimos. O kur kitur 
būtų galima išmokti mylėti ir būti mylimam? Kad meilė būtų patvari ir iki 
grabo lentos, jėgų reikia semtis iš Didžiosios Meilės. Radijas, televizija, 
iliustruoti žurnalai turėtų perkelti savo dėmesį nuo gyvuliškų vartotojiškų 
poreikių tenkinimo į priemones, ugdančias žmogui meilę ir žmoniškumą.

Atrasti darbo prasmę. Ateity bus daugiau mašinų, bus lengvesnis dar
bas, bus daugiau patogumų. Bet vien matyti dabartines neteisybes, protes
tuoti dėl darbo sąlygų sunkumo, kelti pragyvenimo lygį ir tinkamai sutvar
kyti dirbančių žmonių atlyginimą - dar ne viskas. Kaskart geriau aprūpi
namas ateities žmogus ar turės laiko ir noro būti žmogumi? Galime keliauti 
vis toliau, vis greičiau, bet nepagalvojame - kur skubame ir ko skubame?



RŪPINTOJĖLIS. 1980. Nr. 16 693

Mums nebelieka laiko galvoti! Kam kaltinti kitus žmones ir kitas sąlygas, 
jeigu patys užsidarome kalėjime - skubame kaupti turtus. Pasidarėme trum
paregiai, supainiojome priemonę su tikslu, nebetekome idealų, dėl kurių 
būtų verta aukotis. Griebiame urmu viską ir nieko nebemylime.

Dabartinių laikų burtininkai raganiai, siekdami neribotos naudos, su
kūrė neišbrendamas džiungles. Šitaip buvo išniekintas ir darbas. Gaminti 
daugiau, pelnyti daugiau! Faktinis materializmas pagimdė mokslinį, ide
ologinį materializmą. Betgi tik tada, kai žmogus, įdėdamas širdį ir visus 
savo talentus bei gebėjimus į darbą, nevejamas ir neraginamas botagu ar 
premijomis dirba gerai, tik tada jis būna kupina išradingumo ir kūrybinės 
iniciatyvos, atsakinga už savo veiksmus ir darbus būtybė, o ne paprasta 
gamybos priemonė, ne pirklys, kuris mano, kad viską galima nupirkti ir 
viską parduoti.

Kiekvieno darbo ir amato, kiekvienos profesijos pašaukimas ir garbė 
yra jungti visus ką nors gebančius žmones į tokią bendruomenę, kurioje 
būtų gerbiamas kiekvienas, kad ir paprasčiausias darbas, nes jis padeda 
žmonėms gražiau gyventi. Kaip būtų gera, jei pasaulio galingieji ir pasau
lio mažieji suprastų, kad darbas yra daug daugiau negu užsidirbti kasdie
ninę duoną. Darbas - tai bendros visus mus jungiančios pastangos, kad 
visų ateitis būtų gražesnė. O mes darbą pavertėme žiauraus ir atkaklaus 
mūšio lauku! Net kovomis pradėjome darbus vadinti! Nes žmogaus gyve
nimą ir visą jo veiklą mes nukreipėme tolyn nuo to kilnaus tikslo, kurį 
nurodė pasaulio Kūrėjas, nuo tos prigimties, kuri buvo įkvėpta kiekvie
nam sukurtam daiktui.

Šitie teiginiai galėtų atrodyti nerealūs ir naivūs. Tokie jie ir bus, kol 
mes plūgą statysime prieš jaučius, kol darbininkai ir darbdaviai, išnaudo
tojai ir išnaudojamieji galvos ir kalbės tik apie savo teises, visai negalvo
dami apie pareigas, kol mes manysime, kad visas pasaulio problemas 
galime išspręsti su technikos, ekonominių mokslų ir materializmo pagalba.

Kaip galima sulaukti gražios ateities, jei viską statome ant smėlio? 
Taip ir bus, kol keliolika žmonių savo neatsakingumu ir nerūpestingumu 
niekins kitų gerą valią ir per nuolatinius susikirtimus mūsų amžinai tra
pią žmoniją ves į visuotinę griūtį.

Krikščionys irgi turi atsakomybės dalį dabartiniame pasaulyje. Šalia 
sociologų ir ekonomistų nuoširdžių pastangų bei ieškojimų, kurių tikėji
mas ar religija atlikti negalės ir nepajėgs, Bažnyčia turi įsakmią pareigą 
ugdyti žmones tikrais žmonėmis. Bažnyčia privalo išmokyti žmones gy
venti šviesoje, meilėje, santarvėje, išugdyti pasiaukojimo, tolerancijos dva
sią, norą patarnauti, suteikti jėgų pakilti aukščiau savęs, aukščiau asme
niško siaurumo bei ribotumo, išmokyti, kad žmonės jaustų džiaugsmą 
dalydamiesi ir duodami. Nes be viso šito mes nerasime gyvenimo prasmės 
ir niekas mums jos neparodys. Čia glūdi išeitis ir iš visų ekonominių bei 
socialinių krizių, išnaudojimų ir piktnaudžiavimų.



694 RŪPINTOJĖLIS. 1980. Nr. 16

Atkurti socialinį pradą. Norėdami ką nors pagirti, sakome, kad jis yra 
socialus. Tuo pabrėžiame, kad šitas žmogus moka pasirūpinti ne tik sa
vimi, kad jis rūpinasi ir kitų žmonių gyvenimu bei laime, kad jam rūpi ne 
tik tai, ką tas žmogus dirba, kiek pagamina ir kiek uždirba. Bet dabar 
atsitiko taip, kad socialumo prasmė tapo iškraipyta ir išsigimusi.

Be abejo, vienas gražiausių mūsų amžiaus laimėjimų, viena didžiausių 
teisingumo ir gerumo pergalių yra organizuota tarpusavio socialinė pagal
ba ir tarnyba, kuriai padedant kiekvienas pakliuvęs į tikrą bėdą žmogus 
gali sulaukti paramos, būti ramus dėl ateities ir per daug nesijaudinti, 
jeigu neturi vaikų, šeimos, stinga išteklių savo senatvei ir ateičiai užsitik
rinti. Socialinė tarnyba budi ir padės!

Bet kam duoti pastogę ir išlaikymą tiems, kurie patys gali tuo pasirū
pinti? Vargšui reikia padėti susiieškoti būtinus pragyvenimo šaltinius, kad 
jis su šeima galėtų padoriai gyventi, nes tik tada jis jausis ir bus visaver
tis bendruomenės narys. Bet kam versti didžiąją gyventojų dalį jaustis 
„aprūpinamais“, reikalingais „nuolatinės pagalbos“, „nuolatinio raginimo 
mokytis“? Kokio idealo vardan? Šitaip užmušama jų iniciatyva ir asme
niniai gebėjimai. Šitaip sunaikinami siekimai, troškimai, polėkiai, be ku
rių gyvenimas tampa skurdus, nykus ir vergiškas.

Kas pakvies žmogų ieškoti naujų drąsių atradimų ir sprendimų, kai iš 
anksto žinoma, kad nereikia nieko ieškoti, kad viskas yra nutarta ir nu
spręsta iš aukščiau? Ar tai nėra žmogaus atsakomybės užmušimas? Šitaip 
sunaikinamas žmogaus noras aktyviai ir asmeniškai turtinti visuomenę. 
Šitaip kuriama sterilių žmonių bendruomenė.

Manija apsidrausti nuo visko ir niekuo nesirūpinti baigiasi tuo, kad 
nuolatinis atsargumas virsta paprastu neveiklumu, sustingimu ir tinginy
ste. Manija kištis visur, visus maitinti ir visus tvarkyti virsta apgaulingu 
biurokratiškumu ir visuomenės nužmoginimu. Per didelis rūpinimasis sau
gumu, užuot nuraminęs, sukelia visuotinę ir nuolatinę baimę. Be rizikos, 
be iniciatyvos, be atsakomybės gyvenimo nebus.

Elementarus teisingumas reikalauja padėti žmonėms, pakliuvusiems į 
bėdą. Bet negalima atimti iš žmogaus jo pareigų ir džiaugsmo kovoti su 
likimo atneštomis negandomis, negalima atimti pergalės džiaugsmo. Žmo
gus pats turi pajusti gyvenimo skonį ir savo jėgas, gebėjimus ir valią. Tai 
bendro broliškumo pareiga - leisti žmogui, kad jis pats pasistengtų. Nie
kas neturi teisės gailėtis, pavydėti ir neleisti žmogui siekti aukštumų ir 
garbės.

Ar galima šiandien taip galvoti ir kalbėti? Ar mes, kurie taip trokšta
me, kad tie, kurie yra atsakingi už pasaulio ateitį ir dabartį, sveikai galvotų 
ir žmoniškai spręstų pasaulio likimą, turime pakankamai drąsos jiems ir 
visiems pasakyti, ko mus išmokė krikščioniška sąžinė? Nes už tiesų ir 
teisingą žodį, už teisingą gyvenimą verta netekti laisvės ir net galvos! Juk 
taip pasaulio istorijoje dažnai yra buvę.
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* * *

Tik tiesa padarys jus laisvus (jn 8, 42).

[Antanas Patackas]

DAR VIENAS PAVOJUS 

Alkoholizmas žudo tautą. Taip. Bet ne mažesnę grėsmę lietuvių tautos 
egzistencijai sudaro kitas pavojus - gyventojų prieaugio mažėjimas. Apie 
gyventojų prieaugio mažėjimą Lietuvoje rašo oficialioji spauda. Tas mažė
jimas ypač padidėjo paskutiniais keleriais metais.

Kad susidarytų aiškus vaizdas, pateiksime dabartinius statistikos duo
menis, o palyginimui pridėsime prieškarinius.

1 lentelė. Lietuvos gyventojų gimstamumo, mirtingumo 
ir natūralaus prieaugio koeficientai (1000-čiui gyventojų)

(Mokslas ir gyvenimas. 
1978. Nr. 12, p. 13)

(.Lietuvos statistikos metraštis. 
Kaunas, 1938, p. 17)

Metai Gimsta Mirties Natūralusis
mumas atvejai prieaugis

1920 22,7 21,2 1,5
1921 24,6 15,2 9,4
1922 27,3 17,7 9,6
1923 28,4 15,1 13,1
1924 29,4 16,3 13,1
1925 28,9 16,9 12,0
1926 28,5 15,4 13,1
1927 29,4 17,3 12,1
1928 28,8 15,6 13,2
1929 27,2 17,1 10,1
1930 27,4 15,9 11,5
1931 26,8 15,8 11,0
1932 27,3 15,3 12,0
1933 25,7 13,5 12,1
1934 24,8 14,6 10,2
1935 23,4 14,0 9,4
1936 24,2 13,4 10,8
1937 22,3 9,1 9,1
1938 22,7 12,6 10,1

Metai Gimsta Mirties Natūralusis
mumas atvejai prieaugis

1950 23,6 12,0 11,6
1951 22,7 11,3 11,2
1952 21,9 10,8 11,1
1953 20,2 10,4 9,8
1954 20,8 9,8 11,0
1955 21,1 9,1 11,9
1956 20,2 8,2 12,0
1957 21,1 8,8 12,3
1958 22,8 8,2 14,6
1959 22,7 9,0 13,7
1960 22,5 7,8 14,7
1961 22,2 7,9 14,3
1962 20,8 8,7 12,1
1963 19,7 8,0 11,7
1964 19,1 7,5 11,6
1965 18,1 7,9 10,2
1966 18,1 7,9 10,2
1967 17,1 8,1 9,6
1968 17,6 8,3 9,3
1969 17,4 8,7 8,7
1970 17,6 8,8 8,8
1971 17,6 8,5 9,1
1972 17,0 9,1 7,9
1973 16,0 9,0 7,0
1974 15,0 9,0 7.0
1975 15,7 9,5 6,2
1976 15,7 9,6 6,1
1977 15,5 9,8 5,7
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Iš 1 lentelės matome, kad, palyginus su prieškario laikotarpio 1924 ir 
1927 metais, gimstamumas Lietuvoje 1977 m. sumažėjo beveik perpus, 
t. y. gimstamumo koeficientas krito nuo 29,4 iki 15,5. Pradedant 1960 m., 
gimimų skaičius Lietuvoje nuolat mažėja, kartu mažėja natūralusis gy
ventojų prieaugis, kuris per pastaruosius 18 metų 1000-čiui gyventojų 
sumažėjo beveik trigubai: natūraliojo prieaugio koeficientas krito nuo 14,7 
(1960 m.) iki 5,7 (1977 m.). Per pastaruosius keliolika metų Lietuvoje pasi
darė taisyklė - šeimoje vienas arba du vaikai. Daugiau - jokiu būdu ne! 
Tie, kurie turi daugiau vaikų, tampa lyg pajuokos objektu: jie negudrūs, 
nemokantys gyventi...

Dar viena nelaimė: Lietuvoje nuo 1964 m. pradėjo nuolat didėti mirtin
gumas. Nepriklausomoje Lietuvoje mirtingumas visą laiką mažėjo; 1938 m. 
jis buvo beveik toks pat (12,6), kaip 1950 m. (12,o). Po karo mirtingumas 
Lietuvoje mažėjo iki 1964 m., o nuo tada jis beveik nuolat didėja (mirtin
gumo koeficientas padidėjo nuo 7,5 iki 9,8). Mirtingumo koeficientą didina pasta
raisiais metais padidėjęs savižudybių skaičius.

Prieš karą Lietuvoje mirtingumas, ypač vaikų, buvo didelis. Bet dėl to 
buvo kalta ne „buržuazinė“ vyriausybė, o medicinos mokslas: medicinos 
pagalba dar nebuvo pakankama, o medicinos aptarnavimas privačiai apmo
kamas, todėl sunkiau prieinamas negu dabar. Pinigo per daug nebuvo, o 
kaimiečiui ir darbininkui jo net labai trūko. Bet ar trūko pinigo ir dėl to 
mirė, pavyzdžiui, prof. Dovydaičiui 3 vaikai iš 7 gimusių? Taip atsitiko ne 
vien jam, bet ir daugeliui kitų, kurie gyveno pasiturinčiai, bet negalėjo savo 
vaikų išgelbėti nuo mirties. Didelio vaikų mirtingumo priežastis buvo ano 
meto medicinos mokslas, kuris dabar yra labiau ištobulėjęs negu prieš karą.

Gyventojų prieaugio problema sprendžia visų tautų gyvybės ir mirties 
klausimą. Šia - pačių pasirinkto giminės mažinimo - mirtimi žūna mūsų 
akivaizdoje civilizuotos tautos. Apie tautą, kurią šis užkratas yra apėmęs, 
galima sakyti Evangelijos žodžiais, kad kirvis jau pridėtas prie jos šaknų. 
Tautos, kurių atskiros šeimos turi po 4 ar daugiau vaikų, auga, o tos, kur turi 
po tris ar mažiau, išmiršta. Prof. R Dovydaitis, mūsų tautos veikėjas ir kan
kinys, prieš Antrąjį pasaulinį karą rašė:

Iš visų pavojų, kurie gresia mūsų kraštui, šis pavojus yra didžiau
sias, nes jis mūsų tautą guldo į gyvą karstą, iš kurio nėra jokio 
prisikėlimo (J. Girnius. Pranas Dovydaitis. Čikaga, 1975, p. 496).

Gyventojų mažėjimas pasiekė Lietuvoje tokį tempą, kad net partija ir 
vyriausybė susirūpino: esamas prieaugis nepatenkinąs materialinių bei 
ekonominių krašto poreikių, nes neužtikrinąs reikalingos kraštui darbo 
jėgos. Ir oficiali spauda rašo, jog reikalai blogi. Turėtume labiau skatinti 
gimimus ir visokeriopai remti šeimas, norinčias turėti daugiau vaikų (Mokslas 
ir gyvenimas. 1976. Nr. 4).

Blogos ne tiek materialinės, kiek buitinės sąlygos auginti vaikus. Ma
terialinės sąlygos dar būtų pakenčiamos. Kaip tik pasiturintys gyventojai
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vaikų augina mažiausiai. Kas kita yra buitinės sąlygos. Abu tėvai dirba, 
vaikų nėra kam palikti namie. Juos reikia atiduoti lopšelin ar darželin. 
Ten vietų skaičius ribotas, ne visus gali priimti. Be to, atiduotam į savai
tinį darželį ar lopšelį vaikui didelė moralinė ir fizinė skriauda. Vaikas 
penkioms dienoms atiduodamas auginti auklėtojoms, o tos auklėtojos ne
turi motiniškų jausmų svetimiems vaikams. Darželiuose (lopšeliuose) dar
bas sunkus, atlyginimas mažas. Tad ten dirbti eina tos, kurios vedasi 
kartu ir savo vaikus, arba dažnai tos, kurios nepajėgia geresnio darbo 
kitur susirasti. Jei vaikas atiduodamas į dieninį darželį, dirbantiems tė
vams didelis vargas kasdien jį nuvesti į darželį ir parsivesti. Mityba dar
želiuose nekokia, o dar reikia turėti omeny pagundą, prieš kurią atsiduria 
darželio vadovybė ir auklėtojos, gaudamos mažas algas ir... alga papildo
ma iš maisto produktų, skiriamų vaikams.

Nesibaigia vargas su vaikais ir tada, kai jie sulaukia mokyklinio am
žiaus. Kai abu tėvai dirba, nėra kas vaikus prižiūri namie, vieni likę 
neparuošia pamokų. Jie atiduodami auklėti gatvei, kur išmoksta įvairių 
„gudrybių“.

Bet ne materialinės ir buitinės sąlygos yra pagrindinė vaikų vengimo 
priežastis. Daugelio šeimų ne tokios blogos ir buitinės sąlygos. Ne vienam 
vaikus auginti padeda seneliai ar giminės. Dar galima gauti vaikams 
prižiūrėti senyvą moterį. Be to, kartais ir tėvai dirba ne visą dieną; kiti 
dirba pamainomis ir jų darbo laikas nesutampa.

Kodėl Tarybų Sąjungoje Azijos tautos (uzbekai, tadžikai ir kt.) pajėgia 
išauginti po 4-5 vaikus? Ir jų buitinės-materialinės sąlygos ne geresnės 
kaip mūsų. Azijos tautos yra toliau nuo Vakarų civilizacijos, todėl ma
žiau pasidavusios jos įtakai. Jos dar neseka madomis, kurios eina iš 
Vakarų.

Lietuvis lengvai pasiduoda svetimoms įtakoms ir madoms. Mėgdžioja
me Vakarus, mėgdžiojame ir rusus, imdami iš kitų visa, kas bloga. Juk 
mada turėti vieną ar du vaikus atėjo iš Vakarų, iš Prancūzijos ir protes
tantiškų Europos valstybių. Tą madą perėmė ir rusai. Vakarai tos mados 
jau pradeda atsikratyti, o pas mus ji kaip tik įsibėgėja.

Mūsų lietuviškos šeimos idealu tapo dviejų vaikų šeima - broliukas ir 
sesutė. Blogai, jei atsiranda dvi sesutės. Tėvai (ypač tėvas) nepatenkinti, 
pageidautų broliuko. Bet kadangi tai jau bus trečias, o be to, rizika, kad 
ir trečiasis vaikas gali būti sesutė, tai verčiau jo atsisakoma ir pasilieka
ma prie dviejų. Dabar Lietuvoje su žiburiu reikia ieškoti šeimos, turinčios 
daugiau negu du vaikus. Jei taip bus ir toliau (turint galvoje, kad kitose šeimose 
nesusilaukiama nė dviejų vaikų arba nebūna nė vieno), Lietuvoje lietuvių skaičius ne 
tik nedidės, bet kol kas stovės vietoje, o po to pradės mažėti.

Tad kokia yra tikroji priežastis, kad Lietuvoje pastaruoju laiku taip 
smarkiai ėmė mažėti gyventojų prieaugis? Apie 1960 m. subrendo nauja 
karta. Ji, gimusi antrajame nepriklausomos Lietuvos dešimtmetyje, jau
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nebeišaugo Nepriklausomybės saulėje: ji augo Antrojo pasaulinio karo atmo
sferoje, ją demoralizavo pokario įvykiai. Lietuvos kolektyvizacija daugelį kai
mo gyventojų suvarė į miestus. Kaimietis, netekęs nuosavybės, atplėštas nuo 
žemės, liko be atsparos taško, tapo klajokliu. Naujoji karta, likusi kaime, 
susiformavo skirtingai nuo tėvų, buvusių žemės savininkų. Jiems neskauda 
galvos, kaip jų tėvams, dėl nuosavybės netekimo, - jų galvos pripūstos naujų 
vėjų. Jie nebrangina žemės, ir senieji kaimo papročiai bei tradicijos jiems liko 
svetimi. Apskritai kaime jaunimo mažai beliko. Visuotinis mokymas sudarė 
palankias sąlygas traukti į miestą. Kaimai tuštėjo, o miestai neproporcingai 
augo. Prieš Antrąjį pasaulinį karą kaime gyveno per 70% Lietuvos gyventojų, 
o dabar jų teliko 44%. Ir štai su ta nauja karta prasidėjo gimstamumo ma
žėjimas, kuris pastaraisiais metais pasiekė katastrofišką tempą.

Kadangi dauguma jaunimo iš kaimo patraukė į miestą, o kaime li
kusieji irgi pasekė miestu, nes kolektyvizavus kaimą nebeliko ryškaus 
skirtumo tarp kaimo ir miesto, tai dabartinė karta, sumiesčionėjusi, 
veikiama ateistinės propagandos, nebeteko krikščioniško požiūrio į gy
venimą. į gyvenimą žemėje ji žiūri kaip į laimės, patogumų ir malonu
mų šaltinį, todėl lengvai pasisavino vakarietišką gyvenimo būdą „neap
sikrauti“ vaikais.

Tiesa, žmogus (ypač moteris) turi natūralų potraukį turėti vaikų. Išim
tys iš šio dėsnio retos. Bet tas potraukis dabar apsiriboja vienu dviem 
vaikais. Lietuvos kaimas gimstamumo mažėjimo atžvilgiu nuo 1964 m. 
net pralenkė miestą (Mokslas ir gyvenimas. 1976. Nr. 4). Prof. Dovydaitis šiuo 
klausimu rašė:

Jei ir mūsų dar „nesukultūrejęs“ kaimas pasektų inteligentais, kurie 
vaikų neturejimo atžvilgiu pirmauja tarp kitų šalių inteligentijos, 
lietuvių tautai tai reikštų savižudybę. <...> Tuomet sudie, mūsų 
„didvyrių žeme"! Nebuvo tave per keletą amžių išnaikinę tavo įvairūs 
neprieteliai kaimynai, <... > bet šį kartą tu būsi pati save išnaikinu
si, šiuo būdu nusižudydama (J. Girnius. Pranas Dovydaitis, p. 683).

Kaimas dabar iš tikrųjų pasekė inteligentais.
Mūsų tautos prieaugio mažėjimo lemiamas veiksnys yra ateistinės ir 

materialistinės pasaulėžiūros įsigalėjimas žmonių galvosenoje. Juk ne pa
slaptis, jog dauguma netikinčiųjų vengia vaikų. Kam tie vaikai reikalingi? 
Tėvų paguodai? Retai dabar tėvai iš vaikų sulaukia paguodos ir dėkingu
mo. Kam tie vaikai, kam juos gimdyti, jei jų likimas - neaiški ir abejotina 
laimė, o paskui mirtis ir išnykimas, nes anapus nieko nėra? Kas man 
atlygins už vargą, kad aš gimdysiu ir auginsiu vaikus?

Gerbiame dorus ateistus, kurių buvo ir yra tarp lietuvių, kuriems nėra 
svetimi lietuvių tautos ir tėvynės reikalai. Bet tegu nepyksta ateistai už 
atvirumą:

Lietuva ateistinė nebus - arba ji liks krikščioniška, arba jos 
visai nebus.
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Ateizmo plitimas ir įsigalėjimas Prancūzijoje prasidėjo nuo Prancūzijos 
revoliucijos (1789). Pirma ateizmas įsigalėjo šviesuomenės sluoksniuose, o 
vėliau persimetė į darbininkiją ir kaimą. Plintant ateizmui pradėjo mažėti 
šeimose vaikų skaičius. 1700 m. Prancūzija turėjo apie 20 milijonų gyven
tojų - po kinų ir indų ji buvo gausingiausia tauta (Rusija tuokart turėjo 14 
milijonų, Austrija - 13, Didžioji Britanija - 9 mln. gyventojų). 1850 m. Rusija pralenkė 
Prancūziją, kuri 1913 m. atsidūrė Europoje penktoje vietoje. Dar XIX a. 
pradžioje Prancūzijoje viena šeima turėjo po 4-5 vaikus, 1860 m. - jau po 
tris vaikus, o prieš Pirmąjį pasaulinį karą - tik po du vaikus. Taigi per 
vieną šimtmetį gimstamumas perpus sumažėjo. Nuo 1889 m. iki Pirmojo 
pasaulinio karo Prancūzijoje buvo daugiau mirties atvejų negu gimimų. 
XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje Katalikų Bažnyčia iš gynimosi pozicijų 
perėjo į puolimą ir Prancūzijoje prasidėjo religinis atgimimas. Į talką čia 
atėjo nauja katalikų rašytojų karta (Polis Buržė, Polis Modelis, Fransua Moriakas 
ir kt.). Pati Prancūzijos valdžia ėmėsi priemonių gyventojų prieaugiui ska
tinti, teikdama gausioms šeimoms įvairių lengvatų ir privilegijų. Dabar 
Prancūzijoje tautos mažėjimas sustabdytas.

Kas dėjosi Prancūzijoje, lygiai tas pats atsitiko ir Rusijoje. Prieš Pirmąjį 
pasaulinį karą Rusijos gyventojų prieaugis buvo vienas didžiausių Euro
poje. Po 1917 m. revoliucijos, įsigalėjus ateizmui, gyventojų prieaugis 
Rusijoje pradėjo mažėti. Jei šiuo metu Tarybų Sąjungos gyventojų skaičius 
didėja, tai tas didėjimas vyksta dėl azijinės Tarybų Sąjungos dalies, kur 
gyventojų sudėtis nerusai. Didžiausias gyventojų prieaugis Tarybų Sąjun
goje yra Uzbekijoje, Tadžikijoje ir kitose musulmoniškose Azijos respubli
kose. Nuo jų šiek tiek atsilieka krikščioniškos Užkaukazės respublikos - 
Armėnija ir Gruzija; čia gyventojų prieaugis irgi yra didesnis negu euro
pinės dalies respublikose.

Labai mažas gyventojų prieaugis Tarybų Sąjungoje tarp rusų. 1970 m. 
gyventojų surašymo duomenimis, šeimų gausingumo atžvilgiu rusai atsi
dūrė paskutinėje vietoje. Suskirsčius pagal vaikų skaičių atskirų tautybių 
šeimas nustatyta, kad mažiausios šeimos yra rusų (89% ne daugiau kaip po du 
vaikus), didžiausios - lenkų (,Mokslas ir gyvenimas. 1974. Nr. 10). Rusų Tarybų 
Sąjungoje jau yra mažuma: kitų tautybių, paėmus jas visas kartu, yra 
daugiau negu rusų.

Vaikų vengimo „mada“ yra apėmusi daugelį Europos tautų: vokiečius, 
lenkus ir kt. Bet jų daug, ir jiems šis reiškinys nėra toks pavojingas kaip 
mums. Mes į jį turime žiūrėti vadovaudamiesi savo, lietuvišku požiūriu. 
Indijoje ir Kinijoje net pati valdžia imasi priemonių mažinti gimimų skai
čiui. Bet reikia atsiminti, kad Kinijoje yra apie vienas milijardas gyvento
jų, O Indijoje - apie 700 milijonų (Indijoje kasmet priauga apie 15 mln. žmonių). 
Didelės tautos neišnyks dėl tokių eksperimentų, o mažoms tautoms yra 
realus pavojus dėl gimimų skaičiaus mažėjimo. Nors rusų gimimų skaičius
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mažas, bet jiems pavojus dėl to dar toli, nes jų daug (apie 100 milijonų). O 
mūsų maža, ir jei pas mus gimimų skaičius mažės tokiu tempu, kaip 
dabar, tai, turint galvoje ir kitas blogybes, kurios mūsų tautą naikina 
(alkoholis, venerinės ligos), nereikės laukti nė 100 metų - tautos žūtis bus 
neišvengiama.

Neteikia mums paguodos ar sustiprinimo ir broliai latviai bei estai - 
tarsi likimo būtų skirta baltijiečiams išnykti. Rusų mažas prieaugis, bet jų 
užteks Pabaltijui užpildyti, jei baltijiečiai paliks ištuštėjusius plotus. Kad 
ir Latvijoje bei Estijoje yra blogai, rodo šie 1971 m. duomenys:

2 lentelė. 1971 m. 1000-čiui gyventojų teko 
Lietuva Latvija Estija 

Gimimų 17,6       14,7     16,0
Mirties atvejų 8,5        11,0      10,9
Natūraliojo prieaugio   9,1        3,7        5,1 
(A. Stanaitis, R Adlys. Lietuvos TSR gyventojai. Vilnius, 1973).

Netekome savo valstybingumo. Tai dar nėra baisiausia tautos nelaimė: 
yra tautų, kurios šimtus ir tūkstančius metų neturėjo savo valstybės ir 
išliko gyvos. Pagaliau ne svetimieji tautą išžudo, bet pati tauta nusižudo. 
Masinio tautų išnaikinimo atvejų istorija mažai žino - tautos dažniausiai 
pačios žūva, kai nustoja noro gyventi, kai netenka tautinės savimonės. 
Tauta ima išmirti tada, kai dauguma jos narių tampa abejingi dėl savo 
ateities ir išlikimo.

Kokia dabar lietuvių tautinė savimonė? Tenka konstatuoti liūdną faktą, 
kad daugelio iš mūsų ji labai silpna arba mes jos visai nebeturime. 
Tiesa, mums netrūksta žodžių, kuriais reiškiame savo lietuviškumą, bet 
daugelio gyvenimas ir darbai su tomis tautiškumo deklaracijomis visai 
nesiderina. Užmirštama paprasčiausia tiesa, kad be darbo ir pasiauko
jimo nepasiekiamas joks kilnus tikslas, kad niekas savaime nepasidaro. 
Užmirštama pareiga ir tenkinamasi malonumais. Dėdamasi dideliais pa
triotais opozicionieriais, o privačiame gyvenime paprasčiausiai plaukia
ma pasroviui. Lengva pašūkauti, kalbėti apie lietuviškumą, nieko neda
rant ir tikintis, kad tai, ko reikalauja gyvenamasis momentas, už mane 
kiti padarys.

Randama įvairių pasiteisinimų dėl vaikų vengimo: sveikatos stoka, 
mažas uždarbis, atseit daugiau kaip du vaikus nepajėgsime išmaitinti 
(išgertuvėms ir prabangos dalykams pinigų nestinga!) ir panašiai. Nors iš tikrųjų tai 
paprasčiausias nenoras „apsikrauti“ vaikais ir pasunkinti sau gyvenimą. 
Vaikus auginti nelengva, reikia pasiaukojimo. Tačiau žmogus, kuris neno
ri niekam aukotis, nėra vertas žmogaus vardo.

Prisideda ir nežinojimas arba tiesiog nenoras žinoti esamos liūdnos pa
dėties. Atsiranda tokių, net baigusių aukštąjį mokslą, kurie tikina, jog dvie
jų vaikų šeima užtikrina pakankamą tautos prieaugį. Tuo tarpu ir oficialioji
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spauda teigia, kad to neužtenka. Dviejų vaikų vienoje šeimoje neužtenka 
net tiesioginiam gyventojų atkūrimui. <... > Kiekvienoje šeimoje mažiausiai 
turi būti trys vaikai (Mokslas ir gyvenimas. 1974. Nr. 1, p. 51).

Ne tik tarp ateistų, bet ir tarp tikinčiųjų plinta skepticizmas dėl tautos 
ateities ir jos išlikimo. Net iš dvasininkų teko išgirsti nuomonę: kam tų 
vaikų, jeigu ir taip pakanka kandidatų į pragarą... Kam dar naujus kan
didatus gimdyti?..

Tad ką daryti? Kaip kovoti su tautos prieaugio mažėjimu? Spauda apie 
tai rašo, bet prieš šį blogį jokių priemonių nesiimama. Valdžia nieko nedaro, 
kad paskatintų gausinti šeimas, palengvintų vaikų auginimą. Jei vyro už
darbio užtektų šeimai išmaitinti, tuomet motina galėtų atsidėti vaikų augi
nimui. Taip yra Vakarų valstybėse. O kol pas mus to nėra, motinoms, su
laukusioms kūdikio, reikėtų suteikti mažiausiai dvejus metus mokamų ato
stogų, be to, gausių šeimų tėvams atitinkamai padidinti algas.

Nelaukime pagalbos iš kitur - patys gelbėkimės, kol dar nevėlu. Niekas 
negali atsisakyti pareigos ir tarti, kad vaikus tegu augina tie, kurie turi 
laiko, o aš dirbsiu mokslinį ar kitokį inteligentišką darbą. Vaikus auginti, 
turėti gausią šeimą yra pareiga visų - ir paprasto darbo žmogaus, ir 
inteligento, kuris materialiai geriau aprūpintas. Tautos ateitis turi rūpėti 
visai tautai.

Visi, kas jaučia atsakomybę už savo tautos ateitį bei jos išlikimą, už 
tą mažą Žemės rutulio lopelį, kuriame mes gyvename, kas nori, kad Lie
tuvos vardas liktų ne vien istorinėse knygose kaip gražus atminimas, bet 
kad Lietuva ir po šimtmečių realiai egzistuotų, - visi, kas yra sukūrę 
šeimą, turi įsipareigoti auginti vaikus.

Didelę reikšmę tautos likimui turi moterys. Moters nuostata dažnai 
nulemia vaikų skaičių šeimoje. Ant jos pečių daugiausia gula vaikų au
ginimo našta. Bet ar daug mes turime moterų, kurios rimtai žiūri į mo
tinystę? Ar netinka ir mūsų laikams Romos poeto Ovidijaus (gyvenusio 
43 m. pr. Kr. - 18 m. po Kr.) pasakyti žodžiai: Mūsų laikais yra maža tokių, 
kurios nori būti motinomis. Tuos žodžius jis pasakė tada, kai romėnų 
gyvenimo tikslu tapo prabanga, lėbavimas, malonumai, - reiškiniai, po 
kurių atėjo Romos imperijos žlugimas.

Lietuvos klestėjimo laikais jos vadų, didžiųjų kunigaikščių Gedimino, 
Algirdo, Kęstučio šeimos buvo gausios. Mūsų didieji kunigaikščiai nebuvo 
„ponai“ - prabanga ir lėbavimas jiems buvo svetimi. Jiems balnas buvo 
vietoj minkštos pagalvės ir nuolatos prie šono kabėjo kardas. Užtat jie 
sukūrė galingą valstybę.

Vėliau, kai Lietuva buvo priešų pavergta, lietuvė moteris vykdė savo 
šventą pareigą - saugojo namų židinį. Priešas sunaikino valstybę, bet 
nepajėgė sugriauti šeimos. Sunkiomis sąlygomis lietuvė motina augino 
vaikus. Šeimos buvo gausios, iki dešimties ir daugiau vaikų. Daug jų be
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laiko gulė kapuosna, buvo išblaškyti po plačiuosius Rusijos plotus, daug 
išvyko ieškoti laimės į kitas šalis. Bet vis dėlto tauta augo, kultūrėjo, 
pagal išgales tėvai leido vaikus į mokslą, atsirado šviesuomenės, kuri 
gebėjo tautai vadovauti ir vesti ją išsivadavimo keliu. Tai lietuvė motina 
tautai kritišku metu išaugino naujus jos vadus, jos didvyrius, - ir jie 
kilo iš vargingo kaimo, iš gausių šeimų. Ar mūsų laikų lietuvė motina 
apsaugos namų židinį? Ar ji nenustos kursčiusi šventą ugnį, kad ši 
neužgestų?..

Tautos išlikimo klausimas yra pirmiausia moralės reikalas, kuri neat
skiriama nuo religijos ir kurios saugotoja bei palaikytoja mūsų šalyje yra 
Katalikų Bažnyčia, taip pat iš dalies ir kitos krikščioniškos religijos. Ka
talikų Bažnyčia turi dvi galingas priemones tautos moralei palaikyti - tai 
klausykla ir sakykla: kas eina prie klausyklos, atlieka išpažintį, tas turi 
įsipareigoti gyventi taip, kaip Dievas prisakė, nepiktnaudžiauti žmogui 
duota galia daugintis ir pripildyti žemę. Šiuo atžvilgiu Katalikų Bažnyčia 
nepripažįsta jokio kompromiso, jokių nuolaidų. Be to. Bažnyčia įpareigoja 
sutuoktinius pratęsti žmonių giminę. Ir klausykloje, ir sakykloje kunigas, 
mokydamas ir įpareigodamas laikytis Dekalogo, atlieka didelį vaidmenį 
stiprinant tautos moralinę sveikatą. O moralinė žmogaus sveikata yra jo 
fizinės sveikatos pagrindas.

Tautų laimė priklauso nuo to, kaip jos laikosi Dekalogo. Auga ir klesti 
tautos, kurioms Dekalogo nuostatos yra šventas dalykas, ir nyksta tautos, 
kurios Dekalogo nuostatas pamina po kojų. Dekaloge įrašyti tautų gyva
vimo ir laimės dėsniai.

Š V E N T Ų J Ų  D V A S I O S  P A S A U L I S

Sesuo  MARIJA KONSOLATA BETRONĖ
(1903-1946)

Savo dieviškosios meilės slėpinius šiuolaikiniam pasauliui apreikšti 
Jėzus pasirinko kuklią Turino kapucinių vienuolyno seselę Mariją Konso
latą. Jėzus jai suteikė nepaprastų malonių ir naują pašaukimą: gelbėti 
brolius bei seseris. Be to, jai pavedė naujai atskleisti šv. Kūdikėlio Jėzaus 
Teresės mažąjį meilės kelelį. Tą kelią Jėzus taip apibūdino:

Meilės kelelis, kuriuo turėtą keliauti mažosios sielos.
Mažojo kelelio pagrindas yra Evangelijoje:

Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai 
nuo išmintingąją ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams (Mt n, 25).

Jeigu neatsiversite ir nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į dan
gaus karalystę (Mt 18, 3).

Kristus Evangelijoje kviečia savo mokinius į šventumą. Šventumą ga
lime pasiekti visi, nes šventumas glūdi meilėje, o mylėti galime kiekvie
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nas. Kristus nereikalauja, kad šventumo siekiantys darytų tik vienokias 
ar kitokias atgailas bei aukas: Jis nori, kad kiekvienas žmogus Jį mylėtų, 
kad mylėtų visa siela, visa širdimi ir visomis jėgomis (Lk 10, 27).

Tas įsakymas įpareigoja kiekvieną žmogų. Ir jeigu žmogus tikrai myli 
Dievą, tai jis tikrai yra šventas.

Šiandien, kaip vakar ir rytoj, ir visada reikalauju ne ko kita, tik 
meilės (1935 12 16).
Konsolata, suprask, jog aš esu geras. Klaidingai manęs nevaiz
duok. Matai, kaip pasaulis mėgsta vaizduoti šventumą kaip griež
tumą, plakimąsi, atgailos retežius. Bet taip nėra. Nors auka ir 
atgaila lydi šventojo gyvenimą, bet vis tiek ne tai sudaro viso gy
venimo šventumą (1936 09 24).

Paties Jėzaus noras, džiaugsmas ir troškimas yra stebėti mus šventėjant. 
Jei tu žinotum, kiek man džiaugsmo suteikia padaryti sielą šventą! 

Kiekvienas privalėtų būti šventas, kad suteiktų man tą džiaugsmą, - 
sakė Jėzus Konsolatai. O, kad ši tiesa giliai persmelktų kiekvieną sielą! 
Šventas būti galime kiekvienas savo luome, kiekvienas savo amžiuje.

Svarbiausias Dievo įsakymas, kuriuo remiasi Įstatymas ir Pranašai, ir 
krikščionies pareiga yra Dievo ir artimo meilė. Savęs varginimas ir visa 
kita yra vien priemonės augti Dievo ir artimo meilėje. Mes iškreiptume 
Kristaus mokslą, skirdami Jo šventuosius į besiplakančių brolių būrį. Ant
gamtinė Dievo ir artimo meilė yra didžiausias gėris - tai ji teikia gyvybę 
ir nuostabią tobulybę kiekvienam dorybės veiksmui.

Mažąjį kelelį Konsolata turėjo paskelbti pasauliui.

Nuolatinis Meilės aktas - iš visos širdies tariamas: Jėzau, Marija, 
myliu jus, gelbėkite sielas!

Čia reikia siekti dviejų dalykų: pastovumo ir meilės akto tobulumo.
a) Pastovumas. Pradžioje šis meilės aktas pasireikš kaip maldavimas, 

dažnai kartojamas prašymas. Daugeliui sielų jis toks pasiliks ilgą laiką, 
kol pagaliau visas gyvenimas virs meile. Dvasinių lavybų metu (t. y. skai
tant, mąstant, meldžiantis) šis meilės aktas nuolat tęsis, nes siela atlieka savo 
pareigas, mylėdama Dievą. Kitu laiku, pagal Jėzaus raginimą, kad reikia 
visuomet melstis ir nepaliauti (Lk 18. 1), reikia kartoti šį meilės aktą nuo
latos, kad jis pasidarytų nenutraukiamas meilės sveikinimas, ramus mei
lės pašnekesys su Jėzumi.

b) Tobulumas. Meilės aktas, kaip ir kitos dvasinės lavybos, yra valios 
veiksmas. Jis nėra vien jausmingumas. Meilės akto neapleisk, nors širdis 
būtų tarsi ledinė: tai bus tik nuopelningiau ir sieloms naudingiau. Kartok 
jį su dvasios ramybe ir atsidavimu.

Jėzau, Tavo padedama, būsiu ramios ir nuolankios širdies, su džiaugs
mu veide. Mano sielos būsena tebūna visada tokia, - maldavo Kon
solata (1942).
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Džiaugsmingas taip visiems. Kiekviename matyti Jėzų ir su kiekvie
nu elgtis taip, kaip su Jėzumi. Dėkingas taip viskam, ko nori Dievas iš 
manęs, vykdant savo luomo pareigas, sumanymus ir planus.

Meilės akto gaires randame išreikštas ir kitokiu būdu:
Tarp vienos ir kitos Komunijos neapleisk: a) meilės akto - Jėzau, 
Marija, myliu Jus, gelbėkit sielas! ir b) artimo meilės akto: „taip" 
kiekvienam bei c) aukos akto: „taip" viskam.

Kiekvienas individualiai turi susirasti savo dvasinį gyvenimą atitinkantį 
būdą, kuris apimtų visas pareigas Dievui, artimui ir sau. Ištikimybė nuola
tiniam meilės aktui palengvina ištikimybę taip kiekvienam ir taip viskam. 
Dvasinės kūdikystės kelias yra meilės kelias: Dievas yra meilė, ir kas pa
silieka meilėje, tas pasilieka Dieve, ir Dievas pasilieka jame (1 Jn 4, 16).

Tu negali gyventi be meilės, - sakė Išganytojas šv. Kotrynai Genujie
tei, - nes Meilė esu aš, tavo Dievas.

Ir sielų išganymo darbas yra meilė:
Konsolata, man reikia pasiaukojančių sielų. Pasaulis pražūtin pa
sviręs, o aš noriu jį išgelbėti. Šėtonas prisiekė sunaikinti pasaulį, 
o aš prisiekiau jį išgelbėti, ir aš privalau jį išganyti savo gailestin
gumo ir meilės pergale. Taip, aš išgelbėsiu pasaulį savo gailestin
gąja Meile, - užrašyk tai.

Tikėti Meile - tai pasitikėti. Ses. Konsolatos gyvenime gal nuostabiau
sias dalykas yra jos beribis, nenugalimas, kūdikiškas pasitikėjimas Dievu, 
Jo visagalybe, Jo gerumu, gailestingumu. Ar galėtų būti kitaip, jei ji savo 
dosniąja širdimi gyveno vienam dalykui: iki galo atsiduoti Meilei, skaus
mui ir sieloms. Ji gerai žinojo savo menkumą ir dažnai išpažindavo die
viškajam Mokytojui savo varganumą. Bet ar mūsų skurdas neparkviečia 
mums Dievo gailestingumo! 1935 m. pats Jėzus paaiškino:

Štai, Konsolata, tavo skurdas turi ribas, o mano Meilė ribų neturi. 
<...> Atėjau ne teisiųjų gelbėti, bet nusidėjėlių. <...> Pagerbk 
Dievą, Juo pasitikėdama. Ar žinai, kas palenkia mane tavo sielai? 
Ogi visiškas pasitikėjimas manimi.

Apmąstyk, jog vien tik Jėzus gali suprasti tavo silpnumą. Jis 
vienas žino žmogaus nepastovumą. Todėl niekad, niekad tenebūna 

jokio nepasitikėjimo šešėlio. Nepasitikėjimas labiausiai žeidžia ir 
skaudina mano Širdį, tesupranta tai sielos!

Išganytojas reikalavo iš Konsolatos nesvyruojančio pasitikėjimo. To Jis 
laukia ir iš mūsų visų.

Drąsos, Konsolata, net mirties šešėlių apsupta, pasitikėk mani
mi. Pasitikėk visada! O, kad tu žinotum, kiek man tuo suteiki 
malonumo!

Jėzus, pasinaudodamas besąlygišku, kūdikišku, beribiu Konsolatos pa
sitikėjimu, padarė nuostabių dalykų - iškėlė ją į šventumo viršūnes ir 
paskyrė ypatinga pasitikėjimo dorybės skleidėja.
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Konsolata, nežymėk ribų savo pasitikėjimui manimi, o aš nežymė
siu ribų savo malonėms. < . . . >  Vadinsiesi palaiminta, nes pasitikė

jai. Konsolata, Bažnyčios prieglobstyje tu būsi pasitikėjimas.
Kas išgano sielas? Ant kryžiaus mirdamas Jėzus jas išganė, savo be

ribiais nuopelnais Jis tęsia savo atpirkimą. Savo begaliniu gerumu, atsi
žvelgdamas į mūsų meilės dydį, Dievas leidžia ir mums dalyvauti sielų 
gelbėjimo darbe. Juo labiau mumyse dega dieviškos meilės ugnis, juo 
sėkmingiau per mus gali veikti Dievas, gelbėdamas žmones.

Tai patyrė Konsolata. Ji troško sielų, nes troško meilės. Daug metų 
Konsolata meldėsi už savo brolio Nikolo ir dėdės Felikso Viano atsiverti
mą. Jėzus jai tarė:

Atmink, Konsolata, kad aš grąžinau tau Nikolą ir dėdę Feliksą ne 
dėl tavo atgailų ir aukų, bet dėl tavo nuolatinės meilės akto. Žinok, 
aš noriu meilės iš savo kūrinių.

Jėzus, norėdamas savo išganomąją veiklą išplėsti visame pasaulyje, 
1936 m. tai apreiškė Konsolatai ir įkūrė Meilės kelelį, kuriuo turėtų eiti 
mažosios sielos. Apie mažąsias sielas Jėzus kalbėjo pažadų kupinais 
žodžiais:

Mažosios sielos bus skaičiuojamos ne tūkstančiais, - jų bus milijo
nų milijonai. Prie jų dėsis ne vien moterys ir vaikai, bet ir vyrai. 
Taip, ir tarp jų yra mažutėlių sielų.

Pirmos mažosios sielos pasiaukojimo dienos vakare Konsolata dieno
raštyje įrašė:

Tai diena, kuri visiškai priklauso mažosioms sieloms. Šį vakarą prie 
iškilmingai išstatyto Švenčiausiojo Sakramento aš dvasia apglė
biau visų laikų visas mažąsias sielas ir paaukojau jas Švenčiausia

jai Jėzaus Širdžiai, prašydama, kad Jėzus apgobtų jas savo Širdies 
gelmėse ir ten laikytų, kad nė viena jų nežūtų, bet kad visos sudeg
tų Jo dievystės liepsnose ir mirtų Jį mylėdamos.

Kadangi mažosios sielos yra ir Skaisčiausiosios Mergelės Marijos Šir
dies dovana, tai tą patį vakarą Konsolata dienoraštyje įrašė:

Mažosios sielos karščiausiai mylės Dievo Motiną, nes nuolatiniame 
Meilės akte, kurį jos pateikia Jėzui, taip pat pareiškiama meilė ir 
Švenčiausiajai Mergelei.

1942 m. gruodžio 8 d., kai Konsolata pakartojo mažųjų sielų paaukoji
mą Nekalčiausiajai Mergelei Marijai, Ji priėmė auką ir Konsolatai pažadėjo: 

Džiaugsmingai žvelgsiu į kiekvieną ir į visus, kaip kad žvelgiu į 
tave. <...> Vien danguje suprasite sielų gelbejimo vertę ir naudą. 
Meilės aktai yra tokie pat svarbūs, kaip ir atsiteisimo aktai.

Jėzus aiškino:
Vienas atodūsis - „Jėzau, Marija, myliu jus, gelbėkite sielas!“ - at
siteisia už tūkstančius keiksmų. Paimkite šiandien galimus padaryti 
dorybių aktus ir sugretinkite su vienos dienos nepaliaujamos meilės



706 RŪPINTOJĖLIS. 1980. Nr. 16

aktais, - aš pasirinksiu verčiau meilės kupiną dieną, negu visa kita, 
ką jūs galite man paaukoti. Atodūsiu - „Jėzau, Marija, myliu Jus, 
gelbėkite sielas!“ - aukojate man viską. Konsolata, būk ištikima šiam 
meilės aktui, atnaujink jį kas valandą, ir aš tau visa duosiu. < . . . >  
Konsolata, aš paimsiu tave į meilės ir skausmo viršūnę, bet nuolat 
kartok: „Jėzau, Marija, myliu Jus, gelbėkite sielas!“ Daugiau nieko. 
< . . . >  „Jėzau, Marija, myliu Jus“ - apima visa: kovojančios Bažny
čios ir skaistyklos sielas, nusikaltusias ir tyrąsias, stiprias ir svyruo

jančias, mylinčias Dievą ir bedieviškas, mirštančiųjų ir visas kitas 
sielas...

Jėzus išgelbės pasaulį, bet pasaulis turi grįžti prie Jėzaus! Tam yra tik 
vienas - Meilės kelias.

(Pagal kn. Meilės kelelis. Turinas, 1977, parengė sės. Benvenuta)

Kard. Leonas Žozefas Suenensas

MALDA
Duok mums, Viešpatie, 

akis - kad regėtume, 
širdį - kad mylėtume, 
ir - Dvasios.

Kai prašom akių, kad regėtume, 
mes prašome mums duoti Tavo akis, 
kad matytume, kaip Tu matai 
pasaulį, žmones, jų gyvenimą 
ir mūsų pačių dalią.

Padėk mums susilieti su Tavo mintimis 
kiekvieną dieną ir kiekvieną valandą, 
padėk mums po truputį tapti tuo, 
ko norėjai iš mūsų sukurdamas mus.

Duok mums savo žvilgsnį 
ir savo požiūrį,
padaryk mus imlius savo žodžiui, 
kuris apšviečia ir pakeičia visa.

Duok širdį, kad mylėtume.
Širdį žmogaus, ne akmeninę, 
kad mylėtume 
Dievą ir žmones.

Duok savo Širdį, 
kad tikrai mylėtume 
pamiršdami save 
ir negalvodami tiktai apie save.
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Mums reikia, 
kad degintų mus Tavo Širdis, 
nes mūsiškė plaka labai menkai, 
kai reikia mylėti kitus.

Reikia, kad mumyse būtų Tavo Širdis, 
kuri viską myli per mus.
Duok savo Širdį,
kad mylėtume dangiškąjį Tėvą.

Duok savo Širdį, 
kad mylėtume Mariją, mūsų Motiną.

Duok savo Širdį, 
kad mylėtume Tavo brolius 
ir suprastume, kad jie - ir mūsų broliai.

Kad mylėtume čionai ir dabar visus, 
kurie pirma mūsų ėjo šiais keliais 
(juos mylėti, aišku, nėra sunku).

Kad mylėtume taip pat ir tuos, 
su kuriais keliaujame 
ir gyvename kartu mūsų Žemėje, 
kurie užgauna mus šitai žinodami ar ne.

Ir duok mums Dvasios, 
kad neuždustume keliaudami, 
kad visada mes būtume kupini ugnies ir ryžto.

Kad mes žygiuotume tiktai pirmyn, 
nesidairydami atgal, nesverdami jėgų.

Dvasios! kad pasisuktume veidu į tai, 
ko laukia iš mūsų žmonės ir Tu.

Dvasios! kad tikėtume vėl, 
jog gyvenimas iš naujo tiktai šį rytą prasidėjo; 
kad tikėtume, jog audrose ir potvyniuose 
esi su mumis ir visada būsi!

Nes tai juk mes esame 
visų viltis ir visų vargas.

Duok mums Dvasios!
Savo Dvasios, 

kurią Tu atsiuntei Sekminių pirmą dieną.
Savo Dvasios, 

kuri pastumia kur nori ir kaip nori: 
siaubingą bedugnę atverdama, 
audrų sūkuriais vydama, 
ar švelniai už pečių paėmusi 
pasuka eiti tenai, 
kur veda Tavo pašaukimas.
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Duok mums savo Dvasios, 
kad malda kiltų iš širdies gilumos, - 
tokia malda, kokios Tu nori, 
tokia, kuri Tave pasiektų, 
ir alsuotų Tavu dvelkimu.

Viešpatie, man reikia Tavo akių, - 
duok man tikėjimą gyvą!

Viešpatie, man reikia Tavo Širdies, - 
duok man meilės visuose išbandymuose.

Viešpatie, man reikia Tavo Dvasios, - 
duok man savo tikrumą, 
man ir visai Bažnyčiai: 
kad pagaliau nūdienė Bažnyčia 
būtų pasaulio židinys.

Kad visi pažintų krikščionis 
iš jų skaidraus ir giedro žvilgsnio, 
iš širdies šilumos, 
iš nesiliaujančio optimizmo, 
kuris kyla iš slaptų ir vienintelių šaltinių - 

iš mūsų šviesios Vilties.
(Iš kn. Une Nouvelle Pentecote? Paris, 1974)

B A Ž N Y Č I A  P A S A U L Y J E

PASAULIO VYSKUPŲ SINODAS

Spalio mėnesį pasibaigė Vyskupų V Sinodas, kuris vyko Vatikane. Si
node dalyvavo 316 vyskupų, atstovaujančių apie 3000 savo brolių gany
tojų visame pasaulyje. Buvo svarstoma tema: Krikščioniškos šeimos užda
viniai šių dienų pasaulyje. Besirengiant Sinodui, visi jo nariai iš anksto 
gavo smulkią darbų programą. Programos projektas įvairiuose kraštuose 
buvo nagrinėjamas vyskupų konferencijose, suvažiavimuose, simpoziu
muose, seminaruose, spaudoje. Buvo nagrinėta kiekvienoje vietoje to krašto 
šeimos padėtis, analizuojama įvairios šeimų problemos ir priemonės toms 
problemoms spręsti, gilintasi į šeimos teologiją, pastoracinius planus šei
mos klausimais. Visa tai pateikta Sinodo rengėjams, ir iš tos medžiagos 
sudaryta plačios apimties Sinodo darbų programa.

Pirmoje Sinodo darbų dalyje buvo iškelti milžiniški ir aktualūs pasikei
timai: socialiniai, ekonominiai ir kultūriniai. Šitie pasikeitimai įvyko pa
skutiniaisiais dešimtmečiais ir turėjo padarinių šeimoms. Dauguma pasi
keitimų neigiamai veikia šeimas: tai nedarbas, emigracija. Vadinamajame 
trečiajame pasaulyje dar yra rasinė diskriminacija, kuri pažeidžia šeimos
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teises. Kai kurie papročiai, pavyzdžiui, kraitis, kraičio klausimas, sunkina 
santuokų sudarymą, sukelia jaunuolių pažeminimą ir desperaciją. Dėl te
rorizmo ir karų atsiranda naujų rūpesčių, išardomos šeimos, kai vienas 
jos narys uždaromas kalėjime arba ištisiems metams ištremiamas. Tokios 
tragedijos nuodija šeimų gyvenimą.

Sinodo dalyviai svarstė įtaką, kurią daro šeimai įvairūs naujieji moks
lai. Pripažinta, kad naujieji mokslai padarė daug pažangos savo srityse, 
bet nesustiprino šeimos institucijos, neprisidėjo prie jos gyvenimo sąlygų 
gerinimo. Sinodas iškėlė faktus, kad dažnai poros gyvenimas be legalaus 
ar sakramentinio ryšio vyksta dėl nepalankių socialinių sąlygų: nepakan
kamas materialinis aprūpinimas, dideli nuotoliai nuo nuolatinės darba
vietės, be to, miestuose bendri miegamieji butai bendrabučiuose, kur ap
sistoja darbininkai, atvykę iš kitų šalių arba to paties krašto tolesnių 
provincijų. Kai kur pasaulyje yra įsivyravusi poligamija. Pasitaiko, kad 
viena poros pusė palieka antrąją ir susideda su kita, paliktoji pusė neturi 
iš ko gyventi ir ieško naujo draugo ar draugės.

Sinode buvo svarstomi ir tokie klausimai, kaip skyrybos, abortai, arba 
negimusios gyvybės žudymas, ne tik Vakarų, bet ir Rytų pasaulyje, kur 
krikščioniškos santuokos ir šeimos samprata yra atmestinė. Kai kuriose 
valstybėse, norint sumažinti gimimų skaičių, valdžia verčia sutuoktinius 
vartoti antikonceptines priemones, priverstinai sterilizuoja sutuoktinius, 
propaguoja ir skatina abortus. Negalima neigti, kad kai kuriose šalyse yra 
vadinamoji demografinė problema - per didelis gyventojų prieaugis, o tai 
atsiliepia ekonominei ir socialinei šalies būklei, daro įtaką šeimos gyve
nimui ir sudaro sąlygas valdžiai kištis į gimimų kontrolę. Sinodas kritiš
kai vertino keliamą pavojų dėl žmonių prieaugio, konstatavo, kad tas 
pavojus yra daugiau propagandinis negu realus.

Pabrėžtas Bažnyčios mokslas dėl tėvų atsakomybės vaikams. Krikš
čioniškos šeimos raginamos labiau pasitikėti Dievo Apvaizda, turtinges
nės šalys prašomos pagelbėti neturtingosioms, raginama kurti tokią tarp
tautinę ekonominę santvarką, kuri geriau saugotų ir palaikytų žmogaus 
orumą.

Baigdamas darbą Sinodas paskelbė kreipimąsi į krikščioniškas šeimas. 
Pasaulinis Sinodas reikalauja, kad būtų paskelbta šeimos teisių chartija, 
kuri nustatytų ir visame pasaulyje saugotų pagrindines šeimos teises.

Pagrindinė šeimos negerovių priežastis yra ta, kad šių laikų žmogus 
yra praradęs ryšį su Dievu. Žmogus dabar yra tapęs turtų, valdymo, aistrų 
ir malonumų vergu. Visų kitų žmonių jis nelaiko savo broliais ir seseri
mis. Laiko juos ne vienos didžiulės šeimos nariais, bet dažnai savo prie
šais, kurie jam trukdo siekti savo tikslų. Veltui būtų mėginama vadinti 
visus žmones broliais ir seserimis, jeigu yra paneigiamas Dievas, nes Jis 
yra visų žmonių Tėvas. Tik pripažinimas Dievo visų žmonių Tėvu yra 
vienintelis tikro žmonių broliškumo pagrindas.
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Pagal Dievo sutvarkymą, vyras ir moteris yra pašaukti dalyvauti Dievo 
Kūrėjo darbe pratęsiant gyvybę. Santuokinės meilės paslaptis atskleidžia 
giliausią Kristaus ir Bažnyčios meilės paslaptį. Dėl to Bažnyčia tiki ir 
moko, kad santuokinė meilė, užantspauduota santuokos sakramentu, yra 
amžina ir nepanaikinama. Santuoka yra meilės ir gyvenimo sąjunga.

Tarp pagrindinių krikščioniškos šeimos uždavinių šiuolaikiniame pa
saulyje pirmiausia pareiga yra ugdyti laisvus žmones - auklėti žmones, 
kurie gebėtų skleisti meilę žmonių bendruomenėje. Krikščioniškos šeimos 
uždavinys šiuolaikiniame pasaulyje yra ugdyti tikinčius žmones, kurie 
gebėtų išlaikyti ir perduoti ateinančioms kartoms krikščioniškų vertybių 
turtą. Ne kam kitam, o krikščioniškai šeimai yra patikėtas uždavinys 
šiuolaikiniame pasaulyje liudyti Evangelijos tiesą, įgyvendinti socialinį 
teisingumą, ginti vargstančius ir engiamuosius.

Reikia ugdyti šeimose didžią pagarbą santuokinės moralės principams. 
Tiktai šiais principais vadovaudamosi šeimos gali augti meilėje ir dieviš
kajame gyvenime ir atlikti savo uždavinį šiuolaikiniame pasaulyje.

Sinodo darbai, dalyvaujant daugeliui svečių ir pačiam Popiežiui, buvo 
pradėti ir užbaigti pamaldomis įspūdingoje Siksto koplyčioje, išpuoštoje 
didingais ir nemirtingais Mikelandželo kūriniais. Visi Sinodo dalyviai, gie
dodami Te Deum laudamus, procesija nuėjo į Šv. Petro Baziliką ir čia 
iškilmingai sugiedojo Tikiu Dievą Tėvą, Tėve mūsų, pasimeldė, kad Sinodo 
darbai Dievo Tautos šeimoms duotų dvasinės jėgos gyventi pagal Dievo 
valią ir daugiau impulsų tvarkytis krikščioniškai.

[Parengė Ada Urbonaitė]

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Įdomi beatifikacijos byla. Milano arkivyskupas Karlas Martinis pra

dėjo įdomią bylą paskelbti palaimintąja vieną gydytoją. Tai 40 metų pe
diatrė. Ji savo gyvybę paaukojo negimusio kūdikio labui. Ši vaikų gydy
toja Džiovana Bereta (Giovanna Beretta) rūpinosi vargšų vaikais ir veltui 
juos gydė. Buvo ištekėjusi už inžinieriaus ir pati augino 3 vaikus. Jai 
laukiantis ketvirtojo kūdikio, buvo diagnozuotas auglys, kuris sukompli
kavo nėštumą. Kaip gydytoja ji gerai žinojo, kad tai kelia didelį pavojų jos 
gyvybei. Į savo kolegių įkalbinėjimus Beretta atsakė:

Jei jau man tenka pasirinkti savo ar kūdikio gyvybę, aš nesvyruo
dama renkuosi kūdikio.

1962 m. balandžio 21 d. gydytoja pagimdė sveiką berniuką, o pati po 
7-ių dienų mirė. Milano arkivyskupas Martinis, kuris pradėjo bylą, kad 
gydytoja būtų paskelbta palaimintąja, sako: Kai šiandien ginant negimu
sių kūdikių gyvybę visuomenė yra kurčia ir neapsisprendusi, šis gydytojos 
pavyzdys ypač pažymėtinas (1980 m. rugsėjis).
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Naujas stebuklingas pagijimas. Lurdo medicinos biuras tyrinėjo ste
buklingą ispanės Teresės Munak pagijimą Lurde ir paskelbė smulkų to 
pagijimo pranešimą. Trijų vaikų motina, turinti 50 metų, sirgo stuburo 
angioma (augliu). Pernai apsilankiusi Lurde visiškai pasveiko. Teresės Mu
nak tėviškė yra kaimelis prie Taragonos, Ispanijoje. 16 metų ji sirgo stu
buro naviku. Pereitais metais atvyko su vyskupijos ekskursija ir grįžo 
pasveikusi. Grįždama namo, ji jau slaugė ir globojo kitus ligonius (1980 m.).

Už kunigo galvą 2000 dolerių. Bolivijos (Pietų Amerika) dvasininkija 
kovoja su piliečių išnaudojimu, dėl žmogaus teisių. Bolivijos karinė val
džia veikliuosius kunigus yra uždariusi kalėjimuose, o už kun. Gerardo 
Miulauerio (austro saleziečio) galvą yra pažadėjusi 2000 dolerių. Tas 34 metų 
kunigas Bolivijoje darbuojasi nuo 1971 metų. Pasižymėjo kaip aktyvus 
kovotojas dėl žmogaus teisių. Šiuo metu jis slapstosi. Bet parašė laišką 
tėvams (jo tėvai gyvena vienoje, Austrijoje), iš kurio viską ir sužinojome. Laiškas 
rašytas prie žvakės liepsnos ir, atrodo, buvo atplėštas Bolivijos cenzorių. 
Laiške rašoma apie daugelio kitų vienuolių saleziečių areštus. Jie buvo 
areštuoti už tai, kad protestavo dėl sušaudymo trijų jaunuolių iš Don 
Bosko centro.

Popiežius pasiuntė krašto vyskupų visuotiniam suvažiavimui La Pazos 
mieste laišką, kuriame drąsina dvasininkiją toliau kovoti dėl skriaudžia
mųjų žmonių teisių ir linki, kad kraštas grįžtų prie konstitucinės tvarkos
(1980 m. rugsėjis).

Auksinis popiežiaus žiedas vargšams. Trečią buvimo Brazilijoje die
ną (liepos 2 d.) pop. Jonas Paulius II Favelos Vidigalyje aplankė vargšų 
kvartalą, turintį 25 000 gyventojų. Tai barakų miestelis šalia prabangaus 
viešbučio. Čia dviejuose ar trijuose kambarėliuose gyvena vidutiniškai po 
5 žmones, o kartais ir iki 10. Popiežius buvo sujaudintas skurdo. Nusimo
vęs nuo piršto auksinį žiedą su kryželiu, padavė Vidigalio klebonui Don 
Italo Cielbo, sakydamas: Tai jūsų parapijai!

Savo kelionėje po Braziliją, kur tik sustodavo, popiežius apeliavo į 
turtuolių sąžinę. Visur reikalavo atsižvelgti į vargšus ir būti solidariems 
su vargšais. Popiežius aplankė ir šiaurinį Brazilijos pakraštį, Alegados 
vargšų miestelį (liepos 7 d.). Prieš atvykstant popiežiui, policija surengė 
„valymo akciją“: surinko prostitutes, elgetas, girtuoklius ir, kol išvyks 
popiežius, uždarė juos kalėjimuose ar komisariatuose.

Už popiežiaus padovanotą auksinį žiedą turtingas pramonininkas pa
siūlė 200 000 dolerių. Kilo kalbos, kad žiedas yra parduotas iš varžyti
nių. Bet Favelos klebonas mano, kad geriau būtų, jei popiežiaus žiedas 
liktų pas miesto vargšus, kaip nuolatinis popiežiaus apsilankymo 
prisiminimas.
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Ugandos misionieriai. Ugandos prezidentui valdant, misionieriai bu
vo iš krašto išvaryti arba patys išvyko saugumo sumetimais. Dabar visi 
misionieriai gali vėl grįžti į Ugandą.

Žinios iš Rusijos. Čekoslovakijos vysk. Paulius Hnilica SJ savo pasku
tiniame ganytojo laiške cituoja t. Maksimilijono Kolbės pasakymą: Vieną 
dieną jūs pamatysite Nekaltai Pradėtosios statulą Maskvos centre, aukš
čiausioje Kremliaus viršūneje.

Kaip praneša Draugija žmogaus teisėms ginti (Frankfurtas), stačiatikių 
dvasininkas Dudko prieš prasidedant Olimpinėms žaidynėms, išvažiavo iš 
Maskvos su savo šeima. Dabar gyvena kaime už 400 km nuo Maskvos.


