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klausimas, ko vertas yra jos žodis, ir I B 1
kokiuose santykiuose jis yra Su tikro- 1 >>* V V-F
ve. Žodis yra gana paslaptingas daly
kas: iš vienos pusės jis yra tokslengvas 
te laisvas, kad gali sakyti ką tinkamas, 
su nieku nesiskaitydamas; iš kitos 
pusės žodis išreiškia būties dėsnius jis sukūrė ir sutvarkė pasaulį. Jo įta- 
ir nulemia daugelio žmonių likimą, ka tikrovei yra absoliutinė. Ką jis 

"Tas žodžio bereikšminngunaas ir kar- sako, tas ir įvyksta. Žmogaus žodis, 
tu jo didis reikšmingumas kreipia į palyginti, yra tik menkas Dieviškojo 
save visų pasaulio mąstytojų dėme- žodžio šešėlis. O tačiau ir žmogiš- 
Sį. Visiems rūpi išaiškintai, ko vertas kasis žodis kartais įgauna dieviško- 

visagalybės pobūdį! Tdi yra 
Tai skamba neįtikimai 

mūsų ausims,~ kurios yra pratusios 
išgirsti tik siaurą žemiškųjų garsų 
virpėjimo skalę.

Tačiau kągi kitą reiškia Kristaus 
pasakymas, kai jis kalba: jei jūs ti
kėsite Dievą ir nedvejosite ir jūs sa
kysite ,šiam kalnui pasitraukti ir 
mestis jūron — ir jis tai padarys 
(Mork. 11,13). Ar ši nuostabi mal
dos jėga neprimena mums tos jėgos, 
kuri su žodžio pagalba tvarkė pasau
lį jo kūrybos pradžioje? Iš tiesų, mes 
galime suprasti Leoną XIII, kurta 
žmogiškos maldės veikimui priski
ria dieviškos visagalybės 
bruožų. Jis sako pažodžiui: 7,Kas tai 
pergalvoja, tas ne per daug nustebs 
išgirdęs, kad šv. Jonui Auksaburniui 
žmogiškos maldos padariniai atrodo 
tokie dideli, jog jis mano .galįs juos 
lyginti, pvz., Dievo visagalybei. Kaip

Jtlgumą yra ir liaudis pastebėjusi Dievas būtent vienu savo žodžio 
_ sutvėrė visą pasaulį, taip žmogus su

maldos pagalba įgyja viską, ko tik 
jis nori. Nieko nėra' taip galingo, 
kaip tikra malda ...“ *)

Jeigu visi kiti žmogaus " žodžiai

s į. Visiems rūpi išaiškintai, ko vertas 
yra žmogaus žodis ir kaip jis santy- Sios 
fciauja su tikrove, ypač ar gali jis nuostabu! 
teisingai tikrovę išreikšti. Įvairiais 
pavidalais šis klausimas kyla ištisai 
per visą filosofijos istoriją. Taip se
nieji graikai kėlė vadinamąjį idėjų 
klausimą, ieškodami jų kilmės bei 
prasmės išaiškinimo. Viduriniais am
žiais visų mąstytojų protus kaitino 
vadinamasis bendrybių klausimas: 
ar mūsų sąvokos atitinka konkre
čius-daiktus, ar ne. Naujaisiais lai
kais žmonės vargsta prie vad. paži
nimo mokslo: iš kur ateina mums 
pažinimas. Po visais šiais klausimais 
glūdi vienas ir tas pat rūpestis: ko 
Vertas yra mūsų žodis ir ką jis reiš
kia tikrovėje. Nė vienas atsakymas 
į šį klausimą žmonių nepatenkina. 
Tas žodis yra kartu toks menkas ir 
toks paslaptingas, kad niekas jo mįs- 

galutinai įspėti negali.
Tą žodžio menkumą ir kartu jo ga-

Kun. V. Bagdanavičius

rr išreiškusi praktiniu priežodžiu: 
Žodis plunksna išlekia, bet jaučiu 

šugrįžta“. Iš tiesų žodis slepia savyje 
kažkokias sunkiai išmatuojamas ga
limybes.

Žodis formuoja žmonių protus, jis kiek nors galioja patirtinėje tikro- 
fvarko jų sąžines, jis lenkia visą gy- vėje, tai maldos žodis galioja visur: 
genimą. Tačiau šis - žodis visada yra jj, už šios patirties ribų. Jeigu šiaip 
lydimas ir savo negalės. — Jis gali ..............
būti klaidingas ir, užuot gyvenimą 
tvarkęs, gali jį sugriauti. Jis, ir tei
singas būdamas, gali būti gyvenimo 
triukšmo užrėktas ir veltui nuskam
bėti niekieno neišgirstas. Žmogaus 
Šodis nėra visiškai nepriklausomas. 
Jis yra reikalingas paramos iš šalies. 
Šakykime, aš duodu žodį išmokti 
anglų kalbos. Tai to vieno dar nepa
kanka, kad aš kalbą mokėčiau. Aš 
turiu metus uoliai darbuoti^, ir tik 
Žada mano žodis taps realybe. Arba 
žš sugalvoju įsteigti mokyklą: tai 
to vieno dar maža. Man reikia ati-

* tinkamų mokytojų bei mokinių ir 
medžiaginių vertybių bei teisinių są
lygų, kad mano sumanymas įvyktų.

Žmogaus žodžiui toli iki to galin- 
^10, kurį turi Dievo žodis. Dievui 

a reikalo savo žodžio iš šalies pa
remti. Dievas pasaulio kūrybos pra
džioje tarė: „Tegul būna šviesa! Ir 

• puvo šviesa“ (1. Mor. 1,2). Dievo 
Žodis yra visagalis jo įrankis, kuriuo

iš kelio, ir Juos virstant Į jūros gi
lumą. Bet, deja, šis mūsų noras, toli 
gražu nesiduoda patenkinamas.

Malda, pasirodo, nėra laisva nu<F 
tų pačių sunkenybių, nuo kurių ken
čia ir paprastas žmogaus žodis. Salta 
savo didybės ir galybės ji turi ir 
menką bei silpną savo kasdieninę 
išraišką. Kartais ta kasdieniškoji 
menkumą visiškai apneša dulkėmis 
ir paskandina didžiąją maldos žodžio 
reikšmę.

Ypatingai mūsų laikais žmogui yra 
nelengva vėl atrasti maldos žodžio 
jėgą bei jo spindesį. Iš įvairių pusių 
tas maldos žodis yra apneštas storu 
dulkių sluogsniu.

Paskutiniaisiais šimtmečiais Va
karų kultūros žmogus pradėjo visiš
kai nebesuprasti maldos. Malda jam 
tapo lyg kokia svajonė ir nieko dau
giau. Kodėl taip atsitiko, sunku pa
sakyti. Tačiau čia nemaža bus pa
veikęs paskesniųjų laikų išdidus 
žmogaus autonomizmas. Pagal Kan
tą juk nieko žmogus negauna iš ša
lies, o tik pats viską duoda. Malda 
gi yra prašymas ir gavimas iš kito. 
Dėl to ir apie maldą jis galėjo saky
ti, kad „Tas, kuris jau yra padaręs 
pažangą gerame, liauja melstis.“ 
Sios filosofijos aplinkoje maldai ne
beliko vietos, Moderniajame pasau
lyje dorovės mokslas norėjo užimti 
religijos vietą, o auklėjimas — mal
dos.

Žmogaus gyvenimo ploto susiaurė- 
jimas-kita priežastis, dėl kurios mū- 

_ Sų laikais malda pasidarė nebesu-
Pragma- Kai žmogus gyvena tik 
medžiaginę ar tik jauslinę savo gy
venimo dalį, kai jis iš savo gyvenimo 
atmeta savo amžinybę, kaip svetimą 
ir jam nereikalingą kūną, tai per 
siauras lieka tas plotas, kuriame 
malda galėtų reikštis. Jai šitokiame 
gyvenime yra per daug ankšta ir 
tvanku. Šitokiame susiaurintame 
žmogaus gyvenime sunku yra paste
bėti ir maldos padarinius. Maldoje 
žmogui yra apmokama tokiomis ver
tybėmis, kurios dažnai yra per aukš
tos. jei, taip imlima išsireikšti, viena 
vidaus rinkai. Tiesa, jos ir šiam gy
venimui daro įtakos, bet siaura gy
venimą begyvenąs žmogus neturi ga
limybės ių užregistruoti, nei su abso- , 
liūtinėmis vertybėmis palyginti. Ne 

juo labiau, patikrinti. Kasdieninėje ■ kartą su griūvančiais kalnais jis pats 
tikrovėje mes taip nat norėtume pa- lekia pražūties linkui ir to vyksmo 
matyti ir kalnus traukiantis mums nepastebėdamas jaučiasi visai ramus 

ir saugus.
Ta^au pagrindinė sąlyga tai visa

ta ) galei kalbai yra tikėjimas. Žmogaus

vėje, tai maldos žodis galioja visur:

galima vaizduotis kaip linijos, slen
kančias horizontale kryptimi, tai . 
maldos žodis, kaip galingas žaibas, 
perveria visus būties plotus: jo vei
kimo laukas yra visa būtis iki paties 
Dievo imtinai. -

Užtenka truputį pavartyti Šv. 
Raštą ar Bažnyčios mokytoji) raštus, 
kad maldos žodžio galingumas visu 
savo prakilnumu tuojau iškiltų prieš 
mūsų akis. Tačiau ne taip atrodo, kai 
mes savo žvilgsnį nuo knygu atkrei
piame į kasdieninę tikrovę. Čia mal
da nepasirodo .mums tokia didinga 
ir galinga. Čia mes ją greičiau sutin
kame. kaip silpną žmogaus dvasios 
apraišką, kurios padariniu mes ne
galime nei taip aiškiai išvysti, nei, •

*) sue. lrExeunte jam ann<
Lietuvos ' 
ladpnalinė

santykiai su Dievu yra pagrindas 
maldai kalbėti ir jos padariniams 
suprasti. Dievas yra toji besimel
džiančiojo atrama, kurios veltui ieš
kojo Archimedas, norėdamas paju
dinti žemę. Maldoje „mes prisišlie- 
jame prie gerosios mūsų Tėvo širdies 
ir imame paspirties iš mūsų kūrėjo 
Galybės“ — sako Leonas XIII. Yra 
labai nnoseklu, kad pagrindiniais 
mūsų gyvenimo rūpesčiais mes para
mos ieškotume ne pas- tarpininkus, 
ne iš kūrinių, bet iš paties Dievo, iš 
to šaltinio, iš kurio kyla visoks že
mės grožis, gėris ir tiesos palaima.

Tikėjimo apvaisintam žmogui ir 
maldos padariniai savo paslapties 
skraistę šiek tiek padengia. Paimki
me tik mišias. Joks žmogaus žodis 
neįsiveržia taip giliai j tikrovę, kaip 
konsekracijos žodžiai. Konsekracijos 
žodžiai giliai paliečia ne tik sukur
tąją, bet ir nesukurtąją tikrovę. Jie 
kai kuriuo atžvilgiu prašoka ir ga
linguosius Dievo žodžius, kuriais jis 
kūrė ir tvarkė pasaulį. Tie Dievo žo
džiai lietė tik medžiagą, ją formavtv 
Konsekracijos žodžjai, žmogaus iš
tarti, pakeičia ir medžiaginius daik
tus: duonos ir vyno esmę prašalina, 
palikdami tik jo išorinį pavidalą, bet 
jie paliečia ir patį Dievą. Dievas 
tampa klusnus žmogaus sprendimui 
ir prisiima duonos ir vyno išvaizdą, . 
Tai iš tikrųjų yra daugiau, negu kal
nus suversti Į vandenis! Kam Kris
taus maldos palyginimas kalvų var
tymo jėgai atrodo perdėtas, tas lai 
įsigilina į Mišių konsekraciją. Žino
ma, šito didingo vyksmo, neturin
čio sau prilyginimo medžiaginėje tik
rovėje, negalima nei patikrinti, nei 
išmatuoti. Jį galima tik tikėjimu iš
gyventi. Tačiau tie, kuriems reikia 
fiziškai apčiuopiamų reiškinių, gali 
atsikreipti kad ir į tokio pobūdžio 
reiškinius, kokie vyksta kad ir Kon- 
nersreute. ,

Mūsuose ne visada tiksliai yra 
nušviečiamas maldos santykis su 
nusižeminimo dorybe. Labai pabrė
žiant nusižeminimo dorybės reika
lingumą maldai, jai pačiai kartais 
yra užmetamas kažkoks menkumo, 
prastumo šešėlis, palyginus ją su 
kitais žmogaus darbais. Gaunamas 
įspūdis, lyg kad malda būtų koks 
žemesnis žmogaus veiksmas už kitus 
jo veiksmus, nes prie kitų veiksmų 
nereikia tiek nusižeminimo, kiek prie 
maldos. Iš tiesų malda neturi jokio 
menkumo bei žemuno atspalvio. 
Jeigu Rabma rūšiuoti žmogaus vyks
mus, tai maldai tektų skirti pati 
'aukščiausioji ir garbingiausio’’ vie
ta iš visų žmogaus veiksmų. ’’'Ida 
yra karališka žmogaus funkcija.

Be abejo, žm-'gui neįmanoma mal
dos metu išdidžiai jaustis Dievo 
akivaizdoje, kai jis atsimena savo
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kaltes ir menkystes. Žmogus daž
niau meldžiasi kaip Evangelijos 
mirtininkas, kuris nedrįso akių aukš
tyn pakelti, o ne kaip išdidus fari
ziejus. Tačiau ir muitininko malda 
neturi nustoti pagrindinio maldos 
bruožo, būtent: kad malda yra aukš
čiausias ir prakilniausias žmogaus 
veiksmas. Ne nusižeminimas duoda 
ma’dai pagrindinį toną, bet tikėjimas.

Yra būdinga, kad Kristaus išmo
kytoje „Tėve mūsų“ maldoje, kuri 
turi būti pavyzdžiu, kaip reikia mels
tis, visai nėra įsakmiai pabrėžtas , pasiilgimas, o ramintis jam kartais 
nusižeminimo bruožas. Priešingai, ta tekdavo akmens širdimis, arba turė- 
malda, kai į ją įsižiūrime, tai visiškai .davo Jis kopti į vienišą uolos kau- 
nėra prislėgtos dvasios žmogaus 
malda, bet malda žmogaus, kuris rū
pinasi labai aukštais dalykais. Tai 
yra „pretensingo“ žmogaus malda. 
Pirmojoje „Tėve mūsų“ dalyje mel
dėjas kišasi į pačius dieviškus rei
kalus, o tik antroje dalyje jis liečia 
savo kasdieniškus dalykus.

Pats krepimasis į Dievą, kaip Tė
vą, iškelia žmogų aukščiau jo pre
tenzijų. Paskui meldėjas teigia Die
vo šventumą ir jo valios visuotinu
mą, lyg be jo ratifikacijos trūktų 
Dievui to šventumo ar visuotinumo. 
Čia pat jis teigia nuolatinį Dievo 
karalystės augimą... Ir tik po šio 
jsikišimo į dieviškus reikalus ir da
lyvavimo didžiosiose dieviškose pas~ 
laptyse, kaip aktyvus veikėjas, tik 
paskui žmogus pereina iš dalyvio į 
gavėję, iš teigėjo į prašytoją. Tik 
paskui jis prašo kasdieninės duonos, laikas, kada žmonės vis aiškiau pa
ir nuodėmių atleidimo, ir saugojimo 
nuo pagundų, ir nuo visokio pikto.

Tiesiog nuostabu, kad Kristaus iš
mokyta malda yra leista žmonėms 
kalbėti! Ją melstis tinka Kristui, 
esančiam vienos prigimties su Dievu. 
Bet Kristus ir savo atpirktiems bro
liams liepia ta malda kreiptis į Die
vą. kuri yra ne tik prašymas, bet ir 
dalyvavimas didžiosiose Dievo pas- 
lantyse. Tik iš to žmogaus sąlyčio su 
Dievu malda ir įgyja savo prasmę ir 
jėgą. Tur būt, dėl to nuostabaus 
Viešpaties maldos prakilnumo, Baž
nyčia mišiose, prieš pradėdama „Tė
ve mūsų“, lyg ir pateisina savo drą
są šią maldą kalbėti, sakydama: „Iš
ganingų įstatymų skatinami ir die
viško pamokymo išmokyti, drįstame 
tarti: Tėve mūsų“. Dievas duoda 
mums teisę ir pareigą kartu su juo 
teigti dieviškąjį gyvenimą, kuris yra 
be trūkumų ir nepriteklių, bet gyve
nimas pilnas ir gausus. Jeigu kas
dieninėje savo kalboje mes išreiš
kiame savo gyvenimą, kuris yra su 
trūkumais, tai „Tėve mūsų“ maldos 
pirmaisiais žodžiais mes išreiškiame 
ir teigiame didįjį dieviškąjį gyveni
mą; jį teigdami mes ir patys jame 
savo dalį randame.

Mūsų malda neturi būti tik mūsų 
menkystės ir silpnybės religinis iš
gyvenimas. Rauda ir dejonė pati vie
na dar nėra malda. Mes turime iš
mokti kalbėti ne tik antrąją, bet ir 
pirmąją „Tėve mūsų“ dalį. Virš mū- 
Sų nusižeminimo ir mūsų egzistenci
nių rūpesnių, kaip duonos ir kaltės 

^rūpesniai, turi eiti didingas karališ
kas bei dieviškas maldos bruožas. 
Mes turime melstis Melchizdeko bū
du. Apaštalas Povilas atsidėjęs įro
dinėja laiške žydams, kad Kristus 
yra kunigas ne senojo įstatymo ku
nigų pavyzdžiu, bet Melchizdeko bū
du, t. y. karaliaus ir vyr. kunigo bū
du (pal. Žyd. 7, 1-17). O apaštalas 
Petras šitą karališkaią kunigystę 
pr;~kiria visiems mistinio Kristaus 
Ki-o nariams: ,Jūs esate — sako jis 
— ;šrinktr>ii tauta, karališkoji kuni
gai.švento" tauta. Dievui priklau- 
sari!oii žmnnėr“ (1 Petr. 29).

yra nilnavertis žmogaus žo
dis Hi-i m”sn kultūrai reikia dar 
atrasti. Galbūt dabar tam yra atėjęs

AKMENS IR ŽMONĖS

Kitados, kai Viešpats ėjo žmonių būtų duonos“ (Luk. 3,3). Jis gundy- 
išmintais takais, neturėdamas kar- tas sutverti akmeninęduoną, 
tais nė galvos kur priglausti, užtik- . kad sočiai jos prisivalgę žmonės pra- 
davo jisai akmenis ir žmones. Jis rastų Dievą, kad ir Jis pats, Dievo 
buvo atėjęs ieškoti žmogaus,- o raš- Sūnus, nerastų kelio į išbrinkusias 
davo’ pakely kartais vieną tik atilsiui "žmonių širdis, 
akmenį. Jį neramino žmdnių meilės

būrį. Jis žarstė akmenis iš sugniauš- 
tos žmonių saujos, kad jie vieni kitų 
neužmušinėtų, o žmonės užmušė Ji 
patį — drauge su kryžiumi iškėlė 
ant akmens ir didele- uolos atplaiša 
užvertė Jo kapą. Akmens ir žmonės 
pynėsi žemiškam Jo kely.

Buvo dar pradžia Jo vargios ke
lionės, ir niekas iš mokinių nesopo 
savo Mokytojo. Jis vienišas ir nual- 
kęs meldėsi ir atgailavo už žmones 
akmenuotoj .dykumoj, kur joks javo 
grūdas daigo nežeidė, ir čia jau pa
siūlyta Jam akmens vietoje duonos. 
„Sakyk šitam akmeniui, kad iš jo

S. S.

žiams pasotintų, o Jam po kojomis 
vis pinasi akmens.

Jis rūsčiai atžėrė šį pikto gundy
mą, kuris tykojo įkalbėti keisti ak
menis, o ne žmones — pasiremti me- 1 
džiaga, o ne dvasia. *) Jis buvo nu
žengęs į pasaulio akmenynus gelbėti 
žmogaus ir alko jo širdies, ne ak- 
menijančios duonos, kuri ramina tik 
šią dieną, o paskui virsta žemės pe-» 
lesiais. Kietas Jo atsakymas nus- 
kardi per visą dykumą, ir aidi jis 
nūn aplink visą žemės skritulį : 
„Žmogus yra gyvas ne viena duona, 
o kiekvienu’ žodžiu, kuris išeina iš 
Dievo burnos.“ (Mat. 4,4).

Jis buvo atėjęs skelbti Dievo va
lios apakmenėjusiems žmonėms, kad 
tie išgirstų tiesos, žodį ir atsigręžtų 
į savo Tėvą, ir atsigręžę turėtų viso, 
ko prašys. „Jei kas iš jūsų prašo 
tėvą duonos, argi tas duos jam ak
menį?“ (Luk. 11,11). Dievo Sūnus 
pats prašė savo Tėvą, meldėsi ir 
ilso už žmones saulės nukaitintoj 
dykumoj, kad jie turėtų našią žemę, 
kad Dievo sėja nebežūtų ir prasika
lęs daigas neštų šimteriopą vaisių. 
Argi ne tada geriausiai žeista tarp 
akmenų pasėlis ir sunokdamas grū
du sotina žmones, kai jie visų pirma 
pakilsta ieškoti Viešpaties gyvo 
žodžio?

Vieni dykumų akmens, kad ir 
virstų jie duona, kad ir būtų dangaus 
mana apiberti, gyvo žmogaus neiš-

mato, jog jų įsigytos dorybės neduo
da jiems išganymo. Šiandien Kantui 
būtų sunku tvirtinti, jog dorovingam 
žmogui nėra reikalo melstis. Šian
dien jis galėtų pamatyti, koki griu
vėsiai yra pasulyje likę po visų virš
žmogių ir jų autonomiškų bei did
vyriškų pastangų. Ne, vieno paties 
žmogaus negana! JIegana net huma
nistinio ir kultūringo žmogaus! Rei
kia dar kaž ko, kas mūsų didvyriš
kai įsigytas dorybes apsaugotų, kad 
jos, kaip užkerėtos, neišsigimtų į nai
kinančias jėgas. Reikia, kad mūsų 
dorybes kas nors pašvęstų. Kaip 
sunku yra iki galo išaiškinti kasdie
ninio mūsų žodžio. galutinę prasmę, 
ko yra visais laikais siekusi filosofi
ja, juo sunkiau yra išsiaiškinti pil
naverčio religinio žodžio paslaptis. 
Sis žodis kelia dar daugiau neišaiš
kinamų klausimų, negu kasdieninis 
mūsų žodis. Taip pat ir jo tragiką 
yra daug didesnė už kasdieninio žo
džio tragiką. Jis nėra laisvas nuo 
įvairių iškrypimų, nuo kurių kenčia , 
ir kasdieninis žodis. Tik maldos žo
dis nuo jų kenčia daug daugiau — 1 
jo iškrypimai atrodo dar labiau 
viską naikinantieji.

Tačiau lemiamasis momentas glū- 1 
di ne čia, kad mes maldos žodžio 
paslaptį išsemtume. Lr ujamasis mo
mentas glūdi tame, kad mes jo palai- j 
ma sugebėtume pasinaudoti. O tai 
yra visiškai galima ir visiems pri
einama.

Gražiai apie tai rašo Gregorius 
Nysietis, Mažosios Azijos išminčius:

„Jeigu keleivis pietų metu, kada 
saulė labiausiai degina galvą, pri
siartina prie šaltinio, iš kurio teka 
šviežias ir švarus vanduo, — ar tada 
jis sėsis prie vandens ir filosofuos 
aoie jo esmę bei tyrinės jo prigimti: 
iš kur. kaip kokiais keliais jis čia 
atiteka?... Ar greičiau jis paliks vi
sus šiuos klausimus nuošaly, semsis 
gaivinančio vandens, suvilgys juo 
savo lūpas, suv’levs savo liežuvi, nu
tildys savo troškuli. duos pailsėti sa-, nualkusių savo vaikų, kad juos ani- 
vo nuvareus’am kūnui ir dėkos tam, 
kurio dėka lis ta gėrybe vavn? Ir tu ’
daryk nansė'-i , „ 2iQr A Maceina Duonos pro-

(„In suam ordinationem“ b 1 e m a. „Naujasis Gyvenimas" 1946,
P. G. 46, 552D.) Nr. 2.

ent m^s, katalikai, turime

žinoti, kad žmonės, kad bent mes tu-

rime pasikeisti; mes turime nusikraty

ti savimyla, o į skirtumus, esančius 

tarp mūsų, turime žiūrėti kaip į žmo

nijos turtų ir juos mylėti; mes netu

rime išdrjsti nekęsti brolių dėl jų 

skrtingumų. Interesų prieštaravimai 

nėra mums užmesti, kaip koks pra-

Apėjęs Jis buvo jau didžius plo
tus, išvaikščiojęs daug miestų ir so
džių, ieškodamas vieno iš devynių 
dešimtų. Štai, kartą Jis Alyvų kalno 
nuotėkiu pasuko į bažnečią ir ėjo 
pas žmones. Prisirinkusi gniūžtes 
akmenų, minia atsivarė pas Jį iš- 
gąsties pagautą moterį. „Mozė liepė 
mums tokią užmušti akmenimis.“ 
(Jon. 8,5). Pirštų krumpliai jau bu
vo atsileidę — jie telkė mesti akmenį 
į žmogų nusidėjusį, kad už
muštų jį dar neatpirktą ir su pasi
ilgimu Jojo ieškomą. Jis rašė pirštu 
žemėje. Žmonių įnirtimas Jį atlenkė, 
Jis atsitiesė ir visus perkošė savo 
aštriu žvilgiu. „Kas iš jūsų be nuodė
mės, tegu pirmas meta į ją akmenį.“ 
(Jon. 8, 7).

Vieni už kitų gūždamiesi, žmonėą 
atatupsti išsisklaistę. Niekas iš jų 
nesiteiravo, ką Viešpats smėlyje ra
šė ir vėl užpustė — niekas nė ne
laukė Jo rūsčios ištarmės. Ji buvo 
kiekvienam numani. Kaip aštri ak
mens šukė ir nepasakyta kiekvienam 
kruvinai rėžė į sąžinę. Gal būt, ta 
ištarmė buvo labai griežta ir, įvynio
ta į akmenį, būtų užmušusi pačius 
kaltintojus. Viešpats susėmė ją į 
smilčių saują ir kaip dulkes išbarstė 
į visus keturis vėjus. „Nepasmerkite 
— ir nebūsite pasmerkti. “(Luk. 6, 37). 
Pabiro akmens bažnyčios prieangy, 
ir liko gyvas nusidėjęs žmogus, teiš- 
girdęs keletą švelnių žodžių: „Eik ir 
daugiau nenusidėk.“ (Jon. 8,11).

Kai žmogus šitoj apmenuotoj ž&. 
mėj, suklupęs ir nusilpęs, šaukias 
Jo rankos ir beldžias į Viešpaties 
duris, vidudienį ar patį naktividį 
niekada nepaleidžiamas į jį ak
muo, kuriais žmonės vieni kitus ūžt 
mušinėja. Jis ieško užklydusio žmo? 
gaus visuos pakeliuos, vlsuo™ • - 
eigos namuose ir pačiose nuodėmės 
landynėse. Jis atiminėja žmonėms iš 
rankų akmenis ir visų kaltinintojų 
vardus pasilenkęs rašo ž smėlį, iki 
ateis teismo diena, kai visi, „duos 
atskaitą iš kiekvieno nenaudingų 
žodžio“. (Mat. 12,36). Taip iš kiek, 
vieno ypač žodžio, akmeniu paleistų 
į savo brolį.

keikimas, koris turi mus visados į 
karą vesti; jie yra mums padovanoti 
kap bandymas ištirti mūsų širdžių 

platumui ir mūsų meilės gilumui. '

Ignas SeipeUs

laikytų. „Jūsų tėvai valgė tyruose 
manos ir mirė.“ (Jon. 6,49). Ateis 
metas, kai Jis sutvers nemarią duo
ną, ne iš akmens ar medžiagos, o 
savo dieviško Kūno ir Kraujo, ir 
„kas valgys tos duonos, bus gyvas 
per amžius“. (Jon. 6, 52).

Taip, Viešpats vis vaikšto po ak
menuotus pasaulio laukus ir ieško 
žmogaus, ir dairosi po uolėtą žemę

Ieškodamas žmogaus. Jis, nuilsę* 
ir mirtinai išvargęs, ir kojas, dažnoj 
kelionėj pamušęs, ne kartą leidosi 
kalnų atšlaitėmis pro žmonių gyve
namus namus. Aštrūs akmenys Jan, 
raižė kojas, akmenys, aptekę Jo 
pranašų krauju. Matė Jis tuos 
akmenis miestų aikštėse ir už jo 
sienų, regėjo juos apaugusius sirpiais 
vynuogynais; jie nusiritę buvo ligi

■ bažnyčios pamatų ir atriedėję ligi 
paties altoriaus. Ant jų žymėjo žmo
nių pagiežos pirštai ir dėmės buvo 
sukaitusio delno. Žemėn jau buvo 
sulašėjęs teisiojo Abelio kraujas ir 
maldų namus jau buvo nušlakstes 
kraujas Zakrijo, užmušto „tarp al
toriaus ir bažnyčios,,. (Luk. 11,51). 
O žmonės vis imliojo iš užanties akę* 
menis ir laidinėje į tuos, kurie skel-ai 
bė „Teisiojo atėjimą“. (APD. 7,52).

Dabar Jis pats buvo žmonių tarpe 
Ir sodino juos pakalnėse apie save 
ratu, ir valgydino padauginta duona. 
Dabar jis mokė juos paežerėse ir 
kalnų atšlaimuose, skelbė jiems Tė- - 
vo žodžius kelių sankryžose, miestų 
aikštėse ir fygų unksmėje. Jis aiš
kino jiems RaštąTnaldų namuose

2
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* jų prieangiuose, „kaip tas, kurs turi 
valdžios“. (Mat. 7,29). Ne vienam 
nepaslinkšai Jo žodis buvo aitrus 
k- sukeldavo Įėlmą širdyje, ne vie
nam tiesa įsprausdavo akmenį į pyk
ite suriestų kuništį. Daug prasiki- 
šusių iš minios šaukdavo nutilti ir 
nurimdyti' savo mokytinius. Ir Jis 
tada ištarė grasius jiems žodžius: 
»Jei šitie tylės, akmenys šauks.“ 
(Luk. 19, 40). Sauks visi akmenys, 
nusviesti žmogaus rankos į Dievo 
(statymus, ir bylos kruvinos uolų 
atšaižos, užgniaužusios žadą Dievo 
siųstiems žmonėms. Pikto nasrai 
nepajėgs išdildyti nė vieno kraujo 
lašo ir nenuplaus nė vieno krauju 
frnirkusio akmens.

Antai, Jis sėdi tarp vyresniųjų 
bažnyčioje ir skelbia tiesą, ir moko 
Pažinti savo Tėvą, o ^jie pasiėmė 
akmenų, kad Jį užmuštų“ (Jon. 10, 
31). Kai kurie „ieškojo Jį nutverti, 
bet Jis ištrūko jiems iš rankų“ (Jon. 
10,39). Akmuo neturėjo Dievo Sū
naus paliesti prie bažnyčios slenks
čio, kur šmėkščiojo žmonių šešėliai 
ir nutysdavo namų unksmė. Jį tu
rėjo žmonės iškelti ant kalvos — 
prieš visų akis, kad visi amžiai Jį 
regėtų ir žmonių kartos visos ma
tytų, kaip srūva nekaltas Jo krau
jas visu žemės rutuliu. „Aš gi, 
kuomet būsiu pakeltas aukštyn nuo 
žemės, visa patrauksiu prie savęs“ 
(Jon. 12,32). „

Tas metas jau buvo netolies. kai 
Jis dairėsi nuo tos kalvos į slėnį, 

V kur buvo nutūpęs didžio karaliaus 
miestas. Jis matė, kaip jo pamatai 
aižėjo ir kertiniai akmens biro iš 
po namų, ir Jis verkė šito savojo 
miesto. „Jeruzale, Jeruzale, kuri žu
dai pranašus ir užmušinėji ak
menimis tuos, kurie pas tave siųsti 
(Mat. 23,37)... nepaliks tavyje ak
mens ant akmens, nes tu nepažinai 
savo aplankymo meto“ (Jono 19, 44).

Ar matome, kaip lanko Viešpats 
savo miestus' ir žmones, kaip eina 
Jis nuo durų prie durų belsdamas
ir pamušęs kojas? Vienur palieka 
Jis savo ramybę žmohėms, kitur
nukrato dulkes į tuos, kurie laido 

• akmenis į Jo veidą. „Sakau jums:
tą dieną Sodomai bus lengviau“... 
(Luk. 10,12).

Taigi, ėjo Viešpats žmonių išmin-
tais takais per jų miestus ir sody
bas, matė akmenimis paženklintas 
kryžkeles, ir buvo gausiai jų pri
krauta į namu pamatus..Iš jų buvo 
sudėstyti karalių rūmai, kaip dailūs 
vaikų žibučiai, ir sulipytos vargšų 
landos. Stiepėsi ant akmenų tvirto
vių bokštai ir smilko dievų šventy
klos. Nepakėlė Viešpats nė vieno 
šito akmens, kurį žmonės buvo nu- 
skaptavę saviems pastatams. Jis pa
rinko tiktai žmonių nusviestą į šalį 
akmenį. „Ar jūs niekuomet neskai
tėte Raštuose: Tas akmuo, kurį sta
tytojai atmetė, pasidarė kampinis 
akmuo“ (Mat. 21,42).

Padarė Viešpats save Bažnyčios 
pamatu, ir dėl to tie pagrindai yra 
neišjudinami. Rymo jie ant Jojo pe
čių kaip kertinio akmens, oį laiko 
bangavimuose atsispiria. į Jo pa - 
renkamus žmones kaip uolines at
ramas po sąsparomis namų. Pava
dino gi Jis kartą vieną savo moky
tinį, kurį žmonės buvo išsiuntę tink
lų regzti, ir pasitiko jį po Bažnyčios 
pastatu. Tu esi Uola, ,Jr ant tos 
uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir 
pragaro vartai jos nenugalės“ (Mat. 
16,18).

Kampiniu akmeniu pasidarė Daili
dės Sūnus ir uoline atspara — pras
čiokas žvejas, abu netikę aniems 
žmonėms į Rašto žinovus ir moky
tojus, abu atšerti išdidžiųjų panie
kos. O grius laiko virpėjimuos anie 

.Stipriausi, žmonių pastatai ir virs 
dulkėmis visi atrinkti jų akmens —

A. Berzinš, Latvija

Kas iš jūsų be nuodėmis, tegu pirmos meta | ją akmenį

kertinis su Uola liks nesugriaunami 
ir neišlupami. Kas krinta ant tų ak
menų, sudūžta į smiltis; ir ant ko 
jie puola, tą sutruškina į skeveldras 
(pal. Mat. 21,44).

Aure, matome, kaip prasiskleidžia 
ir nuvysta tautos, kaip pakyla ir 
nusvyra karalystės, kaip išblykšta

KUNIGU PAŠNEKESIAI DACHAU
KZ STOVYKLOJE

Pirmuosiuose šio laikraščio nu
meriuose buvo dedami kun. Vyt. 
Pikturnos atsiminimai iš Dachaų 
koncentracijos stovyklos. Dabar 
spausdiname vieno belgo jėzuito, 
išbuvusio Dachau nuo 1942 iki 

T945 metų, aprašymą apie toje 
pačioje stovykloje buvusių kuni
gų pašnekesius. Tą aprašymą at- 
spaudino „Nouvelle Rėvue Theo- 
logiųue“ (Briuselis, 1945 m. lap
kričio-gruodžio mėn.).

Nors šis straipsnis pirmoje eilė
je skiriamas dvasininkijai, tačiau 
ir kitiems katalikų veikėjams ir 
uoliems katalikams jis gali duoti 
rimtų minčių ir akstinų susi
mąstyti. Red.

Dachau koncentracijos stovykloje 
buvo šimtai kunigų, kurie vieni su 
kitais susitikdavo ir, savaime aišku, 
pasikalbėdavo. Ir tikrai, nieko ne
galėjo būti mus labiau paguodžian
čio ir pamokančio. (Man teko iš 
įvairių šaltinių nugirsti, kad vienas 
kunigas pasakęs, jog dvasininkų gy
venimas Dachau buvęs mažiau pa
vyzdingas, — čia nenoriu taip stip
riai išsireikšti, kaip kad man buvo 
pasakyta. — Tai yra grynas apkal
bėjimas, prieš kurį aš visomis jėgo
mis protestuoju ir visus prašau to
kių plepalų toliau neskleisti). Čia 
norėčiau aprašyti tų pašnekesių tu
rinį, kuris yra įdomesnis, kad jis vi

ir nieku virsta visi įmonių pastatai 
— palieka tiktai atmetamas dažnai 
Bažnyčios akmuo. Štai, jisai matosi 
ramiam jūros paviršiuje, saulės 
kaitros svilinamas; štai, jisai žiojasi 
audrų viesuluose. Ar Viešpats neina 
ramiu ežero paviršiumi, ar nesnu- 
dariuoja Jis vėtrų sūpstomam laive?

sai sutampa su pageidavimais, ku
rie dabar pasigirsta už šimtų mylių 
nuo Dachau. Bendrą to susidomė
jimo šaltinį sunku nustatyti; jis 
nėra kokia knyga ar kuris asmuo; 
tai yra, kaip man atrodo, Jėzaus 
Kristaus Dvasia, kuri vienu kartu 
veikia visus, nešdama į Bažnyčią ką 
nors naujo. Ką čia aprašau, nėra 
kokio nors pertvarkymo ar reformos 
planas; tai yra tik paprastas laiko 
reikalavimas, kuris buvo pažintas 
tragiškoje tos koncentracijos sto
vyklos šviesoje, kurioje Dievo Ap
vaizdos sutvarkymu buvo susirinkę 
30.000 žmonių ir 2500 kunigų iš visų 
(geografinių ir dvasinių) Europos 
kampų. Tai, kas mums ten atrodė 
kaip aktualus būtinumas Bažnyčiai, 
manau, yra daugiau verta už tuščią 
smalsumą? Pati Sv. Dvasia išugdys 
iš anų mūsų pašnekesių tokias pa
sekmes, kokias Ji norės. Niekas ne
turi galios Jai kelio užkirsti.

I. Daugiau dvasios!

Pirmasis šių dienų apaštališko vei
kimo reikalavimas yra intensy
vus vidinis gyvenimas tiek 
prigimtine, tiek antgamti
ne p Po t m e.

’) Skyrelių antraštės ir pabrauki
mai — vertėjo pridėti.

Viešpats jau buvo priėjęs žemiško 
kelio slenkstį. Ėjo Jisai gera dary
damas, o matė žmonėse daug su
riestų nagų aplink akmenį. Ir klausė 
Jis tada ieškomų savo vaikų: „Aš 
jums parodžiau daug gerų darbų iš 
««vo Tėvo; už kurį iš jų norite jūs 
mane užmušti akmenimis?“ (Jon. 
10,32). Savo žodį Jis buvo jau pa
sakęs, ir kuris iš jų nebetiko, kurį 
galima būtų palaikyti girnų ak
meniu? Kaip tiktai dėl Jo aukos ir 
dėl Jo tiesių žodžių, kurie bus už- 
klostomi melo ir papiktinimų, 'daug 
kam teks užnertį akmenį ant kaklo, 
„kad jis būtų nuskandintas jūros 
gilumoje“ (Mat. 18,6). Ar nebus tenai 
verksmo ir dantų griežimo?

O dabar Jis buvo įkopęs j patį 
Aukos kalną. Dabar Jis panoro pa
būti vienas, kaip kelte pradžioje, ir 
neturėti arti savęs žmonių. „Pasi
traukęs nuo jų, kaip aknąeniui 
mesti, ir atsiklaupęs, Jis meldėsi“ , 
(Luk. 22,41). Meldėsi už tuos, kurie 
selino Jį užmušti, kurie tykos Jo 
per visus amžius. Atsidauž akmens 
Į'Jo bažnyčias ir altorius, suskaldys 
kryžius ir monstrancijas, kruša api- X 
pils Jo išpažinėjus. Jis meldėsi ir 
už tą nekaltą kraują, ir karšta malda 
lašėjo Jam krauju iš sugeltos širdies.

Akmens Jis nebuvo dabar pasie
kiamas, bet Jį žeidė tas akmenų 
laidymas į Dievo žodį, tas stiprus 
artimų bičiulių miegojimas ir tas 
klastingas mokytinio pabučiavimas. 
Kai Jis pažadino savuosius ir nusi
leido pas žmones, jie apkaltino Jį 
ir nužudė. Jo kapą jie užvertė dįdžiu 
akmeniu ir saugus pastatė, kad ne- 
kieno išganymui Jis neprisikeltų.

Ar nematome, kaip ritasi tas ak
muo nuo Jo kapo, kaip jis rieda 
iūi per visą žemę parblokšdamas 
kiekvieną, kas nespėja drauge su 
Viešpačiu prisikelti ?...

L. de Coninck, S. J.

Mūsų laikus, galima sakyti, cha
rakterizuoja trys veiksniai:

1. Pirmiausia pastebimas tam tik
ras, visur pasireiškiąs dvasinis 
s u s t ih g i m a s . Tiesa, dar yra 
galvų kurios dirba. Bet daugeliui 
žmonių, kaip man atrodo, galvojimas
— „cogitatio“ kaip veiksmas — at
sidūrė vakaro prieblandoj, o jo vietą 
užėmė sensacija, šūkis, pasitenkini
mas eiline vieta. Kas atpalaiduoja 
aistras, kas dirgina žemuosius in
stinktus, ypač sielos ..sujaudinimas“
— tai yra teisinga. Kaip vaikštoma 
dabar į koją, pagal taktą, pagal būg
no, fanfaros ar džazo ritmą, taip ir 
galvojama dabar kalbamaisiais cho
rais. Pasikalbėjimas apie kokį nors 
politinį dienos klausimą mums tuo
jau parodo ne paties kalbančiojo 
galvoseną, bet laikraščio, kurį jis 
skaito, nuomonę. Ypač spaudos ga
lia, mano manymu, kaip tik įrodo 
protinį skaitytojų, act prasilavinu
siųjų, bejėgingumą. Su apgailesta
vimu turime pripažinti, kad ir iš 
dvasininkijos daugelis iki to priėjo. 
Jų „nuomonių“ šaltinis dažniausiai 
yra’ne kokia nors knyga ar žurna
las, bet laikraštis.

2. Salia šios negerovės pastebimas 
įvairių ideologijų į priekį 
veržimasis, kurios beveik vi
sos priešingos krikščionybei. Vis 
daugiau atsiranda naujų ir pasibai
sėtinų pažiūrų į gyvenimą apskritai
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ir | politiką. Sakysime „šventa" ne
apykantos ir keršto pareiga, pri
verstinis viešo ir ūkinio gyvenimo 
nepriklausomumas nuo moralės dės- 

_ nių. Visos šių dienų sistemos ir tvir
tinimai atstovauja tiek pat filosofijų 
arba bent tvirtina tokios esančios. 
Yra protinių pažiūrų, kurios imasi 
vadovarti intelektualams, bet ku
rios juos kiekvienu atveju suvedžio
ja. Už savo neginčytiną pasisekimą 
jos turi būti dėkingos šių dienų žmo
gaus pasyvumui, jo dvasios imlumui.

3. Iš antros pusės, reikia pastebėti, 
kad jaunimas ir taip pat suaugusieji 
rodo kažkokį paniekos pilną nu
sistatymą grynai abstrak
čiam galvojimo būdui. Nei 

. filosofija, nei teologija, nei grynai 
protinis darbas nėra branginami. To 
priežastis, atrodo, glūdi grynai pro
tinio, mokslo atskyrime nuo paties 
gyvenimo. Tas netikslumas neina iš 
pačios dalyko prigimties, bet grei
čiau kyla iš kaltės tų, kurie iš pa
šaukimo atstovauja gryniesiems 
mokslams. Jie pakankamai nemato 
arba bent neužtenkamai pabrėžia 
gyvybinį ryšį tarp praktinio veikimo 
ir mąstymo. Neretai girdėti, kaip net 

%, vadinamieji „intelektualai“ su pa
nieka pasisako apie praktinį veiki
mą. Kartais net susidaro įspūdis, kad 
jie sau laikytų nusikaltimu, jei pa
bandytų tarp praeinančių dienos 
reikalavimų ir amžinųjų tiesų tiesti 
tiltus. Iš čia visos tos mūsų laikams 
taip charakteringos pasekmės: inte
ligento neapykanta, jo laikymas 
žmonių išnaudotoju... ir nacional
socialistinis mokslas.

Katalikas ir kunigas gyvena savo 
laike; jie alsuoja to laiko oru ir tai
kosi prie jo temperatūros. Todėl gali 
'.am tikras intelektualizmas ir'dva
sininkiją užkrėsti.

Paskutiniais metais pergyvenome 
didelį aktyvumo išsivystymą: atsira
do be skaičiSus įvairių žmogų sti
priai interesuojančių darbų, atsirado 
-.raujų gerai sufosmuotų organizacijų. 
Religija atkreipė į save dėmesį: bu
vo ruošiami kongresai su šimtais 
tūkstančių, su milijonais dalyvių. Iš 
religijos buvo daroma sensacija. Bet 
ar galima sakyti, kad ji iš tikrųjų 
buvo pasaulio šviesa? '

Ar tarp kunigų, kurie kas vakaras 
grįžta visai nusivarę po visų jų. va
dovaujamų susirinkimų, dar tebe
randame dėmesio vertą skaičių to
kių, kurie savarankiškai galvotų? 
Kur tie, kurie mielai pasitrauktų į 
nuošalumą, į ramybę, kad galėtų ap
galvoti, ką patys asmeniškai patyrė 
arba iš knygų išskaitė? Kur tie, ku
rie tikrai savarankiškai spręstų sun
kiuosius dienos klausimus? Dalykas 
čia neina apie ko nors naujo atradi
mą, ko nors žūt būt pagal savo nuo
monę pravedimą, — tai dažniausiai 
yra vien tik išorinis nustebinimas, 
— bet čia reikia pačiam klausimą 
suvokti, pačiam jį apgalvoti ir pa
čiam jį išsiaiškinti, panaudojant 
anksčiau įgytas žinias. Dalykas čia eina 
apie savarankiškos nuomonės, apie 
savarankiško galvojimo susidarymą.

Bet kaip tikto mums trūksta. Mes 
neturime laiko galvoti. Jau 
atpratome tylėti, nuo kitų atsiskirti, 
savo kambarėlyje vien tik su savo 
mintimis pabuvoti. Ir taip pasidaro
me auka to, kas mums į galvą kala
ma, auka savo nesąmoningo nusista
tymo, neapgalvotume. Visa, kas sen
sacinga, mus tuojau sužavi ir giliai J 
.mus įsiskverbia; nebėra sveikus ir 
išmintingos kritikos. Nebėra „synde- 
resis“; •) mieliau griebiamės grei-

*) „Synderesis“ moralistai vadina 
tą proto savybę, kurios padedamas 
žmogus lengvai ir aiškiai pažįsta 
bendriausius moralės dėsnius.

— Vert 

tomis suformuluotų sprendimų. Dog
matinė teologija daugeliui — tik su- 
kalkėjęs, stereotipinis mokslas, pe
dantiška terminologija be jokios gy
vybės ir šilimos; ji visai svetima 
kiekvienai tikrovei, užuot davusi jos 
paskutinį ir ją pakeliantį išaiškini
mą. Moralinė teologija — tai yra 
bėgimas į jurisprudenciją: jau ne- 
benagrinėjami įvairūs dėsniai, kurie 
turėtų būti pritaikomi atskiriems 
konkretiems faktams reguliuoti. 
Mieliau griebiamasi posakių ir jau 
visai atbaigtų šūkių;4faidė dvasią jei 
dar neužmušė, tai bent apsvaigino.

Iš kur visa tai? — Tai yra dvasi
nis sustingimas, kuris yra būdingas 
musų laikams.

Mūsų civilizacija laikosi vienais 
gaminiais, kuriuos nesuskaitomos ir 
galingos mašinos ištisomis serijomis 
gamina. Jei tai pritaikysime idėjų 
pasauliui — ir šis gyvena laiko ma
dos gaminiais, kurie neturi jokio as
meninio charakterio. Ar ne iš čia 
kyla ir tas religinis" abejingumas? Ir 
ar tai nėra pačių katalikybės moks- 
lavyrių kaltė; tų, kurie yra „docto- 
res“ (mokovai), bet nenusipelno būti 
„duetores“ (vadovai).

Iš viso to, atrodo, kyja vienintelis 
būtinas reikalavimas: daug ma
žiau reikalų, darbų, susi
rinkimų, organizacijų, bet 
daug daugiau susitelkimo, 
ramybės, daug daugiau 
galvojimui skirtos vie
natvės. Pasaulis bus tik dvasios 
išgelbėtas, lygiai, kaip jis eina į pra
žūtį per blogą ar nepakankamą dva
sios veikimą. Kaip sunku būdavo 
Dachau stovykloje įvykdyti tylų su- 
" ■ V !>-
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Asmuo, kurio pastangomis pralenkėme Europa
PAVELYTŲ PROF. M. KRUPAVIČIAUS 60 METŲ AMŽIAUS SUKAKTUVIŲ PROGA

3. Išvykus iš akademijos, neilgai 
teteko kun. M. Krupavičiui taisyti 
sveikatą, ar ilsėtis po įtempto mokyk
los darbo. Nepoįlgo jis jau Voroneže 
žymiosios M. Yčo gimnazijos kapelio
nas. Jo pamokos tiesiog hipnotizuoja 
mokinius, jo įtaka milžiniška. Bet jo 
energingam būdui ir ekspansyviai 
prigimčiai per maža vien katedros. 
Jis eina ir į gyvenimą. O lietuvių gy
venimas Voroneže tuomet kunku- 
liuote kunkuliavo. Ką gi? — Daug 
inteligentų, šimtai kone tūkstančiai 
moksleivių, eilių eilės visokių įstaigų. 
Ir reikia pasakyti, kad kun. M. Kru
pavičius buvo geriau pasiruošęs gy
venimui, negu kas nors kitas. Aka
demijoje jis anaiptol nesitenkino 
vien tuo, ką davė ar ko reikalavo 
studijų programa. Salia jos jis atsi
dėjęs gilinosi į socialinius klausimus. 
Pagrindinai išstudijavo garsiąsias 
šios rūšies pop. Leono XIII enciklikas 
bei daugybę tosios pat srities veika
lų. Išėjo tad jis iš mokyklos jau su 
nuodugniai pergalvota, pilnai subren
dusia socialinio gyvenimo programa, 
kuri pasireiškė kaip krikščionių de
mokratų programa. Savaime supran
tama, kad savo socialinių pažiūrų 
jis anaiptol nedangstė ir neslėpė.

Greitai atsirado proga dar viešiau 
su jomis reikštis. Nuvertus, mat, ca
rą plati ir galinga laisvės srovė ūž
telėjo per visą Rusiją. Iš tikro nie
kuomet nebuvo toje šalyje tiek gali
mumo rodytis su savo pažiūromis bei 
gyvenimo programa, kaip per tuosius 
Kelis mėnesius, kai valdė Kerenskis. 
Naudojosi juoju visi, kas tik norėjo 

sikaupimą — ten, kur visi kunigai 
susirinkdavo. Net koplyčioje būdavo 
nelengva:*nuolat giesmės ir garsiai 
kalbamos maldos...

Jeigu jau prigimtinio vidaus gyve
nimo, tylaus galvojimo stoka yra la
bai žalingas moderniam apaštalavi
mui trūkumas, tai jis turi, vieną dar 
nelaimingesnę priežastį, būtent — 
antgamtiškai vidinio gyvenimo trū
kumą. Mes nesiteiravome kiekvieną 
kunigą, lengvas ar sunkus jam buvo 
dvasinis gyvenimas; ar jis jautė į 
jį patraukimą ar atgrisimą; tai at
rodė beveik nereikalinga, nes rezul
tatas ir taip išaiškėjo.

Besikeisdami nuomonėmis — pas 
mus buvo daromi keli seminarai,— 
mes priėjome prie vieningos išvados: 
daugeliui dvasininkų, tiek pasauli- 
ninkų, tiek vienuolių, su protinio 
darbo trūkumu susijungdavo vidinio 
gyvenimo stoka religine šio žodžio 
prasme. Daug išorinio veikimo, daug 
įvairiausios iniciatyvos, todėl maža 
dykinėjančių ar abejingų, bet taip 
pat labai maža atokių, kurie būtų 
praktiškai visa širdimi įsitikinę, kad 
moderniam apštalavimui 
esmingiausias dalykas yra 
tvirtas susijungimas su 
Dievu. Susidaro įspūdis, kad uolu
mas yra proga padėti artimui, bet 
taip pat ir proga Išganytojui iš akių 
paleisti. Atrodo, kad patys veikėjai 
atsistoja Jo vietoje ir nebemato rei
kalo maldauti Jo palaimos. Tenka 
konstatuoti tam tikrą žmogiškųjų 
pastangų pervertinimą, kažkokį ra
cionalizmą bei apaštališką natūra
lizmą. Bet tai reiškia tikrą katastro
fą tame darbe, kuris veikia, kad 
dvasia apvaldytų pasaulį.

ar bent kiek sugebėjo. Itin atsidėjęs 
buvo kun. M. Krupavičius. 1917 m. 
lietuvių Seime Petrograde mes ma
tome jį jau gausingos krikščionių 
demokratų partijos priešakyje. Ko
kios įtakos turėjo jo vadovaujamoji 
partija tojo Seimo nutarimams, vi
siems gerai žinoma. Josios vardas 
užima vieną garbingiausių jų vietų 
mūsų kovų ir žygių dėl nepriklauso
mybės istorijoje. Patsai kun. M. Kru
pavičius savo socialine erudicija, sa
vo iškalba nepaprastai stipriai reiš
kėsi tame Seime. Po vienos kitos 
jojo kalbos įvairūs kairiojo sparno 
atstovai susirūpinę teiravosi: — Kas 
tasai baisusis kunigas su tamsiais 
akiniais? —

Tačiau laisve neilgai teteko džiaug
tis. 1917 metų rudenį įvyko raudona
sis perversmas, ir viskas savaip nu
dardėjo. Kokia kryptimi, kiekvienam 
aišku. Naujoji banga pagrobė ne vie
ną ir mūsų tautietį. Ypač iš jaunuo
menės tarpo atsirado smarkiai ąpim- 
tų raudonosios ligos. Naujųjų valdo
vų tolerantingumas ir metodai žino
mi. Itin nepakantrūs ir žiaurūs pa
prastai būva visokie atsimetėliai bei 
nesubrendėliai. Nebe šviesios dienos 
pasidarė visiems lietuviams, bet juo 
labiau juodos įžymesniesiems. Ne 
vienas jų pakliuvo j kalėjimą, ne 
vienam atimta gyvybė, daug kam te
ko slapstytis. Nenuostabu tad, kad ir 
kun. M. Krupavičius išgirdo apie 
save sprendimą, jog reikią jį „po 
žiločkam raztaskat“ (po gyslelę iš
tampyti). Aišku, kad jau nebe vieta 
buvo’Voroneže ir kad teko pakeisti

Argi išganymas nėra malonės bū
senos, Dievo vaiko būklės įgijimas, 
jos išlaikymas ir didinimas? Bet kur 
rasime tokias žmogiškas pastangas, 
tokią organizaciją, tokį žmogaus iš
radimą, kuris galėtų tai padaryti? 
O tai labai dažnai yra pamirštama. 
Mes dar tebesame milžiniškos indus
trializacijos mūsų epochoje aukos." 
Ko žmogus nėra padaręs? Nejučio
mis, instinktyviai sykiu su pramone 
žengė ir apaštalaująs žmogus, o tai 
reiškė vidinio gyvenimo paaukojimą 
išorinio veikimo gerovei. Man nie
kuomet neteko girdėti, kad kuris 
nors iš mūsų būtų skelbęs arba nie
kinęs ar keikęs pasyvizmą ar nejud
rų ir paniurusį misticizmą. Bet mes 
visi turėjome vieningai pripažinti tt! 
nusiskųsti tam tikru dvasiniu mini
malizmu. *

Ir tačiau viena buvo aišku: atito
lusiam nuo Dievo pasauliui reikia' 
sielų, kurios visiškai į pasaulį įsis
kverbtų, jame giliai pasinertų ir iš’ 
vidaus su juo susijungtų, sykiu visa
dos pasilikdamos 'vienybėje su Die
vu. Norėčiau pasakyti: .reikia šiam 
sergančiam pasauliui įšvirkšti tokį 
dvasinį serumą, kuris susidėtų, iš 
apaštališkų sielų, pasiryžusių iš mei
lės jam ir jame veikti, bet sykiu 
nuolat susijungusių su Dievu. Būti
nai reikalinga, kad tie,’ kurie dirba 
aktyviame gyvenime, būtų rimtai ir 
tikrai kontempliatyvūs. Vienu žo
džiu: modernusis apaštala- 
vimas reikalauja apaštalų, 
gyvenančių visiškai in
tensyvių prigimtinių ir 
antgamtinių vidaus gyve
nimų. (B. d.Jį 

savo išvaizda. Tuo tarpu atsidarė; 
šiokis tokis kelias į Lietuvą. Visi, kas 
tik kaip begalėjo, spruko į ją. Ne 
vien tik tėvynės meilės vedami. Ir 
kun. M.’ Krupavičius nedelsė apleisi 
ti nesvetingais tapusius Rusijos plOr 
tus.

4. Karo nuniokota tėvynė tebenešę 
sunkų okupacijos jungą. Nors jau 
buvo jaučiama, kad „per amžius slėi 
gę skaudūs pančiai hukris" nepoilgą 
ir užtekės laisvės saulė, bet padangė 
dar buvo visai apniukusi, tamsi. Tau- 
tos Taryba jau buvo paskelbusi nei 
priklausomybę, tačiau šalį dar tebei 
mindžiojo geležimis pakaustyti okui 
pantų batai, tebeslėgė kietos žandarų 
letenos. Ir, kaip žvėris, jausdamas, 
kad iš jo nagų ištrūksta grobis, daro
si juo piktesnis, taip ir žalsvai melši 
vieji valdovai, matydami, kad grei* 
tai baigsis jų sauvaliavimo dienos, 
buvo juo žiauresni. Rekvizicijų re
kvizicijos, prievolių prievolės be ga
lo, be krašto vargino visus. Bet akys 
jau pilnos vilčių krypo į Vakarus, 
kur patrankų griausmai lemtingai 
sprendė daugelio tautų ir draugė 
mūsų tėvynės likimą. Kun. Krupavi
čius, kaip ir kiti žymieji mūsų tojo 
meto asmens, grįžęs prisidėjo prie 
savo partijos bendraminčių Vyriau
siojoje Taryboje, kad atsidėjęs tęstų 
tautos išlaisvinimo darbą bei tvar
kytų josios gyvenimą pagal savo 
idealus.

Kaip žinome, 1918 m. rudenį galu
tinai trūko mūsų pančiai. Vilniuje 
sudarytas pirmutinis ministerių ka
binetas, paskirstyti įvairūs departa-

4
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K. V. Pikturna

( KONNERSREUTHO ASLAPTIS )

Tokios būsenos apimta, net t sun
kius teologinius klausimus atsako 
tuoj pat ir labai giliai. Vieną kartą 
vienas tėvas jėzuitas jai pastatė eilę 
klausimų. Tarp kitų buvo ir toks 
klausimas:

— Ar šv. Povilas turėjo stigmas, 
ar ne, jei jis vienam savo laiške yra 
rašęs: „Aš nešioju Kristaus žaiz
das.“?

I tai Teresė atsakė:
— Sv. Povilas daug kentėjo dėl 

Kristaus, buvo kelis kartus muštas 
ir plaktas, todėl jis turėjo teisę taip 
kalbėti, nors išorinių Kristaus žaizdų 
ir neturėjo. z

Jėzuitas klausė toliau:
— Kodėl Dievo Motina stigmų ne

turėjo?
Atsakė:
— Dievo Motina savo dvasioje 

daug kentėjo. O tokia kančia yra 
didesnė už kūno kančias. Ji, kaip 
mentų direktoriai ir kiti aukštieji., 
pareigūnai. Tačiau šalyje rūkai ne 
tik nesisklaidė, bet atrodė dar labiau 
betirštėją. Okupantai tebesinaudojo 
kumščio teise, iš Rytų pro praretė
jusį frontą skverbėsi visokie neaiš
kūs gaivalai bei aiškūs Raudonųjų 
agentai ir kiek beįmanydami drums
tė šalį. Su jais ne kartą ėjo 
išvien panašia liga užsikrėtę bu
vusieji žandarai ir jų talkininkai. 
Pagaliau išgamų vadovaujamos gink
luotos gaujos įsiveržė iš Rytų, užėmė 
Vilnių ir ėmė brautis į šalies gilumą. 
Vos gimusiai vyriausybei (kiek pert
varkytai) teko pakniobstomis bėgti į 
Kauną. Kai siūbtelėjusi raudonoji 
banga 1919 -m. pradžioje pasiekė 
Alytų, artodė, kad viskas jau žuvę. 
Tačiau vyrai, kurie tuomet stovėjo 
tautos priešakyje, nenuleido rankų. 
Paskubomis sušaukta reikalams ap
tarti ir Tarybai papildyti vadinamoji 
II-ji Konferencija. Pilni nerimasčio 
ir baimės rinkosi į ją atstovai. Klau
simai. — Kas bus su mumis? Ar iš
liksime kaip nors? — kiekvienam 
kvaršino galvą, degino širdį. Juo
džiausios mintys savaime kilo kone 
vis'ems. Tik partijų vadai atrodė 
kiek pilnesnį pasitikėjimo ir net 
giedros.

Būrelis Konferencijos dalyvių iš- 
gundė mane, kaip kun. Krupavičiui 
pažįstamą, eiti pas jį ir paprašyti, 
kad atvirai pasakytų, ką jis manąs 
apie šalies likimą. Pasivijau jį teatro 
(tenai, mat, vyko Konferencija) ko
ridoriuje ir, peštelėjęs už rankovės, 
kreipiausi: i

— Aš ir daugelis kitų norėtume 
žinoti, kas bus Su mumis? Ar atsi
laikysime?.

Pažiūrėjo jis į mane iš aukšto pro 
savo tamsiuosius akinius, tarsi, su 
panieka, kad drįstų tikį klausimą 
statyti, ir pro sukąstus dantis tvirtai 
pareiškė: 
. — Atsilaikysime!
Iš jo atsakymo būdo, iš jo balso skam

besio pajutau visą stiprumą bei ryž
tingumą, kurio buvo tuomet kupina 
ne tik jo siela, bet ir visų mūsų lė. — Atsilaikysime!

motina, kentėjo su valku Ir dėl vai
ko. O ką motina tokiu atveju ken
čia, to vyras nesupranta. Dėl to Die
vo Motina visai nupelnytai vadina
ma kankinių karaliene.

Vysk. Dr. Waitzas savo knygutėje 
,J>ie Botschaft von Konnersreuth“ 
27 psL rašo: „Ketvirtadienį, kada 
Teresė buvo visai normali, aš ją pa
klausiau:

— Kodėl šv. Povilas nieko nerašo 
apie Dievo Motiną? Jokiam savo 
laiške jos įsakmiai nepaminėjo, nors 

Vladas Šlaitas

ATGAILOS PSALMĖ

Dieve Tu mano, pats žinai, 
kad taip negalima toliau gyventu 
Išrauk mane, kaip seną kelmą, ir kūrenk, 
pakol sudegs paskutinysis kapiliaras.

Keliuos iš patalo, ir nuodėmių našta 
drauge atsikelia ir gula 
mano pavargusius pečius ir mano sielą. 
Aš džiūstų, Viešpatie, lyg lino baltiniai, 
kuriuos padžiauna kaimo moterys ant vėjo.

Kai išdykaujantys vaikai 
suradę peilį ima žaist, — Tu peilį atimi, 
nes Tu žinai, kad jie vaikai ir Tu nenori, 
kad peilio ašmenys žalotų švelnia sielą. 
Kodėl gi, Dieve, iš manęs neatimi 
aštriausio peilio? Juk žinai, 
kad mano nuodėmės, lyg peiliai, 
mane kasdien žaloja.

Dieve Tu mano, pats žinai, 
kad taip negalima toliau gyventu 
Išrauk mane, kaip seną kelmą, ir kūrenk, 
pakol sudegs paskutinysis mano kraujas!

tautos vadovų, ir nejučiomis užside- 
' giau panašiu įsitikinimu. Kai drau

gai puolėsi mane klausinėti: — Na 
ką išgirdai? —, aš pamėgždžiodmas 
kun. M. Krupavičių, sutelkiau rimtai 
veido bruožus, pažvelgiau į juos iš 
aukšto (tik ne pro akinius, nes jų 
neturėjau) ir pro sukąstus dantis, 
paspausdamas balsą, pasakiau: — 
Atsilaikysime!

Nežinau, kiek man pavyko pa- 
mėgždžiojimas, bet niekas nesijuokė 
ir nei klausimų, nei abejojimų nekė-

— dvasia sklen-

kartais iš teksto matyti, kad jis čia 
apie Mariją kalba?

I tą klausimą Teresė nieko negalė
jo atsakyti. Tą patį klausimą pasta
čiau jai penktadieni ekstazės metu. 

'Tada ji tuoj pat atsakė:
• — Šventoji Dvasia tą pareigą jau 
taip padalijo, kad šventasis Povilas 
kitam pavedė apie Dievo Motiną ra
šyti.

Ir iš tikrųjų, juk šv. Povilo drau-
gas, gydytojas Lukas, daugiausia 
apie Mariją ir rašė.

Ir taip daug kas bandė jai viso
kių klausimų statyti, ir visi buvo 
nustebinti jos išmintingu atsakymu.

Po šv. komunijos, po tos „erho- 
bene Ruhe" būsenos, ji atgauna vi
sas jėgas, keliasi iš lovos ir iki se
kančio penktadienio kasdien pati 
bažnyčion nueina, namie visus leng
vesnius darbus dirba, bažnyčią puo
šia, vargšais rūpinasi. Paprastomis 
dienomis ji atrodo visai sveika, ga
na stipri, visad gero ūpo, visad

deno ant visos tosios Konferenci
jos, per ją sklido po šalį ir traukte 
traukė dešimtis tūkstančių geriau
siųjų tėvynės sūnų eiti savo pečiais, 
savo krūtine paremti nepriklausomy
bės. Atsilaikysime! — dvasia įgalino 
tūkstančius ką tik atsiradusiųjų vals
tybės tarnautojų, keletą mėnesių ne
gaunant algos, ištikimai atlikinėti 
atsakingąsias savo pareigas. Be galo 
didelis nuopelnas buvo čia ir spau
dos, ypač „Tiesos Kardo“, kurį leido 
ir daugiausia prirašinėjo kun. M. 
Krupavičius. Fix. (b. d.)

linksma ir gana šneki. Kojų ir ran-
kų žaizdos užklijuotos plasteriu.

Jauna būdama, troško būti vie
nuole misioniere. Dievo Apvaizda 
skyrė jai ne kur nors pagonių kraš
te misionieriauti, bet Europos cen
tre, tarp krikščionių. Tą uždavinį at
lieka savo pavyzdžiu ir pamokymais 
Daug pasiekia ir savo kentėjimais 
už kitus. Labai dažnai | ją kreipiasi 
daugybė žmonių su visokiais prašy-
mais, kad ji savo kančias skirtų už 
vienokius ar kitokius jų reikalus. 
Dažnai negalintieji pas ją atvažiuoti 
savo bėdas ir prašymus išdėsto jai 
siunčiamuose laiškuose. 1935 metais 
ji gaudavo maždaug po 270 laiškų 
kasdien. Aiškus' daiktas, kad ji pati 
nepajėgia nei jų perskaityti, nei į 
juos atsakyti. Savo kančių metu ji 
paima visus tuos laiškus prie savęs 
ir sako: „Išganytojau, aš dedu sa
vąsias kančias prie Tavųjų, o jas Tu 
išdalyk kitiems, kad visi Tave mylė
tų“. Taip savo kančias skiria už vi
sus į ją besikreipusius už visus jų 
reikalus, juos pavesdama Dievo gai
lestingumui. Labai dažnai Dievas 
leidžia jai už vieną ar kitą žmogų 
vienokia ar kitokia liga sirgti, kad 
tuo būdu į ją besikreipusiam galėtų 
padėti. Fakselis savo knygoje „Kon
nersreuth“, 93 pusi., kartoja pačios 
Teresės žodžius: „Toms kančioms 
nieks manęs neverčia. Aš visad ga
lėčiau pasakyti: „Ne! Aš to nenoriu!“ 
Bet aš žinau, kad Išganytojas džiaug
sis, jei aš kokią kančią už ką nors 
paimsiu, todėl mielai aš sutinku Iš
ganytojas leidžia man sužinoti, už ką 
aš kenčiu ir kaip dalykai baigėsi“. 
Tas pats Fakselis toliau išskaito eilę 
visokių ligų, kurias Teresė sirgo už 
kitus: gerklės skausmus už vieną 
klieriką, reumatą už tėvą, troškuli už 
alkoholiką, klajojo kalba už vieną 
silpnaprotį, kraujo’ užnuodiiimą, 
pleuritą, tuberkuliozę, vėžį ir kitas 
ligas. Keista, kad tokiu atveju tos 
ligos jai pasirodo staiga, pačioj aukš
čiausioj stadijoj, po kiek laiko sa
vaime staiga pranyksta. Ji serga, o 
jos pavaduojamas žmogus staiga iš 
ligos pagyja. Žinoma, to išdava esti 
tikėjimo sustiprinimas ar net atsi
vertimai. Tokiu būdu Teresė Ir at
iteka savo misijų uždavinius.

Aišku savaime, kad tokie keisti- 
Konnersreutho įvykiai kasdien 
sutraukia šimtus žmonių. Daug va
žiuoja ypač dabar, kada nebereika
lingas Regensburgo vyskupo leidi
mas. Nei pati Teresė, nei jos tėvai 
nėra tuo patenkinti. Ir kurgi ne? Juk 
ramus ir tylus namas lankytojų yra 
paverčiamas perpildytu viešbučiu: 
kiekvienas ateina, stengiasi pama
tyti Teresę, tėvą ir namiškius ati
traukia nuo tiesioginio darbo. O ką 
jis iš viso to turi? Didįjį Penkta
dienį/ kada apie antrą valandą dar 
antrą kartą pavyko pas Teresę pa
tekti, išeidami iš jos kambarėlio* 
matėme, kaip jos sesuo Agnietė plo- 
vė laiptus, kuriais šimtai žmonių tą 

' dieną lipo aukštyn. Tada buvo per 
800 amerikiečių, tarp jų per 160 ne
grų; o kur dar kiti? Teisingai vienas 
tada pasakė: „Štai ką jie iš viso to 
turi.“ Tikra tiesa! Juk nei tėvas, nei 
brolis, nei ji pati, žodžiu, nieks iš 
šeimos neima nė mažiausios dovanos 
iš atsilankančių žmonių. Viena Ame
rikos filmų bendrovė tėvui siūlė di
delius pinigus, kad tik leistų jo duk
terį nufilmuoti. Tėvas griežtai ta pa
siūlymą atmetė. O ir pati Teresė yra 
pasakiusi: „Ne dėl pinigų aš kenč’u“. 
Sunrantama todėl, kad vienu metu, 
kada Regensburgo vyskunas niekam 
nebedavė leidimų pas Teresę va
žiuoti, tėvas nudžiugęs pasakė: ..Pa
galiau turime savo dukterį sau“.
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■ Jau nuo pat 1926 metų visų kryp
čių ir visų šalių spauda domėjosi 
Konnersreutho Įvykiais, neturtinga 
siuvėjo dukterimi. Visi laikraščiai 
siuntė savus reporterius j nuišalų ir 
apleistą Pfalco' kaimą. Dažnai bū
davo, kad pasiųstieji reporteriai 
apie malonės gyvenimą, apie mistiką 
nieko nenusimanė. Rodos, niekam 
galvon neateitų Į bokso rungtynes 
geologą arba prie ugniakalnio išsi
veržimo boksininką, kaip dalyko ži
novą ir pranešėją, siųsti. Bet Į Kon- 
nersreuthą važiavo visokie. Ne
nuostabu todėl, kad spaudoje apie 
ją buvo visokių dalykų rašoma, ji 
pati įvairiai teisiama. Vieni ją va
dino apgavike, kiti isterike, treti me
diumu. Jos visišką nevalgymą vieni 
aiškino kosminių spindulių organiž- 
mui turima Įtaka, kiti vėl įvairiomis 
kitomis teorijomis. Žodžiu, spaudoje 
dėl jos susidarė tikras Babilonas. 
Teisingiausiai apie ją bus ji pati pa
sakiusi: „Man gaila to, kurs rytą 
pavadino mane apgavike; lygiai taip 
pat gaila ir to, kurs mane šventąja 
pavadino. Gaila pirmojo, nes mano, 
kad tokiais dalykais galima apgauti; 
gaila antrojo, kurs nežino, kad mes 
visi turime būti šventi, bet tokie dar 
nesame.“

Apie bet kokią apgavystę čia ne
gali būti jokios kalbos. Juk tiesiog 
nesuprantama būtų, kaip gali pa
prasta kaimo mergina komplikuotas 
žaizdas nuolat šviežias, nepūl’uojan- 
čias ir niekad negyjančias užlaikyti, 
jas kraujuoti priversti, jau 20 metų 
šventvagiškai prie išpažinties eiti ir 
šventvagiška komunija savo fizinių 
jėgų atstatymą demonstruoti, archeo
logiškai egzotiškiausias vizijas maty
ti, senovės orientalines kalbas žinoti 
ir tuo net profesionalus profesorius 
stebinti, sunkiausias atgailos ligas 
sirgti, tolregystės dovaną turint dė
tis — visa tai apgavyste neišaiški
nama.

Konnersreutho įvykių negalima ir 
isterija išaiškinti. NerVų, gydytojas 
Dr. Alf. Lechleris yra pravedęs eilę 
bandymų su tikrais isterikais, norė
damas kain nors sukelti natūralias 
st’gmas, bet visa tai nedavė jokių 
rezultatų. Tiesa, yra pavykę kruvi
nas ašaras, evangelijoj aprašytų 
įvykių vizijas, net tam tikrose vie
tose stiprių paraudonavimų sukelti, 
bet tie įvykiai būdavo nepastovūs, o 
odos pasikeitimai greit pranykdavo. 
Tarp tikrų stigmatų ir tarp hipnozu 
sukeltų odos pasikeitimų yra ne vien 
tik nasire’škimo laipsnis, bet ir es
minis skirtumas. Prof. Men-Vci-Bono 
pripa’ista, kad iš 6000 kl'n’kose pra
vesti bandymu nepavyko nė karto 
sukelti natūralias stigmas.

Aut'isv'”'stiios Teresėle visai ne
matyti. Kodėl jai nei iš rankų, nei 
kojų ža'"'’-' nebėga krauias tada, kai 
ji mato K’ Mų nrie kryžiaus kalamą 
ar jau ant kryžiaus pakeltą, nors 
atrodo, kad tos žaizdos kaip tik tuo 
metu labiausiai turėtų kraujuoti. O 
joje to nėra. Tuo tarpu šono žaizda, 
kuri, iš tikrųjų. Kristui tik po Jo 
mirties buvo atverta, Teresei visą 
laiką kraujuoja. O ir kruvinos ašaros 
ką bendro turi su Kristaus kančia? 
Tuo atveju jos tėra tik gilios užuo
jautos simbolis. O iš kur jai toji su
gestija? Juk ji niekad nieko apie 
stigmas nebuvo girdėjusi, niekad ne
praktikavo Kristaus kančios mąsty
mų (sopulingosios rožančiaus dalies 
visai nemėgdavo kalbėti). Žaizdoms 
atsiradus, karštai meldėsi ir prašė 

<ŠV. Teresėlės Kūdikėlio Jėzaus, kad 
Dievas atimtų nuo jos tą sunkų kry
žių. Vadinasi, joje buvo priešingas 
Stigmoms nusiteikimas, o ne sugesti
ja. Kas galėjo už Mariją, tą Sopulin
gąja Motiną, ar kitas pamaldžias mo
teris daugiau kentėti su Kristumi? 
Nei Karolis Baromėjus, kurs su visu 

užsidegimu mąstydavo apie Kristaus 
kančią ir Jo žaizdas, nei šv. Rožė iš 
Limos, kuri dėl Išganytojo meilės po 
vienuolės skraiste erškėčių vainiką 
nešiojo, nei eilė kitų didžių šventųjų 
stigmų neturėjo, nors apie Kristaus 
kančią ir Jo žaizdas nuolat mąstyda
vo ir jas garbindavo. Kodėl tik 1224 
metais pirmą kartą tepasirodo Kris
taus žaidzdų stigmos?- Toks pirma
sis stigmatizuotasis buvo šv. Pran
ciškus Asyžietis, nors iki jo laikų 
daug ekstatikų yra buvę. (Tiesa, ne 
visi ekstatikai yra stigmatizuoti, 
nors nė vieno stigmatizuoto nėra be 
ekstazių). Nuo šv. Pranciškaus Asy
žiečio laikų iki šių dienų yra buvė 
apie 300 stigmatizuotųjų (ir tik .Ka
talikų Bažnyčioje! Kitos konfesijos 
tokių fenomenų neturi! Iš jų 22 
yra šventieji, o 39 palaimintaisiais 
paskelbti. Kaip galima sugestija 
išaiškinti stigmų atsiradimą, jei, pvz., 
šv. Katarinai?iš Sienos stigmos te
pasirodė jai mirus?

Argi galima tik sugestijos būdu 
nieko nevalgant sveikam išbūti ir 
net svorį pakelti?

Gamellis, Milano universiteto rek
torius, kol dar buvo netikintis (vė
liau tapo uoliu praktikuojančiu ka
taliku), du kart yra pas Teresę bu
vęs ir ją stebėjęs. Šis žymus moksli
ninkas ir medikas pripažino, kad 
Teresėj Neumanaitėj nėra nė ma
žiausių isterijos žymių. 1930 metais 
buvo Erfurte religijos psichologijos 
kongresas, kur prieita išvada, kad 
psichologija yra bejėgė Konners
reutho įvykius išaiškinti. Ji daugių 
daugiausia gali tik iki mistinio gy
venimo slenksčio privesti, bet ne to
liau. Prie tos pat išvados prieita ir 
1931 metais gegužės mėn. Vienoje 
įvykusiam psichologų kongrese. Čia 
kalbėjęs Dr. Aloyzas Mageris yra 
pareiškęs, kad Konnersreuthe vyk
stantieji dalykai negali būti išaiš
kinti hipnotizmu ar mediumo galio
mis IDr. Wunderle „Um Konners
reuth“ 37—42 psl.).

Teresė yra lankiusi įvairius gydy
tojus, kurie ją gydė ir tyrė. Nustatyti, 
ar ji iš tikrųjų nieko nevalgo, 1927( 
metais per 15 ištisų dienų nė iš akių 
niekur jos neišleido keturios gydy
tojų vadovaujamos (prie to "buvo Dr. 
Seidlis ir Dr. Ewaldas iš Erląngeno) 
seserys vienuolės, kurios prisieku
sios pareiškė, kad „kiek žmogiškos 
pastangos stebėti leidžia, reikia pri
pažinti, kad T. N. nieko nevalgo ir 
nieko negeria“.

Ilgą laiką ją tyrė Dr. Fritzas Ger- 
lichas, kuris savo tyrimo duonenis 
yra surašęą savo dviejų tomų vei
kale: „Die Stigmatisierte von Kon^ 
nersreuth Therese Neumann“, Ver- 
lag Košei u. Pustet, 1929 metais. Tų- 
tyrimų išdava iš protestantizmo pats 
perėjo į katalikų tekėjimą ir 1933 
metais buvo Gestapo areštuotas. Ka
lėjime išbuvo 17 mėnesių ir ten 1934 
m. birželio 30 d. mirė.

Daug įvairių gydytojų galėjo prie 
jos prieiti ir ją ten namuose tirti. 
Kur nors Į kliniką' tyrimams duk
terį atiduoti tėvas griežtai atsisakė 
po to, kai gydytojas Dr. Seidlis 
teisme su priesaika pareiškė, kad jis 
savo ausimis yra girdėjęs gydytojus 
kalbantis: „Jei tik mes ją į savo 
rankas paimsim, tai duosim jai „ka
talikiškų špricų (katholische Ein- 
spritzungen)“, tai ji žinos tada“ — 
(Dr. Joseph Teodorowicz, Konners
reuth im Lichte der Mystik und 
Psychologie, 63 pusi.). Aiškus daik
tas, kad po tokių kalbų tėvas nenori 
dukters kur nors iš namų klinikon 
atiduoti, juo labiau, kad net ir na
muose jai vienas gydytojas taip ran
kų žaizdas spaudė, jog Teresė net 
šaukti pradėjo; arba vėl antras jai J 
akis lašino kažin kokių kenksmingų 
lašų ar švietė tokia elektros šviesa. 

nuo kurios normalus (ne ekstazėj bū
damas) turėtų apakti (Ten pat 85 
pusi.). Pati Terese yra visados pasi
ruošusi naujiems tyrimams pasi
vesti. Bet ir kiek kartų kas ją betir- 
tų, vis tiek atsiras tokių, kurie su Dr. 
von Weisliu tvirtins: „Nieks man pa
sauly negali būti tikėtinas liudinin
kas, kad galėčiau priimti kokią nors 
išimtį iš gamtos dėsnių.“ Visas jos 
ligas gerai ištyrus, jei ne su meta
fiziniu, tai su moraliniu tikrumu rei
kia pripažinti antgamtinį jos pagi
jimų pobūvį, nes jokiu kitu būdu ne
galima išaiškinti staigių iš įvairių li
gų pagijimų.

Kaip Bažnyčia į visus tuos dalykus 
žiūri? Tokiais atsitikimais Bažnyčia 
yra labai atsargi ir iki šios dienos 
dėl Konnersreutho įvykių nėra savo 
žodžio tarusi, o leidžia visiems lais
vai juos tirti ir visaip juos aiškinti.

Dėl jos ekstazių štai ką galima pa
sakyti: popiežius Benediktas XIV, 
rašydamas mistinės teologijos klau
simais, ekstazės reikalu yra . nusta
tęs tokią taisyklę: „Jei ekstatikas 
Dievo meile,, nusižeminimu ir kito
mis dorybėmis vis daugiau ir dau
giau žengia į priekį, tai nėra ko abe
joti ekstazės antgamtiškumu“. O su 
Terese kaip tik taip ir yra. Visas jos 
gyvenimas skirtas tik Dievo meilei. 
„Išganytoj anas toks geras. Aš ati
duočiau manąjį gyvenimą už Jį“, 
sako ji. Mieliausia jos pokalbių tema 
yra apie Išganytoją.

Puikybės joje negalima pastebėti. 
Nepatenkinta, jei kas apie ją kalba 
ar rašo. Nepriima jokios pagarbos 
pareiškimo: „Visa tai neveda į Die
vą“, sako ji pati. Todėl teisingai, yra 
kardinolas Faulhabefis apie ją pa
sakęs: „Ne tas nuostabu, kat ji Kri
staus žaizdas turi, kad ji Švietimas 
ir archaines kalbas kartoja ar kad ji 
nieko nevalgo. Ne! Nuostabu yra tai, 
kad ji jokios puikybės neturi, yra vi
sados nusižeminusi ir paprasta, kaip 
vaikas“. Ir iš tikro nuostabu yra, kad 
ta paprasta kaimo mergina nė kiek 
nesikelia puikybėn, kada pas ją vi
so pasaulio vyskupai atvažiuoja, vi
sų kraštų kunigai lanko, visokie 
profesoriai stebisi natūraliai neiš
aiškinamais reiškiniais, daugybė 
įvairių luomų žmonių grįžta Į Dievą, 
tūkstančiai lankytojų ją aplanko ir 
tūkstančiai su visokiais prašymais į 
ją kreipiasi. Nepaisant to, ji visados 
kukli, visados paprasta.

— Teresėle, iš kur tavyje toks di
delis noras priimti šv. komuniją? — 
paklausė kartą ją vienas vyskupas.

— Tai ne iš manės išeina: tai Die
vo Malonės dovana! — suskambėjo 
jos atsakymas.

Taip, visą, ką ji turi, priskiria Die
vo malonei.

Juk jei bent šešėlį kokios nors 
ydos pastebėtų pas ją aplink gyve
nantieji žmonės, tai, manau, tuoj pat 
pradėtų kalbėti:

— Matai, šventuolėle dedasi, o iš 
tikrųjų štai kokia yra.

Bet dabar to nėra! Ką tik apie ją 
ten paklausi, visi atsiliepia su pa
garba. I

O ir lietuviai yra jos gerumo pa
tyrę! Paskutinėmis karo dienomis 
vis toliau nuo bolševikų besitrau
kiant keletas lietuviškų šeimų pa
teko i Konnersreutho apylink^~Te- 
resė Neumanaitė tuoj pat susirūpino 
naujai atvykusiais pabėgėliais, ėjo 
po kaimą rinkdama iš žmonių aukos 
ir juos šelpdama. Netoli Konners
reutho buvo lietuvis kunigas V. Ši
tam Teresė parašė laišką ir paprašė 
atvažiuoti Konnersreuthan, praneš
dama, kad čia esą lietuvių, kurie 
reikalingi ne tik materialinės, bet 
ir dvasinės pagalbos. Pranešė taip 
pat, kad yra miręs vienas vaikas, 
kurį reiktų palaidoti. Taip ne vienas. 

lietuvis realiai patyrė jos gerą širdį 
ir rūpestingumą.

1930 metais vasario mėnesį Re- 
gensburgo vyskupas Dr. Mykolas 
Buchbergeris, rašydamas savo vys
kupijos tikintiesiems ganytojinj laiš
ką (Konnersreuther Sonntagsblatt 
Nr. 3, 1930 m. vasario 19), apie Kon- 
nersreuthą yra šitaip išsitaręs: „Kai 
kas šventumo ieško extraordinari- 
niuose ir nepaprastuose dalykuose, 
pvz., stebukluose ir ypatinguose Die
vo malonės pasireiškimuose. Bet juk 
stebuklai nėra šventumas, o ' dau
giausia tik jo palydovai. Yra daug 
tikro ir didelio šventumo visai be 
stebuklų. Išganytojas niekur nėra 
pasakęs, kad mes privalome stebu
klus daryti, jog taptume šventi. Taip 
ir extraordinarinius Konnersreutho 
įvykius reikia vertinti. Svarbiau
sias ir lemiantis klausimas - yra ne 
stigmos, ne nieko nevalgymas, ne 
ekstatinės kančios, bet tikrai šven
tas gyvenimas. Jei šito trūktų, tai 
visa kita neturėtų jokios vertės, tada 
Bažnyčia iš to nieko nedarytų. Bet 
jei Teresės kančios istorijoje sako
ma: „Pirmoj viėtoj ji stato tik vieną 
troškimą, būtent, visa taip daryti, 
kokia Dievo valia yra, paklusniai Jo 
sprendimus priimti, nes Jis' geriausia 
žino, kas mums yra gera“, — tai ši
toks nusiteikimas yra brangesnis 
už visus pareiškimus apie stebuklin
gus Įvykius,. . . Aš linkėčiau, kad 
šita Konnersreutho „ pasiuntinybė 
daugiau būtų" vertinama už ste
buklingus ar panašius įvykius, ku
riuos vertinant reik didžiausio atsar- . 
gurno, nes jie gali būti Dievo pada
ryti, bet gali visai ar dalimi natūra
liu pagrindu remtis; jie gali vėl liau
tis, kaip jau ne kartą kitur atsitikę 
yra. Pripažįstant ką ir atmetant, ti
kint ar neįtikint reikia būti rezer
vuotam ir saikingam . . . Net ir 
šventieji nėra nuo klaidų apsaugoti, 
žemiškais klausimais dažnai klysta, 
todėl Teresės regėjimus ir sakymus 
negalima visados kaip neklaidingus 
vertinti . . . Apaštalas šv. Povilaą 
tikinčiuosius, kurie taip pat extras 
ordinarinių malonių ir stebuklų dar 
rymo dovanos reikalavo, įspėjo? 
„Rūpinkitės geresnėmis dovanomisį 
Dievą mylėti ir jo šventą valią vyks 
dyti — yra krikščioniško gyvenimo 
taisyklė“.
^-Teresės Neumanaitės gyvenimas 
turi daug šventumo žymių, todėl jos 
ekstazę galima laikyti Dievo dovana 
ir todėl antgamtine. Konnersreutho 
įvykius vertindami, turime atsiminti, 
kad Dievas nesišvaisto stebuklais, 
savo tikriesiems tarnams mieliau su
teikia neįprastų natūralių galių, ne
gu extraord!narinių malonių, kurias 
mes antgamtinėmis vadiname. Bet 
kam tai visa? Į tai atsakymą duoda 
Teresės Neumanaitės vizijų metu 
girdėtas balsas: „Kad pasaulis pa
žintų, jog yra aukštesnė galia6.

Dar šiandien pasauly tebeviešpa
tauja prancūzų revoliucijos šūkis: 
„Ne regnare hune super nos“! — 
„Nenorim, kad Jis •— Kristus —> 
mums viešpatautų". „Mes patys 
save išganysim“. Ir todėl šiandien 
pergyvenam pasaulio tragediją, visų 
vilčių žudymą, civilizacijos naikini
mą .. . Meilės vietoje viešpataują 
neapykanta. Tautos viena kita nebe- 
pasitiki, taikos konferencijoje neo 
gali susikalbėti. Taikos kalbomis 
pridengiamas karas. Visi bijo ryto 
jaus dienos. Ir štai, nuošaliam Pfalco 
kampe, mažame Konnersreuthe, mū- 
Sų laiko dvasia kruvinomis ašaromis 
verkia. Ir taip Teresė Neumanaitė 
mums yra ne paprasta, ligota siuvėja 
duktė, bet mūsų kenčiančios, iškone
veiktos, prispaustos sielos šauksmas, 
raginantis mus grįžti į tikrąjį Išga
nytoją. Tokia yra tikroji Konners
reutho prasmė.

6
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Fatimos paslaptis ir pasaulio istorinė misiia. Vertė Vytautas Staugaitis

— O Jėzau, dabar tu gali daug nusi
dėjėlių atversti, nes ■ auka tikrai 
didelė!

— Vienas nenumatytas įvytcis pa
veikė, kad išsipildė Panelės Švenčiau
sios pranašavimai. 1920 m. apie sausio 
vidurį su vienu maldininkų būriu 
atvyko į Fatimą garsus specialistas 
daktaras, Enrico Lisboa Jis pasi
naudojo proga susipažinti su abiem 
regėtojomis. Pamatęs tokią liūdną 
Jacintos sveikatos padėtį, užsispyrė, 
kad jinai būtų pervežta J Lisabonąi 
jis tikėjosi, kad chirurgine operacija 
ją pagydys. Artimieji nurodė, kad 
mažoji, nepaisant jos sunkių kančių, 
nesudaro niekam naštos; jos vienin
telis noras esąs, kiek galint greičiau 
nuvykti pas Madonų, to pat norinti ir 
Panelė Švenčiausioji, kuri jau Pran-

Ligonės (prašyta, motina atsivežė 
du kartus Lucijų į miestą Jačinta ją 
pirmą kartų pamačiusi, didžiai džiaug
damasi apkabino ir prašė motinų 
palikti Lucijų pas jų, kol jinai atliks 
savo pirkimus.

Kai Lucijją paklausė, ar jinai -daug 
kenčia, mergytė atsakė:

— Taip, aš kenčiu; tačiau tai visa 
aš skiriu už nusidėjėlių ats'vertimą, 
kaip atpildų už įžeidinėjimus, daromus 
Nesutęptajai Marijos širdžiai.

Toliau jinai kalbėjo su didžiausiu 
nuoširdumu apie Išganytoją ir Dievo 
Motiną:
. — Man sudaro didelį džiaugsmą 
kentėti dėl jų meilės. Ji labai myli 
tuos, kurie kenčia už nusidėjėlių atsi
vertimą.

„Antrą kartą", rašo Lucijų, „radau 
ją taip pat laimingą, galinčių kentėti 
dėl Dievo ir Nesuteptosios Marijos 
širdies meilės — už nusidėjėlius ir už 
Šventąjį Tėvą. Tai buvo jos idealas, 
apie kurį jinai nuolatos kalbėjo.“

Jacintą grįžo namo. Tačiau jos svei
kata nuo gydymo bemaž nepasitaisė; 
be to, dar dabar krūtinėje atsivėrė 
didelė žaizda, kurią reikėdavo kas
dien perrišti. Tai buvo nuolatinė 
kankynė, kurią kantriai ištverdavo 
šisai mažas angelas, niekad nesiskųs
damas. Matyti, dėl nepakankamų hi
gienos priemonių tvarstant žaidzą pa
sidarė kraujo užkrėtimas, kuiiš su
darė mergaitei diena iš dienos didesnę 
kančią. Bet to, dabar ji nebegalėjo 
pasislėpti nuo daugelio lankytojų ir 
klausinėjimų. Su ilgesiu Jinai prisi
mindavo tas dienas, kada su broliuku 
pranykdavo kalnų grotoje.

— Kaip mielai aš eičiau į kalną 
sukalbėti rožančiaus mūsų grotoje! 
Bet . . aš jau nebegaliu, -- saky
davo ji Lucijai, o ašaros imdavo rie
dėti per veidus.

— Jeigu tu eisi Į Cova da Iriją, 
pasimelsk už mane; aš tikriausiai te
nai daugiau nenueisiu.

Savo kančias jinai rūpestingai stei
gėsi paslėpti nuo kitų akių, taip pat 
ir>nuo savo motinos, kad jos per 
daug nenuliūdintų. Todėl sakydavo 
Lucijai!

— Nesakyk niekam, kad aš kenčiu, 
taip pat ir mamai; aš nenoriu, kad ji 
per daug -sielotųsi.

Dažnai stengdavosi paguosti mo
liną:

— Neverk, mama, man juk gerai!
Arba vėl: — Neliūdėk, mama, aš 

Keliauju į dangų, ir ten daug už tave 
melsiuosi.

Žmonės neprivalėjo žinoti apie jų 
„aukas", kad jas tuo, būdu galėtų pa
likti Jėzui ir Marijai.

Klausdavo ją, ar jai ko nors reikia, 
9 ji atsakydavo:

— Ačiū, man nieko nereikia.
Tačiau, vos tik pasilikdavo su Lu- 

ėija viena, tuoj prisipažindavo:

•— Aš taip trokštu! Bet aš nenoriu 
gerti. Aš aukoju tai Jėzui už nusidė
jėlius.

Didelės kančios, kurias jinai ’igoje 
turėjo ištverti, neįstengė, nuraminti 
jos noro aukotis.

Kadangi motina žinojo ligonės anti
patiją pienui, vieną dieną kartu su 
pienu atnešė ir gražią vynuogių kekę.

— Imk, brangioji! Jeigu pieno ne
galėsi praryti, tai suvalgyk bent 
vynuoges.

— Ne, mama, aš nenoriu vynuogių, 
neškis jas atgal. Duok man geriau 
pieno.

Tokiu atsakymu motina pradžiugo, 
nes ta ^nanė, kad vaikas vėl atgavo 
truputį apetito. Bet kai ta išėjo, Ja
cintą prisipažino pusseserei:

— Aš taip norėjau vynuogių, ir 
man daug kaštavo prisiversti pieną 
išgerti. Bet aš norėjau Išganytojui 
padaryti šią auką.

Vieną rytą Lucijai krito į akį bloga 
mergaitės išvaizda, ir jinai paklausė, 
ar ji blogiau jaučiasi.

— Šią naktį aš turėjau tokius dide
lius skausmus ir padarau Jėzui auką 
— neapsiversti lovoje ant kito šono; 
dėl to negalėjau miegoti.

Kita proga ji papasakojo Lucijai, 
kad, likusi viena, dažnai ats kelianti 
sukalbėti Angelo maldos. — Bet da
bar aš jau negaliu kaktos prilenkti 
iki žemei, nes aš parkrincu; aš meld- 
tiuos tik klūpodama.

Tuojau po to Ouremo dekanas pa
klausė Lucijų, kaip einasi ligoniui. 
Ši jam atsakė, kad Jacintą esanti to
kia silpna, jog meldžiasi vos bega
lėdama klūpoti. Tuomet dekanas liepė 
pasakyti, kad jai uždraudžia maldai 
atsikelti; ji turi gulėdama melstis, kad 
per daug nenuvargtų.

— Ir pasislėpęs Jėzus bus tuo pa
tenkintas? — paklausė mažoji.

— Tikrai, — atsakė Luciją, — Jėzus 
nori, kad darytum tai, ką mums sako 
dekanas.

rr- Gerai, tuomet aš daugiau nesi- 
kelsiu.

Dažnai rasdavo Jacintą nejudančią, 
paskendusią mintyse, veidą rankomis 
užsidengėsią.

— Jacintą, ką gi tu galvoji taip il
gai? -r- klausdavo ją motina.

Dukrelė pakeldavo akis ir nusišyp
sodavo; bet veikiai vėl paskęsdavo 
mintyse, kaip ir anksčiau. Lucijai ji 
patikėdavo.

— Aš galvoju apie Išgantyloją ir 
Dievo Motiną, apie nusidėjėlius ir 
apie karą, kuris bus; kiek daug žmo^ 
nių tuomet mirs, o kiek iš jų pateks 
Į pragarų! . . . Tiek daug namų bus 
sugriauta, tiek daug kunigų mirs . . , 
kokia kančia! jeigu jie liautųsi Vieš
patį įžeidinėję, šito karo nebūtų, jie 
nepatektų į pragarą . . . Žiūrėk: da
bar aš einu i rojų; o tu, kai pamatysi

čiškų pasiėmusi pas save; dėl to visos 
pastangos esančios veltui; tai matė 
jau ir Vila'Nova de Ourem ligoninėje.

Tačiau paslaugus gydytojas paliko 
prie savo: reikia bandyti — ir to
kiu būdu mažoji,, motinos lydima, 
išvažiavo į Lisaboną. Tai buvo pradžia 
jos kopimo į Kalvarijos kalnui

„Atsisveikinimas buvo širdį ve
riantis", rašo Luciją. „Mergytė ilgai 
laikė apsikabinus man kaklo ir kuk
čiojo: — Melskis už mane daug, kol 
aš pateksiu į dangų; tuomet ten aš 
už tave melsiuos. Nesakyk niekados, 
niekam paslapties, net ir tuomet, jei
gu norėtų tave užmušti. Mylėk Jėzų 
ir Nesuteptąją Marijos širdį ir aukok 
daug aukų už nusidėjėlius."

Buvo tikimasi Lisabonoje Jacintą 
įkurdinsiant kurioj nors turtingoj 
šeimoj, bet, pamatę jos sveikatos pa
dėtį, niekas neatvėrė nė vienų durų. 
Tačiau Apvaizda puikiausiai pasirū
pino mergyte? ji buvo priimta į „Ste
buklingosios Mūsų Ponios" našlai- 
tyną.

Čia ji tuojau pasijuto kaip na? 
muose; našlaitynas jai buvo .Fatimos 
Ponios Namas", o vyresnio)! pasidarė 
„krikštamotė", kuriai Ji parodė sa
vo kūdikišką pasitikėjimų ir bega
linį dėkingumą.

Vyresnioji, motina Marija Godinho, 
tuojau pamatė, koklių brangenybę jai 
atsiuntė Dievo Motana. Šitos mažosios 
Madonos pamiltosios mergytės nekal
tumas ir kuklumas, kantrybė ir ne
paprastas klusnumas tuoj r at pirmąją 
dieną padarė tiesiog gydančių įtaką 
j kitus vaikus. Vieną mergytę, kuria 
Jacintą ypač domėjosi, jinai įspėdavo 
būti paklusnią visuomet tiesą sakyti, 
vengti tinginiauti ir viską kantriai 
kėsti, jeigu ji norinti į daugų pa
kliūti.

Ypač laiminga jautėsi galinti gy
venti po vienu stogu su Jėzumi Švenč- 
Sakramente; ji dažnai apie Jį kalbė
davo ir labai ilgėdavosi šv. Komuni
jos. Būdama našlaityje, jinai kasdien 
galėdavo priimti šv. Komuniją.

Kai jau galėjo šiek tiek paeiti, ras
davo ją dažnai koplyčioje besėdin
čia ant suolelio, nukreipusią žvilgsnį 
į tabernakulį ir meldžiantis

Dangaus malonių būdai
Madona nepamiršo savo mylimus 

jų jų kančių dienomis. Ir dar ne 
vieną kartą jai pasirodė. Mažoji pa
sakodavo „krikštamotei" apie malo
nes, kurias gaudavo, beveik taip pat 
atvirai ir tiek pat kukliai, kaip anks
čiau savo draugams.

Vieną dieną, kai ji turėjo gulėti lo
voje, atėjusiai jos aplankyti vylesnią
ja! tarė:

— Ateikite vėliau, miela krikšta
mote, nes dabar aš laukiu Madonos, 
■— ir, visa nušvitus, žiūrėjo į tą pusę, 
iš kurios atėjo Švenčiausioji Panelė.

naktį tą šviesą, apie kurią kalbėjo 
Ponia, atlėk ir tu pas mus.

— Argi nežinai, kad Į dangų nega
lima nulėkti? . /

— Tai tiesa, tat neįmanoma . ; . 
Bet nebijok: danguje aš daug mel
siuos už tave, už Šventąjį Tėvą, už 
Portugaliją, kad karas čia neužeitų, 
ir už visus kunigus.

Kartais jos mąstymai būdavo links
mesni, ir ji galėdavo sakyti:

— Man sudaro tiek daug džiaugsmo 
mąstyti.

Argi nesako Šventoji Dvasia, kad ji 
džiaugiasi nekaltomis ir kukliomis šit- 
dimis, vesdama su jomis žavius 
dialogus?

Vieno tokio mintijimo metu iš nau
jo jai pasirodė Dievo Motina (šie 
Dangaus Motinos apsilankymai Ja
cintai atrodė visai natūralus dalykas), 
norėdama jai nusakyti paskutinį jos 
kryžiaus kelio tarpą ir jų* tom pa
ruošti. Jinai šitai papasakojo Lucijai:

— Madona man pasakė, kad mane 
nuveš Lisabonon į vieną ligoninę ir 
kad aš daugiau nepamatysiu nei ta
vęs, nei savo tėvų; po daugelio kan
čių aš visiškai viena , mirsiu . . . Ta
čiau aš neprivalanti bijoti, nes ji 
pati ateis manęs paimti į dangų . . .

Ir verkdama ji apkabino savo šir
dies draugę:

— Aš tavęs daugiau nebepamatysiu 
— tu negalėsi atvykti manęs aplan
kyti! Klausyk, tu turi daug melstis už 
mane, kadangi aš visiškai viena mir
siu . , .

Mintis vienišai mirti ją labai 
kankino.

Vieną kartą Luciją pastebėjo, kaip 
jinai spaudė prie krūtinės Dievo Mo
tinos paveikslą ir kuždėjo:

— O mano dangaus Motina, argi tai 
galima, kad aš turiu mirti vienų 
viena?

— Tai juk nieko nereiškia, jeigu 
Madona ateis tavęs paimti!

— Tai tiesa, tai man nieko ne
reiškia, bet aš nežinau, kaip čia 
yra . . . Kartais aš visai negalvoju 
apie tai, kad Madona ateis manęs 
paimti; tuomet aš galvoju tik apie tai, 
kad aš vieniša mirsiu ir kad *u ne
būsi prie manęs.

Dažnai verkdama ji apkabindavo 
pusseserę:

— Aš tavęs niekad nepamatvsiu — 
nei tavęs nei savo mamos, nei tėtės, 
nei brolio, nei seserų, nieko, nieko .. > 
Aš mirsiu vienų viena!

t— Negalvok apie tai*
i—» Leisk man apie tai galvoti, nes 

juo daugiau apie tai galvoju, juo 
daugiau kenčiu, aš gi noriu kentėti 
dėl Išganytojo ir už nusidėjėlius. Ir 
iš viso . . . man tai nieko nereiškia!

Ir Luciją girdėjo, kaip jinai šnibž
dėjo:

7



B psL Naujasis Gyvenimas 1946 lapkričio 20 d.

Atrodo, kad kartais jinai matė ne 
Madoną, bet tiktai šviesos ratą.

— Sj kartą ji nebuvo ‘oktą. kaip 
Jten (Cova da Irijoj), Pat aš gerai 
Žinau, kas tai buvo, — pasakojo ji 
yeliau.

Kai „krikštamotė" artindavrsi prie 
lovos arba norėdavo šalia meigytės 
atsisėsti ir patekdavo ten, kur Jacin
tą matė Dievo Motiną, mergytė sušuk
davo:

— Pasitraukite nuo ten, krikšta
mote. ten buvo Madona!

Tą pat jinai sakydavo, jeigu ton 
Vieton užeidavo slaugė.

Po tokių dialogų mergaitės posakiai 
toli gražu prašokdavo visa, ko na
tūraliu būdu buvo galima laukti iš 
jos amžiaus ir jos mažo išsilavinimo. 
Charakteringiausius jų vyresn oji už
sirašė. Čia duodame keletą iš jų: •

„Nuodėmės, kurios dauginusia sielų 
nugramzdina 1 pragarą, yra nuodėmės 
prieš skaistybę".

..Ateis mados, kurios labai įžeis Iš
ganytoją. — Asmens, Kurte tarnauja 
Dievui, negali sekti madų. — Bažny
čia neturi madų. Išganytojas yra vi
suomet tas pats.“ -

„’’araulio nuodėmės yra libai di
delės".

„Madona pasakė, kad pasaulyje yra 
'daug karų ir daug nesantitką: — ka
rai yra ne kas kita, kkip bausmės už 
pasaulio nuodėmes.“

„Madona .negali daugiau suaikyti 
Savo mylimo Sūnaus rankas, kuri pa
kelta prieš pasaulį."

„Reikia daryti atgailą; jeigu žmo
nės gailėsis, Išganytojas dar jiems 
atleis, bet jeigu jie savo gyvenimo 
nepakeis, bausmė ateis . . ‘)

Atrodo, kad Madona pas'rodydavo 
liūdna, kai ji kalbėjo apie šiuos daly
kus, nes mažoji dažnai sakydavo:

„Vargšė Madona! Man ta’p gaila 
Madonos! Man taip jos gaila!"

„O, kaip žmonės visa darytų, kad 
pradėtų kitą gyvenimą, jeigu jie ži
notų, kas tai yra amžinynė!"

„Gydytojai negauna šviesos, kaip 
pagydyti ligonius, nes jie neturi Die
vo meilės."

„Jeigu valdžia paliktų Bažnyčią 
ramybėje ir šventai religijai duotų 
laisvę, ji būtų Dievo palaiminta."

„Mano geroji krikštamote,
melskitės daug už nusllė.iė’ius . . . 
melskitės daug už kunigus . . .
melskitės daug už vienuolius . , >
melskitės daug už valdžias
„Kunigai turėtų rūpintis vien tik 

bažnyčios ir sielų reikalais."
„Kunigai turi būti skaistūs, visiškai 

Skaistūs.”
„Kunigų ir vienuolių nenak’.nsnumas 

savo viršininkams ir Šventajam Tėvui 
Išganytojui labai nepatinka."

„Mieloji pode, venkite prabangos, 
nesiekite turtų, mylėkite neturtą ir 
tylėjimą."

„Rodykit daug meilės tr piktiems. 
Nekalbėkite apie kitus n-.rs blogo 
ir bėkite nuo tų, kurie apie artimą 
blogai kalba. Turėkite daug kantry
bės, nes kantrybė nuveda us i dan
gų"

Vyresnioji dėl šio pasiK/mo rašo 
(1933 m.): „Tai liečia didelę bausmę, 
apie kurią ji man patikėdama kalbėjo. 
Lai Viešpats mūsų pasiga'li! kelerių 
inetų būvyje pasaulyje daug • o įvyks. 
Tiesa, kad Madona pasakė: „Jeigu 

-'žmonės nesigailės ... — Yiskaj yra 
mūsų rankose. Mano Die re, pnsigailėk 
tnūsų!“

K A MISI RELIGIJA GERBIA
ŽMOGAUS KŪNE?

Kaip mūsų religija rodo, žmogaus 
kūnas yra ko aukščiausiai iškeltas. 
Jis neapsakomai praneša viską, kas 
tik bėra regimajame pasaulyje. Nie
kas negali nė iš tolo čia su juo ly
gintis. Todėl jis vertas ko didžiausios 
pagarbos. Mūsų religija jos jam ir 
reiškia, žiūrėdama į jį kaip i kažką 
nepaprasto, ypatingo, švento. Net 
tuomet, kai jis, netekęs gyvybės, ima 
skirstytis į sudedamąsias dalis ir vi
siems pasidaro nebemalonus, ji nepa
liauja jo gerbusi, drasdama jį smurtu 
naikinti ar kam nors panadoti, bet 
liepdama tinkamai palaidoti, tarsi pa
sėti žemėje. Tačiau šiąją pagarbą rei
kia teisingai suprasti, kitaip sakant, 
reikia aiškiai žnoti, ką mūsų religija 
iš tikro gerbia žmogaus kūne. '

1. Visų pirma, pažymėtina ir pa
brėžtina, jog anaiptol ne jo grožį ar 
jėgas, kaip tai ne kartą matome da
rant žmones. Ji jokių grožio karalie
nių ar raumenų didvyrių nežino ir 
nenori žinoti. Atvirkščiai. Į kūno gro
žį bei jėgas žiūri ji kaip į kažką la
bai netvirto, greitai pranykstančio. Ži
nomi juk šv. Rašto žodžiai! — Ap
gaulingas yra malonumas ir tuščias 
grožis, vien Dievo bijanti moteris te
bus giriama — (Pat. 31, 30). — Kiek
vienas kūnas yra kaip žolė, ir jo jė
gos kaip lauko gėlė. Žolė nudžiūvo, 
ir gėlė nuvyto, kai Dievo dvasia ant 
jų padvelkė — (Iz. 40, 7). — (Žmo
nių amžius) kaip žolė: iš ryto žydi, gi 
vakare nulinksta, nuvysta ir su
džiūsta — (Ps. 89, 6). — Kas yra jū
sų gyvenimas? — Yra garas, pasiro
dęs trumpas laikui ir paskui išnykstąs 
— (Jk. 4, 15). Kad taip iš tikro ir 
yra, savaime aišku: gyvenimas kiek
viename žingsnyje tai šimteriopai pa- 
tvrtina. Todėl mūsų religija tei
singai suvis nepaiso to, kas savyje 
menka ir nevertinga. O kadangi iš 
kūno grožio ar jėgų garbinimo dažnai 
būva labai daug dorovinio pikto, tad 
ji jam yra net priešinga.

2. Gerbia mūsų religija žmogaus
kūne pirmiausia Dievo kūrinį. Ir tai 
tobuliausią bei nuostasbiausią iš visų 
regimajame pasaulyje esančių. Sv. 
Raštas rodo ir mokslas patvirtina, jog 
iš visų regimojo pasaulio daiktų žmo
gaus kūnas buvo sukurtas paskiau
siai. Gi, kaip ir iš apreiškimo šaltinių 
ir iš mokslo duomenų matyti, regimo
jo pasaulio daiktai* atsirado vis pa
laipsniui tobulesni vieni už kitus. Tai, 
žinoma, ne dėl' to, kad Dievas nebū
tų galėjęs š karto ko tobuliausio su
kurti, bet dėl to, kad, viena, taip iš 
tikrųjų buvo, o antra, kad tobules- 
niesiems reikėjo tam tikrų sąlygų, ku
rios tik ilgainiui susidarė. Be to, šiais 
laikais prieeinama moksle išvada, kad 
žmogaus kūnas stovi tarsi viso me
džiaginio, pasaulio centre. Tyrinėjant 
nesuskaitomą daugybę milžiniškų 
dangaus kūnų ir gilinantis j begalinę 
mažybę dalelių, iš kurių susideda me- 
gžiaga, pastebėta nepaprastas reiški
nys, būtent, jog žmogaus kūnas yra 
maždaug tiek kartų mažesnis -už iš
tisą medžiaginę visatą, kiek kartų jis 
didesnis už mažiausiaią medžiagos 
dalelytę. Taip pat suėtingumo atžvil
giu pralenkia jis visus medžiaginio 
pasaulio daiktus. Todėl suvis teisin
gai gerbia jį mūsų religija, kaip tobu
liausią regimąjį Dievo kūrini.

3. Gerbia toliau mūsų religija žmo
gaus kūne sielos įrankį daryti gerie
siems darbams, pelnytis amžinajai lai
mei. Juk taip jau paties Kūrėjo pa
skirta ir nustatyta, ioo žmoous vien.

F. B—us.

kol šiame pasaulyje aegyvena, atsieit, 
kol šiame pasaulyje gyvena, atsieit, 
ringuoju kūnu, tegali nulemti savo 
amžinąjį likimą. Ne veltui daugelyje 
vietų šv. Rašte šisai gyvenimas va
dinamas darbo, sėjos, rungtynių, ko
vų metu, po kurio eina piūties, pa- 
silsio, laimėjimu džiaugimosi laikas. 
Gi, pasinaudodama kūnu, siela gali at
likti daug ir įvairių gerųjų darbų. Kai 
kurie jųjų vien ir tegalimi esant kū
ne. Tai, būtent, tieji, kurie itin liečia 
kūną, kaip _antai: alkaną pavalgydin
ti, trokštantį pagirdyti, nuogą apdeng
ti, keleivį j namus priimti, kalinį su
šelpti, ligonį atlankyti, numirėlį pa
laidoti. Kokia neapsakomai didelė jų
jų vertė amžinybei, pats-Jėzus aiškiai 
nurodė, pažymėdamas ir pabrėždamas 
juosius priimsiąs kaip jam pačiam pa
darytus ir už juosus suteiksiąs amži
nąjį gyvenimą, gi už jųjų stoką — 
amžinąsias bausmes. Žinomi juk jojo 
žodžiai, kuriuos jis tars per paskuti
nį teismą išrinktieisems: — Eikite, 
mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite 
jums nuo pasaulio įkūrimo priringtą 
karalytę. Nes buvau alkanas, ir jūs 
mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, 
ir jūs mane pagirdėte, buvau svečias, 
ir jūs mane priėmėte, buvau nuogas, 
ir jūs mane apdengėte, buvąiį ligo
nis, ir jūs mane aplankėte, buvau ka
lėjime, ir .jūs atėjote pas mane. Tuo
met teisieji jam atsakys ir tars: Kada 
mes tave, Viešpatie, matėme alkaną 
ir tave valgydinome, trokštantį ir ta
ve girdėme? Kada mes tave matėme 
svečią ir tave priėmėme, ar nuogą ir 
tave apdengėme? Arba kada mes tave 
matėme ligonį ar kalėjime ir atėjome 
pas tave? Ir atsakydamas (Jėzus) 
jiems tars:’ Iš tikrųjų, sakau jums, 
kiek kartų jūs tai padarėte vienam 
šitų mano mažiausiųjų brolių, man 
padarėte — Panašiai ir pasmerktieji 
išgirs galutinį sprendimą: — Eikite 
šalin nuo manęs, prakeiktieji, į am
žinąją ugnį.., nes aš buvau alkanas, 
ir jus manęs nepavalgydinote ir 1.1
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O, kai tieji teirausis: — Viešpatie, ka
da mes tave matėme alkaną ir pan., 
jis jiems atsakys: — Iš tikrųjų, sakau 
jums, kiek kartų tai nepadarėte vie
nam iš šitų mažiausiųjų, nė man ne
padarėte — (Mt. 25, 34—46). Esant 
tiesiems darbams taip be galo reikš
mingiems, savaine suprantama, jog 
nepaprastai yra vertingas ir įrankis, 
su kurio pagalba jieji įvykdomi.

4. Galop mūsų religija gerbia žmo
gaus kūne amžinosios laimės ir gar
bės dalininką. Juk tai viena pagrin
dinių josios tiesų, kad kūnai bus Pri
kelti iš numirusių. Ir prikelti visai 
kitokie, negu dabar yra, bei nepalv- 
ginti geresniam, tobulesniam gyveni
mui, megu dabartinis. Ne veltui šv. 
Rašte pareiškiama: — Sėjamas gen- 
dąs kūnas kelsis negendąs. Sėjamas 
negarbėje kelsis garbėje. Sėjamas 
silpnybėje kelsis galybėje. Sėjamas 
gyvulinis kūnas — kelsis dvasinis, — 
(1 Kor. 15, 42 ir k.) — Dievas nu
šluostys nuo jų akių kiekvieną ašarą; 
mirties daugiau nebebus,,nei de’avi-. 
mo, nei šauksmo, nei skausmo nebe
bus daugiau, nes kas buvo, pranyko — 
(Apr. 21, 4). — Prisikėlime.. bus kaiti 
Dievo angelai danguje — (Mt. 22. 301. 
Tad iš tikro nemaža pagarba pridera 
tajam, kurio laukia tokia nuostabi 
ateitis, ir mūsų religija ko teisingiau
siai elgiasi jam jos teikdama.

— Niekas niekuomet nelaikė savo 
kūno neapykantoje, bet jį maitina ir 
globoja — (Ef. 5, 29), sako šv. Povi
las. Tai tikras mūsų kasdieninio gy
venimo reiškinys. Eina jis savaime iš 
mūsų prigimties. Ir negalima būtų jam 
ką prikišti, jeigu ne viena aplinkybė. 
O tai, kad čia, deja, ne kartą peržen
giama reikiamos ribos. Užmirštama 
būtent, kad kūnas yra tik sielos įran
kis, ir jis statoma pirmesnėie vietoje 
negu sielą. Iš to galų gale, kaip mūsų 
religija rodo, pasidaro, begalinės ir 
nepataisomos žalos tiek sielai, tiek 
pačiam kūnui. Sielai, — nes ji paten
ka į amžinas bausmes, kūnui, — ka
dangi po prikėlimo iš numirusių ir 
jįjį laukia tasai pat likimas. Todėl ne 
be pagrindo elgėsi šv. Povilas taip, 
kaip mini viename savo laiškų: — Aš 
baudžiu savo kūną ir stengiuosi pa
vergti, kad kartais.. neoasidaryčiau 
smerktinas — (1 Kor. 9, 27).
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laiskas

A UKA

Pasaulimnko

kuniffmJkUUIgtU .ziBtencijoj!

tikru būdu toliau tęsia Jėzų Kristų** 
(Pijaus XI enciklika apie kunigystę). 
Ir todėl — pagal tų pačių enciklikų, 
— , jo pirmasis ir kilniausiasis už
davinys yra pašvęsti eucharistinę 
aukų“.

Tas šventimas liturgiškai yra už
baigiamas „Ite missa ėst“ žodžiais. 
Tačiau altorius pasilieka ir toliau. 
Taip pat pasilieka ir tam tikru būdu 
viršum visko iškyląs kunigo įsipa
reigojimas — būti Kristaus liudy
toju. Eucharistinė auka reikalauja — 
asmeninės kunigo aukos visoj jo 

ir krikščioniškojoj eg-

SUSITIKIMAS
Anna Frelm v. Krane.

Mielas Broli!

radauTavo paskutiniame laiške 
pakinį, kuris man niekaip neišeina 
iš galvos: „Pasaulis gali savo pačia 
giliausiąja esme išsilaikyti tiktai per 
auką!“

Paskaitęs tuos žodžius, aš išsyk 
labai nustebau. Jų drąsa mane ap
stulbino, lyg tiesiai į mane patį krei
piamas kardas, nuo kurio aš būčiau 
stengęsis ištrūkti. Aš bijojau, kad 
jo smaigalys gali būti nukreiptas 
prieš mano paties gyvybę ir prieš 
daug ką, ką aš ligi tol kituose buvau 
garbinęs ir gal net pervertinęs.
' Auka? Tai pasaulio svorio centrą

Aš tai Tau, Broli, rašau jausdamas 
tam tikrą džiaugsmo ir pasididžiavi
mo jausmą. Nes aš jau seniai turėjau 
progą įsitikinti, kad Tu stengiesi sa
vo kunigišką pašaukimą įvykdyti 
giliausiąja 
herojišku 
savimi.

Tu turi
gyrimą! Nieko nėra mieliau pasauli- 
ninkui, kaip kad girti kunigą. Tu 
negali stačiai įsivaizduoti, kaip pa- 
saulininkai ilgisi kunigo, kuris jiems 
rodytų kelią, tą kelią, kuriuo jų prie
šakyje žygiavo pats Kristus, neš
damas savo kryžių. Ir kokie jie yra 
dėkingi Dievui, kai jie tokį kunigą 
randa, kurį jie paskum giliai įima 
savo širdin.

Žygiuoti priešakyje, rodant Kri
staus kryžiaus kelio pavyzdį? Gerai, 
galiu smulkiau paaiškinti, kaip aš 
tat supratau. Ir Tu gal tuo būdu ga
lėsi susidaryti sau vaizdą, ką mes, 
pasaulininkai, galvojame apie dvasi
ninkus ir kokius savo religiniame 
gyvenime susikuriame apie juos 
brangiausius paveikslus.

Savo paskutiniame laiške buvau

prasme, stengdamasis su 
kietumu kovoti pats su

man atleisti už tokį pa-

sudaro auka, kuria paremta ir jo 
ašis, apie kurią jis sukasi? Man ligi 
šiol tokia mintis niekada- nebuvo 
atėjusi į fealvą. Tačiau jei į gyveni
mą žvelgsime uždaromis akimis — 
žvelgsime iš vidaus, — tikrai, Tu 
sakai tiesą! Ten, kur nėra aukos, ten 
viešpatauja mirtis!

Be aukos nėra ir negali būti jokios 
meilės, jokios ištikimybės, jokio ti
kėjimo, jokio bendro gyvenimo ir — 
jokio altoriaus.

Mes dar ir šiandien tebegyvename 
tais vaisiais, kuriuos kadaise prie ro
jaus vartų Abelis sudėjo Dievui; Se
nasis Testamentas pastatytas Abra
omo aukos altoriaus papėdėje, ant 
kurio buvo paguldytas net jo paties 
sūnus; ir Olimpo senovinis dievų 
pasaulis šventė susitaikymo šventę 
su Antikos žmonėmis tiktai tada, kai 
Agamemnonas supykusiai Dianai 
atidavė savo Ifigeniją!

Karališki pavyzdžiai, simboliai ir 
palyginimai dieviškajam Velykų avi
nėliui, kuris — pačiame pasaulio 
istorijos kulminaciniame taške ir 
persilaužimo momente — laisva valia 
ir pats savo noru ryžtasi tą auką 
Sudėti, kad nepražūtų žmonių sielos! 

’ Ir kuris nuo to momento visą laiką 
vis iš naujo aukojamas ir bus auko-

prabėgomis prisiminęs vieną dva
sininką, kurį tąsyk sutikau kriptoje. 
Aš nežinau, ko jis tada ten atėjo. 
Tačiau aš kažkaip savaime jutau, 
kad jis, šiaip ar taip kalbėkime, vis 
dėlto ten netinka. Nes jis tą kriptą 
painioja su muziejumi, o savo pa
šaukimą — su diplomatine karjera, 
kuri jį „turi kur nors nuvesti“, kuri 
„daug reiškia“ ir kuri daug ko jam 
gyvenime žada.

Žinai, Broli, tai buvo vienas iš 
tų gyventi ištroškusių, bet gal nega
lėjusių, vyrų, kurie yra per daug kul- 
tyvuoti, kad galėtų džiaugtis neap
tašytais pomėgiais; kurie yra per 
bailūs, kad galėtų būti blogi; kurie 
viską ima tiktai su pirštinėmis: ir 
šaltą ligoninės durų rankeną, ir neap
tašytai atkištą darbininko ranką, ir 
sunkų neišvėdintos klasės orą ir suo
džiais aptrauktą smilkytuvo žiedą — 
kad tik visur būtų ko geriausia, kad 
tik niekur jokių nemalonumų; kad 
tik viskas būtų gražu, estetiška, vis
kas iki galo korektiška ir pagal tai
sykles. Kad tik nebūtų nieko, kas 
galėtų kuo nors nepatikti išlepintam 
skoniui, pradedant puikiausiai, kaip 
dalgis, suglaistytų kelnių raukšle, 
baigiant nepaprastai išprusintu man
dagumo žestu sakykloje. Kaip tikrų

Dar ankstyvas rytas. Saulė vos tik 
pakilo viršum Nazareto kalnų. Vėsiai 
ir gaivinančiai dvelkia mėlynas dan
gus. Garsiai krykšdamos kregždės, 
lyg" išmestos strėlės, skrieja oru, 
mdHžiodamos savo grobį. Ant namų 
stogų čirškia žvirbliai. Toli pasigirsta 
piemenų genančių į ganyklas bandas, 
trimitų gausmas.

Tuo laiku ruošiasi kelionėn ir visi 
keleiviai? Nedaug tų, kurie kukliose 
miestelio užeigose ieškojo nakties 
poilsio — keletas kupranugarių ir 
pora pėsčiųjų. Tarp jų ir jaunas vy
ras, kuris, vesdamasis asilą, bandė 
ant jo uždėti prekių ryšulius. Neš
menų balne, matyti, buvo kas net
varkoje, nes kai jaunikaitis, kuris ne 
iš kantriųjų, stipriai jį suveržia, su
braška tas visais kampais, viena dalis 
atlūžta ir viskas, štai, guli žemėje. '

įtūžęs vyras pradeda keiktis: „O 
kad tave kur devyni! Ir tai atsitiko 
kaip tik man! Čia tame lizde kur 
tikriausiai niekas negalės sutaisyti! 
Argi mane nelaimės persekioja?. Štai 
tau, tu biaurus sutvėrime!" Ir jis 
pradeda mušti niekuo dėtą asilą, lyg 
kad ji^ būtų visoko kaltininkas.

„Sakyk, tik sakyk, mano drauge! 
Kuo gi kaltas vargšas gyvulėliu dėl 
tavo nedalios?" Prabyla įspėjantis 
balsas šalia širstapčiojo. Ir kai t&s 
atsigrįžta su aštriu atsakymu lūpose, 
pamato pagarbos vertą senuką dai
lidės įrankiais rankose, kuris taip 
tykiai įėjo į užeigos kiemą, kad jo 
visiškai nepastebėjo.

Nuo amžių Izraelyje yra griežtas 
paprotys gerbti amžių. Todėl ir jauni
kaitis nuryja savo žodžius, nusilenkia, 
kaip yra priimta, ir prakalba, kai 
vidinis pyktis dar tebejuntamas jo 
kalboje:

— Atleisk, o tėve, kad aš pasi
daviau savo pykčiui. Bet asilas yra 
kaltas! Jis yra labai neramus, aik
štingas ir balną tikriausiai pats 
sulaužė." ‘

— Tik jau, kad jis visai dar jau
nas! — sako malonusis senis ir pa
ploja pilkiui per nugarą. — Dabar 
leisk man pažiūrėti, gal aš galėsiu 
tau padėti.

— Tu? klausia jaunikaitis, kiek 
nepasitikėdamas. Senukas švelniai 
nusišypsojo ir sako:

— O aš žinau, jūs judėjiečiai, 
įsitikinę, kad Nazarete nieko gero ne
gali būti. Kas žino, gal kaip tik yra 
kas nors, kas tavo padargą sutvar
kytų! Medžio darbai ir medžio apdir
bimas kaip tik yra mano specialybė.

— Iš kur tu žinai, kad aš judėjas? 
— droviai paklausė jaunesnysis.

rodytųsi! Lyg priešingybė nejaukioms 
juodoms akims, jo plaukai yra rau
doni, lyg ugnis. Pluoštas jų, kaip 
liepsna, išsimušus po rudu galvos 
gaubtu. Jo pirmųjų barzdaplaukių ir 
ūsų pėdsakai apie lūpas tokios pat 
spalvos. Tai tik padidina tą asmens 
atstumiantį įspūdį. Bet nepaisant viso 
to, jis turi savyje kažką kas traukia 
dėmesį, ir jį pririša prie savęs. Jo 
kaktoje žymu dideli dvasios gabumai, 
nepaprastas žmogus, bet būtybė, 
kurioje liepsnoja didelės aistros ir 
rungiasi prieštaraujantys polinkiai.

Senukas baigė žiūrinėti ir tarė:
— Taip, kaip aš maniau. Trūkumas 

greit pašalinsiu. Paimk balną ir eik 
paskui mane. Mano dirbtuvė netoli. 
Per valandą bus viskas padaryta, ir 
tu galėsi keliauti toliau.

— Kaip aš tau ir atsidėkosiu už 
pagalbą, — prabilo jaunikaitis. Senu
kas tik mostelėjo ranka, gindamasis 
nuo padėkos, ir maloniai atsakė: —• 
Mūsų pareiga padėti nelaimingiems 
ir patekusiems į sunkumą. Aš paste
bėjau, jog toji maža tave ištikusi ne
laimė yra laįai nemaloni, ji, matyti, 
turėtų labai skaudžių padarinių.

— Taip tikrai yra, mano tėve! Vė
liausiai rytoj aš tas prekes turiu 
pristatyti į Cezarėją viėnam mano 
tėvo prekybos bičiuliui. Būtų tikrai 
nemalonu, jei aš laiku neatvykčiau.

— Tu ten nuvyksi laiku, užtikrino 
senukas, keldamas savo įrankius. O 
užeigos šeimininkui, kuris buvo priė- 
jęs ir klausėsi pokalbio, tarė: —š 
Prižiūrėk asilą ir prekes, kol tas 
jaunikaitis sugrįš. Pas tave aš ateisiu 
vėliau ir padarysiu ką tu norėjai.

— Daryk, kaip išmanai, aš galiu pa» 
laukti, — beatsakė šeimininkas, g 
kreipdamasis į jaunikaitį pridūrė:

— Tik eik su Juozapu, jis tau pa
dės: jis yra labai gabus.

Čia svečias pajuto reikalą pasi
sakyti savo vardą:

— Aš vadinuosi Judas ir esu iŠ 
Karioto miesto. Todėl mane visur, 
kur aš prekyboj dalyvauju, vadina? 
Judu Iskariotu. Mano tėvas yrą 
Simonas.

— Tai visai neblogas paprotys va
dinti žmones pagal vietoves, — sako 
šeimininkas ir, rodydamas į senuką, 
priduria:

— Juk ne kiekvienas gali vadintis 
Juozapu iš Dovydo namų, nes mes 
visi kiti nesame kilę iš tos giminės, 

Judas nustebęs pažiūri į senį.
— Kaip, tai tu esi iš Dovydo namų? 

— klausia jis pagarbiai.
— Tu tai sakai mano sūnau — at

sako Juozapas ir, norėdamas nu-
jamas tol, kol tik egzistuos mūsoji 
žemė.

Čia, Broli, ir yra toji vieta, kur 
Tavo žodžių tiesa įšauga Į begalybę, 
jei jau žemiškasis natūralusis gyve
nimas negali apsieiti be aukos: ma
lonės apimtoj Kristaus brolystėj vi
sai nebūtų galima įsivaizduoti jokio 
sielos gyvenimo be to nuolatinio am
žinai vis iš naujo aukojamo Velykų 
avinėlio. Taigi, tiek dangus ir žemė, 
tiek siela ir kūnas, tiek asmenybė ir 

. bendruomenė tėra Įmanomi tiktai — 
per auką!

O kunigas yra jos altorius ir že
miškoji jos substancija! Jo esmė yra 
auka! Nes .jis — jau pačiu savo pa
šaukimu ir ypatingu įsipareigojimu 
«- yra „antrasis Kristus“, kuris „tam

zakristijos grandsenjorų . . .
Aš Tau jau seniau, Broli, norėjau 

parašyti, nes man tas veidas nuo to 
vizito kriptoje visą laiką stovi akyse, 
nuolatos mane persekiodamas. Ir kad 
jis sudaro antrąją pusę to pakilaus 
džiaugsmo, kuris, vos tik prisiminus 
Tave, padaro žmogų tokį laimingą 
ir taip maldingai nuteikia.

Tu sakai tiesą: „Kas pasaulyje yra 
didingiausia ir dieviškiausia, tai yra 
auka. O auka yra — veiksmu pa
versta meilė“. Visur, kur tik kunigas 
gyvena ir veikia, visur ten — turi 
būti ir auka. Aiškiai' matoma, su
prantama, sutaikanti, išganymą ne
šanti auka. Šiaip žemės druska bus 
veltui; ir šviesa neteks savo šilimos 
Ir savo spindėjimo!

— Aš girdžiu tai iš tavo kalbos ir 
matau tai iš tavęs ir su tais žodžiais 
senukas siekia balno, bet jaunesnysis 
pirmas greit pasilenkia, numeta nuo 
tako ryšulius ir paėmęs sulūžusį bal
ną, rodo jį senukui, kuris apžiūri 
tiksliai ir rūpestingai.

— Kai jaunasis vyras šalia jo taip 
stovi — lieknas, tiesus, jį galima pa- 

/I&ikyti net gražiu. Jo naujasis bičiulis: 
nesuklydo, tardamas jį esant iš Judė
jos. Jis turi visus savo giminės po
žymius bet neperdėtus. Jo bruožai yra 
aštrūs, bet negalima sakyti, kad ne- 
kilnūs. Tik, kad gilus jo juodų akių 
žvilgsnis neprimintų prijaukinto vilko, 
kuriuo niekados negalima visiškai 
pasitikėti, kad ir kaip jis malonus

traukti pokalbį, nusisukęs eina.
Betgi nustebusiose jaunikaičio 

akyse, kai jis balnus nešinas sekė 
senąjį, žėrėjo kažkokia nepaprasta 
šviesa. Jo sieloje vyko kažkas, kas 
jį stipriai jaudino. Atrodė, lyg kas 
jame degė ką jis viduje stipriai 
išgyveno.

Netoli nuo užeigos namų vadovas 
pasuka į kiemą, kur sukrauti guli 
ręstai ir lentos. Kiemo gale atvira 
dirbtuvė su varstotu ir dailidės 
įrankiais. Ten kaip tik dirba vienas 
jaunikaitis, kuris tyliai pasveikina 
abu įeinančius ir vėl pasilenkia prie 
savo darbo, jog net ilgi jo plaukai iš 
kairės ir dešinės bemaž visai uždengia 
veidą.
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*- Judas nestebi jo ypatingai, nes visą jo dėmesį traukia senukas, betaisąs sulūžusį balną.Nė vienas nekalba, Judas, Juozapo rankos mostu prisitraukė suoliuką ir ant jo atsisėdęs, taip pat nedrįsta 
tarti žodžio. Jis ilsis ir laukia. Kieme pasidaro visai tyla, tik kartkartėmis supokši plaktukas ar sučirška piūklas.Galų gale Juozapas, pajutęs ant Savęs nenutraukiamą įdėmų svečio žvilgsnį, pasižiūri į jį.— Atleisk, atsako jaunasis vyras, pamatęs senuko veide klausimą, — atleisk, kad aš negaliu savo žvilgsnio nuo tavęs atitraukti. Aš dar nė vieno nebuvau matęs iš Dovydo giminės, o 
to troškau nuo pat savo kūdikystės.Jis tai pasako su tokiu įkarščiu, jog Juozapas maloniai nusišypso ir geraširdiškai atsako:■— Tai labai gražu iš tavo pusės, kad 
tn taip myli Dovydą. Vadinasi, tu esi dievobaimingas izraelitas.— Aš manau, kad toks esu. Aš laukiu Ateisiančio iš Dovydo giminės, kuris jau greit pasirodys, kaip pranašai išpranašavo.— Tu sakai teisybę, — sako Juozapas, pasižiūrėjęs į tylųjį jaunikaitį. Tasai betgi nei galvos nepakėlė, nei į pokalbį įsimaišė, o ramiai lik dirba sau toliau.— Ateisiantis išvaduos izraelį iš vergijos, sako Judas, ir karšta liepsna šviečia jo žvilgsnyje... — Jis sunaikins pagonis ir prispaudėjus užsiųsda- mas ant jų liepsnas ir sierą. Jis baus juos geležinėmis rykštėmis, jog net jų kraujas tekės srovėmis. Jis išnaikins juos, kaip nuodingas "kirmėles, ir mes, išrinktoji tauta, prispausime juos savo koja.— Tu tuo tiki? — paklausė Juozapas susimastęs,— Ne tai, kad aš tuo tikėčiau, aš tai žinau! Juk tai pranašai skelbė! — pasigirdo karštas, laukinis atsakymas.— Jog galėtų .Ateisiančio Karalystė būti teisybės ir meilės Karalystė? Jog tai galėtų būti Dievo Karalystė, pagrįsta sielų, kurios Viešpatį myli, bendrumu? _ ’— Na taip... tai mums, išrinktiesiems. Žinoma, rąes mylime viens ' kitų, lygiai taip pat, kaip priešų neapkenčiame.— Dievo karalystė pagrįsta miausia teisybe, pastangomis geraisjVisų Aukščiausiam.— Tikrai aš stebiuosi, kad tu

Tada • tyliai pirmą sykį prakalba jaunikaitis: '• - : t -— Taip, tu turi ateiti, kad viskas išsipildytų.— Kada.Judas.— Vėliau.laikas.Paslaptingą

— Taip- tu mane suprasi, nes kaip aš, taip ir tu labai gerai žinai, kaip tūkstančiai -izraelio laukia Dievo Pateptojo, kad jam atsiduotų. Mumyse jis ras kariuomenę, kuri džiūgaudama pasitiks priešo ietis ir kardus, nes juk jis turės galią juos sunaikinti, o mus nuves į garbingą pergalę! O tada ... o tada... ach, juk tai visai negalima įsivaizduoti, kokios kūs plaktuko gėrybės mūsų laukia, kai nugalėtojas sėdės Dovydo soste ir apdovanos savuosius! Visas Saliamono puošnumas atrodys kaip sausas lapas prieš jo rūmų švitėjimą. Mes pasipuošime auksu, taip, mes jo tiek daug turėsime, jog maža jį tebranginsime, ir menkiausias įrankis mūsų namuose bus iš aukso. Mes rengsimės purpuru ir puikiausiais Byso lininiais audiniais, kvėpinsimės geriausiais kvepalais,, rinktiniai valgiai puoš mūsų stalus ir srovėmis tekės brangiausias kaip ir visi žmonės, apie galvą nema-

o kada? — veržiasiDabar dar ne manokalbą nutraukia smar- smūgiai. Judas lyg iš atsibunda. Jis braukia ir išsiblaškiusiu žvilgs-kokio sapno sau per kaktą niu žvelgia aplink. Kur jis yra? Kas su juo atsitiko? Ak, taip -jis yra dailidės dirbtuvėje, kuris taiso jam ryšulių balną. Ar jis miegojo? Ar visa tai tik sapnavo? Kur yra tad tas jaunikaitis, su kuriuo jis kalbėjo?Jo čia nėra. Gal dirbtuvėje jo visai ir nebuvo, arba gal jau senai išėjo?Judas, kaip tik jį pamato einant per kiemą ir nešant medžius. Jis atrodo

koje . . . greit, greit ... ir tada ga* lesi keliauti . . . Žiūrėk, jau padaryta# Dabar .tavo balnas ištvers ir sunkiau, šią naštą. ■ -Judas dėkoja net perdaug ir nori išsitraukti piniginę. Bet Juozapas jj sulaiko: — Nuo keleivio nieko neimu. Tu pakankamai ir taip turi išlaidų. Aš tau mielai padėjau nelaimėje. Savo denarą atiduok pirman sutiktam el> getai, kuris tave užkalbins, ir aš būsiu patenkintas.Jaunasis vyras nori jam dar kažką ■sakyti, bet senukas nutraukia jį.: —» Eik, tik eik,-mano sūnau, ir pasiskubink į Cezarėją. Tau dar liko geras kelio galas. Telydi tave Dievas.Judas nebedrįsta nieko daugiau besakyti, kaip tik:— Ramybė tau ■Jis džiaugiasi galįs palikti tuos paslaptingus namus. Ir kai jis joja per Nazareto vartus, dar vis tebesvarsto tą bauginantį klausimą: ar aš sapna-
■ ir skubiai išeina.

vynas. Visos pasaulio tautos mokės tyti jokios šviesos, jis eina susilenkęs . _ _po savo sunkia našta ... Ar jis ne- vau, ar man rodėsi, ar aš iš tikrųjų tarnaus mums ir suneš, ką atrodo, kaip kryžius ant jo pečių?' Judą vėlei nukrečia ledinis šiurpulys.Ne, čia nemalonu būti. Jį stumia įauk. Jis skuba pas Juozapą, norėdamas būti su juo drauge ir jam padėti. Jis paduoda, kas tam reikalinga, taip staigiai ir taip išsiblaškęs, jog gerasis senukas pamano, kad iš skubumo.— Tu visai nesirūpink, — sako jam maloniai. — Greit bus viskas tvar-- ir

pir- būtitaip "būdamas iš Dovydo giminės! Mes, išrinktieji, esame prieš Dievą teisūs, bet mes norime duonos ir laisvės, turtų ir valdžios! Tai mums turi atnešti Mesijas, ir tai jis padarys, jei ■jis tikrai bus Dievo Pateptasis.Judas kalba sujaudintas. Juozapas jam nieko neatsako ir atrodo, visiškai užsiėmęs darbu. Dabar jis išeina laukan prie savo lentų, norėdamas " išsirinkti reikiamą medį.Jaunojo vyro sieloj šėlsta ir verda per smarkiai, kad jis galėtų tylėti. Jis neranda sau jokios kitos pagalbos, kad galėtų nusiraminti, kaip kreiptis į dirbtuvėje esantį jaunikaitį.— Juk-ir tu esi tos pat nuomonės, kad tas senis, dėl savo amžiaus, nebesupranta jaunimo vilčių. Tu ir aš, kaip ir visas izraelio jaunimas, mes žinome, ko mes iš Mesijo turime laukti.Užkalbintasis betgi nieko neatsako. . Jis tik pakelia galvą, išsitiesia ir lengvu rankos judesiu atbraukęs atgal plaukus, pasiremia į varstotą ir žiūri į kalbantį. Tasai gi taip užsidegęs įkalba toliau, jog mažai dėmesio tekreipia į savo klausytoją: ,

mums mokesčius, ir drebėdamos iš baimės,tik turės gražiausio ir brangiausio ...Judas sustoja. Toks ilgas bendro tylėjimas jį erzina. Kodėl jaunikaitis vis tyli? Ar jis negali kalbėti? Ar jis nepilno proto?Judėjietis pirmą sykį atidžiai pasižiūri į jaunikaitį ir pašoka.nuo savo sėdynės...Ką jis mato? Pažiūrėti tai tik paprastas jo amžiaus jaunikaitis.. vis dėlto ir vis dėlto... (Yra akimirksnių, kada žmogui pasivaidena jo likimas, ir jį pereina neis- . aiškinamas šiurpulys.Staiga Judą lyg kad šalta ranka nutveria, jis ima visas drebėti, jo dantys kalena, ir jis pats nežino, kodėl. Jo žvilgsnis įsisunkęs į akis, priešais jj. Bet ir tas akis užtemdo debesis,1 veidai išbąlą, ir lūpos ima iš skausmo virpėti. 1Ilgai jiedu stovi prieš vienas antrą ir žiūri vienas į kitą. O gal tai tik f viena minutė? Judui tai visa am- • žinybė. Kapų tyloje jis tartum girdi , neramų savo- širdies plakimą. Kasvyksta jame? Kokie jausmai jo sieloje■ audringoj kovoj veja viens kitą? Ir : jis stovi čia be išeities, be pagalbosI ir tas antrasis nieko nedaro, kad jam palengvintų. Kad tik jis prakalbėtų!Bet jis tyli ir žiūri į Judą taip i liūdnai, taip mielai, bemaž maldaujamai! Ir koks švitėjimas viršum jo , galvos?Judas giančios prabylai sapne: Kas tu esi?— Tu žinai.• Koks šnabdesys jam tai pasakė?Tas priešais jo lūpų neatvėrė. Ir vis ' dėlto jis girdėjo. Ir jis kalba toliau:-Aš tai žinau ir nežinau. Aš jaučiu ir atmetu tą nujautimą. Manyje kovoja ir' rungiasi dvi didžiai priešingos galybės. Sakyk man, kaip yra ir aš galima neigti, jog jose dažnas muzi- mylėsiu tave taip, kad tarnausiu tau ’ • -•*-- ■-1 su visu kūnu ir siela ir viskuo, ką aš turiu ir kas esu, arba aš neapkęstų1 tavęs taip, jog norėčiau tave pražudyti.Jokio atsakymo. Tas antrasis tik lengvai pajudina rankas, o akys žvelgia dar liūdniau.Judas ilgai į jį žiūri, o jo akys palengva darosi geresnės švelnesnės. Jis kelia rankas:— Aš jaučiu, meilė laimi. Aš tikiu, ji visada bus nugalėtoja, jei tu manęs neapvilsi. Ir žinok: nuo šiol eisiu aš' su tavim. Vargas, jei tu mane atstumsi! Tu esi tas, kurio mes laukiame. Kai‘ tu kursi savo karalystę, pašauk mane— aš ateisiu . .,

mačiau Viešpaties Pateptąjį.Tai palieka jam mįslė, kurią tik ateitis išaiškins.Vakare, kai po dienos darbo visi sėdi ir ilsisi, sako Juozapas Jėzui?— Tas Judas Iskariotas tikrai keistas žmogus. Jis traukia prie savęs ir sy- kiu atstumia. Jo žvilgsnyje yra kaž1 kas blogo ir baugaus.Jėzus nieko neatsako. Jis tik giliai ir skausmingai atsidūsta. D. S,
Senieji ir naujieji bažnytines 

muzikos keliai

nebegali ištverti ’'tos sle- ir kankinančios tylos. Jis tyliai ir . sunkiai, tartum

Nėra jokio abejojimo: gregorijaniš- kasis choralas yra ne tiktai tokia katalikų 'liturginių pamaldų dalis, kuri būtų galima kuo kitu pakeisti, bet jis esmingai priklauso pačiai liturgijai. Kaip kunigo žodžiai, kaip kitos tariamai- išorinės formos ir veiksmai, taip ir. griežtai apipavidalintas choro giedamų melodijų gausmas reprezentuoja patį šventąjį vyksmą. Tiktai gaila, kad jo tikroji prasmė yra užmirštama nepaisant liturginio sąjūdžio ir gražaus Benediktinų pavyzdžio. Į choralą vis žiūrima, kaip į kokį antraeilį dalyką šalia iškilmingų daugiabalsių mišių.Daug bažnytinių chorų įstengia puikiai pagiedoti daugiabalses mišias, tačiau neįstengia apvaldyti choralinio graduate sunkumų, o kartais apie tai net visai nieko nežino. Jie tenkinasi paprasčiausiu liturginių tekstų perdavimu, įprastiniu rečitavimu arba, 1 jei tat tuęi skambėti kiek iškilmingiau, psalnąavimu. Daug kas neįvertina choralo.Prie tokios nuotaikos sudarymo prisideda ir vadinamosios „bažnytinės muzikos valandos“. Žinoma, ne

ar jis koncerto klausosi bažnyčioje, ar kur nors koncertų salgje. Tačiau tikintieji taip puikiai atskiria, ar, pvz., per tokias valandas pasirodanti solistė įsijaučia į maldingą veikalo nuotaiką, ar bažnyčią laiko tiktai puikia proga pademonstruoti savo muzikiniams sugebėjimams. Ne vienas ganytojas, tatai puikiai žinodamas, visai nenori bažnyčiose leisti solistams giedoti.Jaunas Reino kompozitorius Dr. Jonas Sabel'savo dviem veikalais, būtent — „Marijos kantata“ ir „Kalėdų oratorija“', parodė visai naują kelią, kaip vis dėlto tikrą, turiningą — bažnytinę muziką galima padaryti prieinamą taip pat platiems tikinčiųjų sluoksniams ir pamaldas muzikiniu atžvilgiu taip sutvarkyti, kad jos kaip reikiant atitiktu šventosios aukos liturgijos dvasią.„Marijos kantata“ - yra parašyta „kunigui, visai bažnyčiai, chorui, solo sopranui, styginiams ir vargonams“. Čia kunigas ir visa bažnyčia turimi galvoje kaip veiklūs kantatos dalyviai. Choras ir bažnyčia gieda pasikeisdami, palydimi styginių instrumentų ir vargonų; pradžioj ir pabaigoj dvi Marijos garbei sukurtos giesmės. Veikalo viduryje įterptas skaitymas įš Izajo knygų („Jūs visi, kurie trokštate, eikite ir būsite pagirdyti . . .“), kurį prie altoriaus re- cituoja kunigas. Prieš tai pakaitomis gieda choras ir sopranas solo, po skaitymo eina „Larghetto smuikui ir vargonams“ ir Magnificat, giedamas pasikeičiant kunigo ir choro.Čia visa bažnyčia yra (traukta ( bendrą Dievo Motinos garbei skirtą maldą, bet nepadalyta į tuos, kurie gieda ir tuos kurie klauso.. Kantatą dar glaudžiau su . liturgija susieja labai didelis muzikinio apipavidalinimo priartėjimas prie gregorianiš- . _ . kojo choralo. Čia nusisukta nuo ro-
kuriam galų gale ne taip jau svarbu, mantizuojančių sentimentų ir vis

kos mėgėjas randa progos pasiklausyti žymiausių meisterių vargonų muzikos arba tokio Brucknerio choro veikalų. Muzikiniu atžvilgiu iš vienos pusės ir liturginiu, iš kitos tokioms valandoms iš tikro nėra ko prikišti; nes, jomis stengiamasi pirmoj eilėj perduoti muzikinius veikalus, todėl ir jos pačios išeina iš liturgijos ribų.Tačiau jei mes su visu rimtumu pastatysime klausimą, ką gauna tikintieji patys iš tokių koncertų, tai j jį bus sunku duoti visai tinkamą atsakymą. Tikintieji skirtumą, kuris tokias muzikines valandas skiria nuo liturginių maldos apeigų, jaučia kur kas stipriau negu muzikos mėgėjas.
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dėlto sugebėta puikiai suderinti vie
nas su kitu, rodos, taip sunkiai su
derinami atskiri elementai. Tačiau 
kompozitorius neišsižada iškilmingo 
lyriško pagrindinės minties atsklei
dimo, ypač smuiko ir soprano solo 
partijose, tuo būdu aiškiai parodyda
mas, kad gražus solo balsas, lygiai, 
kaip ir solo instrumento skambėji
mas- nėra vis dėlto iš Dievo namų

*- TRUMPOS ŽINIOS

„Naujajam Gyvenimui“ vieneri metai yra kojos tų, kurie skelfiia evangeli-
1945 m. gruodžio mėn. 1 d. išėjo 

pirmasis „Naujojo Gyvnimo" .nume
ris. Išeidamas du kart per mėnesj 
per šiuos pirmuosius savo gyvavimo 
metus sudarė dvidešimt sąsiuvinių.

Šv. Sosto Delegato žygiai 
DP statuso reikalu

Šv. Sosto Delegatas Lietuviams 
Vokietijoje ię Austrijoje Kanaunin
kas Feliksas Kapočius savo laiku 
įteikė atitinkamoms įstaigoms platų 
memorandumą Įietuvių DP stotuso 
pripažinimo reikalu.

Pastaruoju laiku Frankfurte pa
tirta, kad yra sudaroma speciali ko
misija, kuri greitu laiku turės pra
dėti tikrinti DP teisių netekusių 
apeliacijas.

Lietuvių kolegija Romoje
Lietuvių Kolegija Romoje persikėlė 

j nuosavus naujai nupirktus namus. 
Š. m. lapkričio 4 d. įvyko iškilmingas 
kolegijos atidarymas naujuose namuo
se. Ta pačia proga kolegija yra pa
vadinta šv. Kazimiero vardu. Įsigytie
ji namai anksčiau priklausė seserų 
Pranciškonių vienuolijai. Namai yra 
pakankamai dideli ir gražaus stiliaus, 
jokio perdirbimo ir remonto nereika
lingi. Prie namų yra nedidelis nemažų 
medžių sodelis. Naujosios lietuvių ko
legijos adresas yra: Roma, Casal Mon- 
ferrata Nr. 18—20.

Kolegijos paskirtis yra priglausti 
Romoje studijuojančius lietuvius ku
nigus ir klierikus. Iki šiol kolegijoje 
buvo 23 kunigai ir 20 klierikų. Š. m. 
spalių 27 d. du klierikai priėmė kuni
gystės šventimus. Try's kunigai ren
giasi greitu laiku išvykti į Pietų Ame
riką.

Lietuvių kolegijos atidarymas. Ro
moje yra svarbus Lietuvių laimėjimas 
Amžinajame Mieste. Šalia iki šiol 
buvusių Marijonų namų (via Corsica 
1) dabar Casal Monferrata 18—20 bus 
nauja Lietuvių Romoje.

— Olandijoje esančių lietuvių mer
gaičių karo belaisvių adresas: Li- 
tauisches Frauen Kriegsgef. Lager 
86452. Ostedorf Holand-Niederland.

Jų ten yra apie 300.

^kilmingas misijonlerių atsisveikini
mas Paryžiuje '

Pagerėjus laivų susisiekimui, Pary
žiaus Misijų seminarija galėjo iš
siųsti dideli būrį naujų apaštalų 
skelbti Kristaus mokslo svetimose ša- 
lisė. Ta proga spalių mėn. pabaigoje 
Misijų Seminarijos koplyčioje buvo 
atnaujintos, per karą nutrukusios, 
jaudinančios misijonierių atsisveikini
mo apeigos, bučiuojant naujiems mi- 
sijonieriams kojas. Po kongregacijos 
generolo atsisveikinimo kaltos, cho
rai užgiedojus giesmę: „Kaip gražios 

vytini, jei tiktai jiems galima suteikti 
tokį tonų, kuris atitinka liturgijos 
dvasių. Kad tiktai vieni vargonai 
būtų liturginis instrumentai, kaip tat 
tvirtina, pvz., toks Teodoras Haecke- 
ris, negalima to nei teigti, nei neigti. 
Galima vargonais tiek pat „nelitur- 
giškai“ groti, kaip kad smuiku „lt- 
turgiškai". Muzikos tikrąjį vertingu
mų parodo jos dvasia.

ją", visi iškilmių dalyviai, vyskupui 
pradedant, bučiavo naujiems raisijo- 
nieriams kojas. Paskui, išstačius Šv. 
Sakramentą, nauji misijonieriai davė 
ištvermės priesaiką.

Kunigai gali telkti sutvirtinimo 
sakramentą

„La Croix" iš Paryžiaus praneša, 
kad Sakramentų Kongregacija Romo
je š. m. spalių 25 d. paskelbė dekretą, 
jog paprastas kunigas turi teisę teikti 
sutvirtinimo sakramentą asmeniui 
esančiam mirties pavojuje su vysku
po pašvęstais aliejais.

Pijaus XII atsišaukimas 
per radiją j Ameriką

Popiežius Pijus XII iš savo studi
jos Castel Gandolfo pilyje paskelbė 
per radiją anglų kalba atsišaukimą 
į aštuntąjį katechetinį nacionalinį 
kongresą Šiaurinėje Amerikoje, su
sirinkusį posėdžių Bostono mieste.

Ta proga šv. Tėvas iškėlė religinio 
auklėjimo reikšmę, pažymėdamas, 
kad religinis nežinojimas yra viena 
iš svarbiausių priežasčių visokių 
religinių neaiškumų ir nepastovumo. 
Mistiniam Kristaus Kūnui gresia 
pavojus ne tiktai iš oco, bet ir iš 
vidaus. Mes žinome, — pažymėjo 
popiežius — didingus laimėjimus ir 
darbus misijų srityje: daugiau kaip 
trys milijonai netikiu mokomi tikė
jimo dalykų, pusė milijono kasmet 
tampa pilnaverčiais tikėjimo dali
ninkais. Tačiau vis dėlto grėsmė tuo 
būdu dar nėra pašalinama, nes dar 
daug žmonių dėl savo nežinojimo 
neįstengia tikėjimo paversti gyvu 
žodžių. Žodis „Dievas“ nėra tuščias 
žodis, jo negalima taip pat lyginti 
nė su sąvoka, kuria yra pavadinta 
„valstybė“. Dievas yra realybė, yra 
tikrovė, Jis mus valdo ir vadovauja 
mūsų likimui. Milijonai gyvena mie
stuose visiškai nekreipdami savo 
minčių į Devą. Dievo išsižadėjimas 
yra pati svarbiasioji priežastis vis 
didėjančios nelaimės. Vien žmogiš
komis jėgomis šiandien neįmanomas 
jokis prisikėlimas. Golgotos auka 
perteikiama Bažnyčios. Todėl reikia 
nepaprastai didelį dėmesį kreipti 
ne tiktai į vaikų, bet ir į suaugusių
jų religinį švietimą ir lavinimą.

Katalikų persekiojimas 
Jugoslavijoje

Jėzuitų laikraštis „Civilta cattoli- 
ca“ skelbia katalikų persekiojimo 
Jugoslavijoje duomenis, kurie yra 
tiesiog baisūs. 1939 metais katalikų 
religinis gyvenimas šitame krašte 
žydėjo — buvo iš viso 1916 parapijų. 
Iš to skaičiaus šiandien bėra likę 
vos 401 parapija. Kroatijoje katalikų 
parapijų skaičius iš 1061 sumažėjo 
iki 261, Slovėnijoje iš 520 iki 68, Bos
nijoj ir Hercegovinoj iš 620- iki 60.

• Buv. britų karių 
katalikų suvažiavimas

Londone demobilizuoti anglų ka
riai katalikai buvo susirinkę j su
važiavimų, kuriame ieškota kelių ir 
priemonių tikėjimui pagilinti. Šitie 
kariai vieni kitus geriau pažino pier 
šį karų Rytų fronte ir pasižadėjo 
grįžę j tėvynę būti uolesni krikš
čionys.

— Lille, Prancūzijoje, Kat Veikimo 
suvažiavimas š. m. spalio m. pabai
goje nagrinėjo temų „Bažnyčia ir 
vaikas“. Suvažiavimas truko visų sa
vaitę, turėjo dienas, skirtas ištisai 
kapelionams, motinoms ir tėvams. 
Vaiko problema buvo išnagrinėta 
įvairiais atžvilgiais.

— „La Croix“ praneša, kad neto
limoje ateityje tenka laukti pasiro
dant svarbaus šv. Sosto dokumento, 
kuris bus religinio ir politinio pobū
džio. Dėl tos priežasties šv. Tėvas 
prailgino savo atostogas Castel Gan- 
dolfo pilyje.

— Antrų spalio š. m. Liurdo pa
gijimų tyrimo įstaiga užregistravo 
pripažintą stebuklingu išgijimą. Ke
turių metų amžiaus Pranas Paskalis, 
atvykęs į Liurdą iš Aix-en-Province 
1938 metais, aklas ir nevaldąs nei 
rankų, nei kojų, čia staiga pasveiko. 
Bylą užvedė, savo parašais išgijimą, 
paliudydami, daugelis žymių gydy
tojų. Pranas Paskalis ir iki šiai die
nai yra sveikas.

— Luęono vyskupas (Prancūzijoje) 
paskyrė teismo sąstatą ištirti 110 
mažų vaikų beatikacijos bylai, kurie 
buvo nužudyti 1794 m. vasario 28 d. 
Lucs sur-Boulogne (Vendee). Jie tu
rėjo ne daugiau kaip 7 metus am
žiaus. Daugumas jų buvo nužudyti 
karinių dalinių Marijos bažnyčioje, 
kur motinos juos buvo paslėpusios. 
Šios rūšies byla yra pirmutinė Ba
žnyčios šventųjų istorijoje.'

— Kelias, kuriuo popiežius vyko 
iš Castel Gandolfo pilies į Marijos 
Terezijos de Soubirou beatikacijos 
iškilmes, buvo stipriai saugojamas 
karabinierių. Keletą dienų prieš tai 
buvo pastebima didesnė karabinierių 
veikla. Tai davė progos pasklisti 
gandui, kad buvo ruošiamas pasikė
sinimas prieš šv. Tėvo asmenį. 
Pa aiškėjo, kad karabinierių dėsmesį 
sukėlusi kai kurių asmenų veikla 
buvo nukreipta prieš vyskupą Me- 
lizeff, vieną ortodoksų vyskupą, ku
ris neseniai yra atvykęs iš Sovietų 
Sąjungos ir nori grįžti Bažnyčios 
vienybėn. Iškilmėse vysk. Melizeff 
dalyvavo lydimas kapeliono ir savo 
sesers, vieno vienuolyno viršininkės.

Kompetetinguose sluogsniuoše at
sisakoma ką nors pranešti apie vieną 
suimtą jugoslavų kilmės moterį ir 
apie kitus policijos tardytus asmenis.

Vatikano sluogsniuose ta žinia nei 
patvirtinama, nei paneigiama.

— Kardinolas Mindszenty, Vengri
jos primas, ruošia medžiagą vysk. 
Tihamerio Totho beatifikacijos bylai. 
Vysk. T. Tothas, buvęs Budapešto 
universiteto profesorius, yra daugelio 
knygų autorius, kurios pasižymi savo 
originalia galvosena ir konkretumo 
dvasia. Jos yra išverstos į daugelį 
kalbų, tarp kitų ir į lietuvių kalbą. 
Vysk. Tothas yra miręs 1939 metais.

Naujojo pasaulio išvakarėse?
Katalikų darbininkų-, organizacijų 

dvasios vadai buvo susirinkę Versa
lyje į suvažiavimą, kuriame aptarė 
svarbiausius šio meto katalikų dva
sios vadų uždavinius bei pareigas, 
kurias jiems stato šių dienų gyveni
mas. Ta proga skaitytoje paskaitoje 
R P. Varillonas, kalbėdamas apie 
modernųjį pasaulį ir bažnytinę misi

ją, pažymėjo, jog mes šiandien jau 
nebesame krikščioniškajame pasau
lyje ir todėl negalime į dabartinę 
krizę žiūrėti kaip į kažką, kas yra 
laikina ir netrukus praeis, bet mes 
greičiau stovime jau naujo pasaulio 
išvakarėse.

Prof. Adamui 79 metų
Prof. Karlas Adamas, ordinarinis 

dogmatikos dėstytojas Tūb-ngenų 
universitete, spalio 22 dieną minėjo 
savo amžiaus 70 metų sukaktį.

— Į šventąjį miestą atvyko Olandų 
katalikų skautų estafetė, kuri per 
Belgiją, Luxemburgą, Prancūziją ir 
Italiją atnešė į Romą šventajam Tė-. 
vui katalikų skautų sveikinimą ir pa
garbos pareiškimą. Tas raštas buvo 
padėtas prie apaštalų kunigaikščių 
Petro ir Povilo karstų. Estafetininkų 
sutikti buvo atvykę taip pat Olandų 
pasiuntinys prie Šventojo Sosto ir 
italų skautų delegacija. Šv. Tėvas tą 
proga paprašytas suteikti apaštalinĮ 
palaiminimą.

— Vatikano sluogsniuose manoma, 
kad popiežius greitu laiku paskelbs 
encikliką apie Bažnyčios padėtį Ju
goslavijoje.

— Italų piniguose bus atspaustas 
aštuntųjų Pijaus XII pontifikato su
kaktuvių medalis. Jis vaizduoja š. m. 
vasario konsistoriją.

— Amerikietis rekordininkas Ja- 
mes Pafferty, atvykos į Prahą, pa
prašė reporterį nuvesti jį į artimiau
sią bažnyčią. Korespondentas apie tai 
rašo: Joks užsienietis sportininkas, 
kokį tik mes matėme, nepadarė savo 
pirmojo vizito bažnyčiai. Mūsų dide
liam nustebimui 8000 metrų bėgikas 
atsiklaupė bažnyčioje ir joje kurį lai
ką pamaldžiai meldėsi.

Paskelbs palaimintaisiais 
29 pranciškonus

Lapkričio 29 dieną numatoma pa- 
skelbti palaimintaisiais 29 pranciš
konai, kurie per kinų revoliuciją 
1900 metais buvo nukankinti už tikė
jimą.

— Vatikano spaustuvė atspausdiną 
septintąjį popiežiaus Pijaus XII pa
sakytų kalbų tomą. Tome yra sudė
tos visos kalbos, kurias popiežius 
pasakė nuo 1945 metų kovo 2 d. iki 
1946 m. kovo 2 d. Iš viso jų ten yrai 
79 ir 6 atsišaukimai per radiją.

— Iš Vatikano pranešama, kad, 
baigus sudaryti taikos sutartis, nu
matoma paskelbti nepaprastus „Šven
tuosius Metus“ atgailai pareikšti.

— Didžiulė Airijos aviacijos ben
drovė paskelbė, kad tris milžinišku? 
transatlantinius lėktuvus pavadina 
šventųjų vardais.

— Anglijos ir Valijos katalikų baž
nyčiose buvo atlaikytos pamaldos už 
16 metų sunkiųjų darbų kalėjimo 
nuteistąjį Agramo arkivyskupą. An
glijos katalikai siunčia užsienių rei
kalų ministeriui Bevinui prašymus, 
kad darytų arkivyskupo reikalu in
tervenciją.

Vienintelė privatinė 
katalikų gimnazija rusų zonoje

Tai šv. Petro Kanizijaus gimnazija 
prie Lietzensee, Berlyne, amerikie
čių sektoriuje, kurią 1925 m. jėzuitai 
įsteigė ir jai vadovavo. Ji prieš už
draudimą 1940 m, turėjo 1.330 mo
kinių. Po Berlyno kritimo vos 30 
dienų praėjus, jėzuitai vėl šią mo
kyklą atidarė. Šiais mokslo metais, 
kurie rugsėjo m. prasidėįp, nuo karo 
nukentėjusiose patalpose mokosi 340 
berniukų. Daugiau mokinių dabar 
priimti nėgalima dėl butų stokos.

C. N. D.
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Vokiečių Socialinės Pastoracijos 
Dienos vyko. Būrenė, Westfalijoj, 
kur dalyvavo Vokietijos jėzuitų pro
vincijų ir daugelio namų atstovai 
ir keletas pasaulininkų kunigų spa
lio 7-12 dienomis. Pažymėta, ypač 
Vokietijos pragyvenim6 lygio nu
kritimas net iki 50% (panašiai nu
krito ir tautos ūkio pajėgumas), pa
vargėlių (iki 10 mil.), našlaičių-be 
globos paliktų vaikų (iki 1 mil.) ir 
invalidų didęli skaičiai ir vargas.

Todėl iškelta 1. privataus turto 
nusavinimo teisė su atitinkamu at
lyginimu, kai kuriais atvejais ir be 
atlyginimo, nes evakuotieji, ištrem- 

O tlei> dėl visiško neturto būsią tam 
ilgai nepajėgūs; 2. Reikalas sukelti 
neturto meilės, mažu pasitenkinimo, 
pragyvenimo lygio savanoriško su
mažinimo ir labdarybės judėjimą ti
kinčiųjų ir ypač dvasininkų tarpe. 
3. Negalint išlaikyt didesnio katali
kų mokyklų ir leidyklų skaičiaus, 
kelti jų kokybę, daryt mokinių at
ranką, šelpt darbininkų vaikus stei
giant snecialius fondus (vienas jau 
įsteigtas). 4. Sustiprint socialinę 
pastoraciją atitinkamais pamoks
lais, konferencijomis, šeimų lanky
mais, labdarybės draugijomis, labai 
kreipiant dėmesio į katalikų darbi
ninkų organizacijų sustiprinimą, to
liau remiant gražiai gyvuojančias 
Kolpingo bendruomenes (kurių na
rių skaičius dabar siekia per 100.000), 
įtraukiant į socialinį apaštalavimą 
daugiau pasaulininkų ir užleidžiant 
jiems vadovaujamas vietas. 5 Sti
priai bendradarbiauti šiame darbe 
su kitų pasaulėžiūrų grupėmis ir 
partijomis, bet nesutikti su įjungi
mu ar įsijungimu į jų eiles. 6. Nu
tarta steigti socialinės pastoracijos 
punktus (sozielle Seelsorgestelle, du 
jau įsteigti). '

„Mums nereikia turtingų 
bažnyčių . , .“

St. Florione prie Linzo amerikiečių 
karinė valdžia ir Austrijos vyriausy
bė iškilmingai grąžino nacional
socialistų atimtąsias Aukštutinėje 
Austrijoje Bažnyčios nuosavybes ir 
iš Bažnyčios pasisavintąsias teises.

. l'a proga Linzo vyskupas dr. Fliese- 
ris palakė kalbą, kuria krašto vy
riausybei padėkojo už reikalų su
pratimą ir teisybės atitaisymą. Be 
kita ko, įis pažymėjo: „Mes pripažį
stame ir* branginame pareigą su 
Bažnyčios turtu kiek galint daugiau 
pasitarnauti socialiniam teisingumui 
ir la!ko socialinei pažangai . . . 
Bažnyčia didžiadvasiškai prisidės ir 

prie skelbiamosios socializacijos, kiek 
tik galės. Tačiau negalima iš jos rei
kalauti, kad ji visiškai atsisakytų 
nuo pastovios ūkiės egzistencijos.

Mums nereikia jokių turtingų 
bažnyčių, bet tokios bažnyčios, kuri 
galėtų kukliai kiek galint savaran
kiškiau išgyventi ir, vykdydama savo 
kultūrinius, ūkinius ir socialinius už
davinius, kiek galint mažiau būtų 
valstybei našta.“

„Dievas atmetė S.T.O. chartą.“
S. m. lapkričio pirmąjį sekmadienį 

Westminsterio katedroj kardinolas 
Griffinas šitaip kalbėjo:

S.T.O charta yra žmonių padaras ir 
yra pilna žmogiškų silpnybių. Iki šiol 
j S.T.O susispietusios tautos naudo
josi S.T.O, kad pridengtų agresiją ir 
skleistų melą. Tai yra liūdna, bet 
taip yra. Dievas yra atmetęs S.T.O 
chartą, ir aš nemanau, kad jai dabar 
būtų, -galima teikti mažiausios reikš
mės.

Mes turime duoti Dievui atitinka
mą vietą tarptautiniuose santykiuose 
ir pripažinti, kad be Jo mes nieko 
negalime. Jei mes nepriimsime Jo 
teisingumo ir meilės principų, visi 
mūsų valstybės vyrų susitikimai nie
ko neduos, nes jūs žinote, kad yra 
didesnė blogybė ir už patį karą, tai 
būtent neteisybė.

Tautos turi įrodyti savo gerą va
lią. Laisvė, již kurią mes kovojame, 
turi tapti reali visame pasaulyje. 
Turi pasibaigti religinių ir politinių 
įsitikinimų persekiojimas, ir žmogus 
pagaliau turi gauti galimybę gyventi 
taikiai ir saugiai, — baigė kardino
las.

Tikrasis komunizmo veidas
ir katalikų kovą Vengrijoje

Vengrijos ministeris pirmininkas 
taip pareiškė vienoje viešoje kalboje: 
„Mes kreipiame ypatingą dėmesį į 
problemas, kurios liečia Katalikų 
Bažnyčią. Kat. Bažnyčia atstovauja 
tautos daugumui. Santykiai tarp Ka
talikų Bažnyčios ir demokratijos turi 
būti išaiškinti bet kuria kaina! Nau
joji Vengrija negalės būti pastatyta 
ant naujų pagrindų, kol po apgaulin
ga priedanga slepiasi milijonų jos 
piliečių dvasinis nepasitenkinimas ir 
neramumai.“

Bet, nežiūrint valdžios priešinimosi, 
Vengrijos katalikai gyvuoja. Štai 
prieš kiek laiko religinės šventės ir 
procesijos suvienijo tūkstančius ti
kinčiųjų, atvykusių iš visos šalies 
parodyti ištikimybės savo vyskupams 
ir kunigams. Tai buvo atsakas į kai 

kurių laikraštininkų tvirtinimus, kad 
vyskupai, dalis dvasininkijos ir dau
gelis tikinčiųjų esą nepatenkinti da
bartine katalikų akcijos' Vengrijoje 
vedama linija. Katalikų ūkininkų 
skaičius, kurie Budapešte šventė 
ūkininkų šventę ir užplūdo sostinės 
bažnyčias, siekė pusę milijono. Ta 
proga kardinolas Mindszenthy savo 
prakalboj pareiškė: „Kai aš priėmiau 
kardinolo skrybėlę, Jo Šventybė pa
sveikino mane šiais žodžiais: Tegy
vuoja Marijos šalis. Šiandien gi mes 
iškilmingai pasižadame: jeigu reikės, 
mes paaukosime ir savo gyvybes, 
kad šv. Stepono žemė būtų ir Mari
jos šalis!“

Meldžiasi už Agramo arkivyskupą
Milano kardinolas Susteris kviečia, 

tikinčiuosius melstis už 16-kai metų 
nuteistąjį Agramo arkivyskupą. Tas 
nuteisimas, kardinolo žodžiais, yra 
įžeidimas visam katalikų episkopatui.

-Japonų imperatoriaus teisės
Pagal naują Japonų konstituciją 

Japonų imperatorius gali išpažinti 
kiekvieną religiją, kurią tik jis nori. 
Demokratinė Japonijos vyriausybė 
gali jo judėjimo laisvę apriboti tik
tai politiniais klausimais, bet ne dėl 
jo asmeninių veiksmų. Kaip iš gerai 
informuotų sluogsnių pranešama, ta
tai dar nereiškia, jog imperatorius 
norėtų pereiti į krikščionybę, Tačiau 
kiekvienu atveju dabar Japonijos 
imperatorius relignėj srityj turi dau
giau laisvės, negu, pavyzdžiui, tokie 
Anglijos, Danijos ir Norvegijos ka
raliai, kurie valstybės įstatymais yra 
-usieti su protestantizmu.

Marijos šventė Šveicarijoj
Freiburgo mieste Šveicarijoj įvyko 

vienintelė tos rūšies Marijos šventė. 
Iš visų Vakarų Šveicarijos diaceziįų 
buvo į Freiburgą sugabenti ir per 
procesiją nešami Marijos paveikslai. 
Ta proga Lozanos, Ženevos ir Frei
burgo vyskupas šv. Nikalojaus kate
droje atlaikė pontifikalines mišias. 
Pamoksle buvo pasakyta, kad tuo 
metu, kai griūva kultūros, kai pa
siekia kulminacinį tašką abejojimą 
skleidžianti filosofija, tada yra iš
mušusi valanda reikštis Kristaus jė
gai.

Kritikos ir prisitaikymo dvasia.
Prancūzų kardinolo Suhardo pra

kalba, parašyta vienai knygai apie 
naujus parapijos metodus, rado at
garsį ir spaudoje. Kardinolas, pra

kalboje iškėlęs ir pagyręs metodiška 
prisitaikymo reikalą prie aplinkos ir 
iškėlęs parapiją- kaip pirminę rech- 
ristianizacijos celiulę, pasisako prieš 
perdėtą kritikos dvasią. „Jaunieji, — 
sako jis, — turi atsiminti, kad jei jie 
šiandien turi prieš save tokius tikė
jimo ir religinio gyvenmo turtus, tiek 
daug galimybių toliau spinduliuoti 
krikščioniška dvasia, tai čia yra nuo
pelnas pirmtakų, kurie nepaisydami 
sunkumų, arė ir sėjo ten, kur truputį 
per skubus uolumas dabar nori keisti 
sėjos metodus iš pagrindų. Mūsų lai
kai turi truputį vaikišką pretenziją, 
manydami, kad jie yra pašaukti prie 
visko pastatyti klausimo ženklą ir 
viską iš naujo perstatyti".

Kalbėdamas apie prisitaikymo prie 
aplinkos ir šeimyniškumo dvasią, kar
dinolas pastebi, kad „yra skirtumas 
tarp tariamojo familiariškumo, kuris 
kyla apleidžiant tradicinius elemen
tus kunigo, kaip Dievo tarno, ir tikro 
prisitaikymo, kurio dėka ir jis pats 
aplinką supranta, ir kitų yra supran
tamas, ir nesiliauja dvasiškai, kėlęs 
tuos, kurie jam yra pavesti. Pirmasis 
prisitaikymas yra niveliacija, kuris 
kompromituoja apaštalą, ir tik antra
sis yra vertas, to kuris mūsų pasauliui 
nori atnešti Krislų".

— Katalikų visuomenės balsai dėl 
Agrano Arkivyskupo Stepinačo nu
teisimo nemažėja. Šiomis dienomis 
Paryžiaus „La Croix“ paskelbė, iog 
galima laukti, kad Arkivyskupas Ste- 
pinač bus pakeltas kardinolų.

Anglų katalikų spauda tai laiko 
visai galimu dalyku, nes Kulturkamnfo 
laikais Breslavo arkivyskupas. Vokie
čių suimtas, irgi buvo pakeltas kar
dinolu.
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Religinės kultūros Laikraštis. Leidžia
mas Lietuvių Kataliku Kunigu Sąjun
gos, redaguojamas kun. V Bagdana- 
vičiaus Mūnchen, Lamontstr. 21. — 
Kaina 80 pf. — Printed by Haas & Cie„ 

Augsburg
„Naujojo Gyvenimo" Spargirokonto: 

Nr. 1180 — „Naujasis Gyvenimas“ -r- 
Lit. relig. Zeitschrift Neues Leben in 
Stadtische Sparkasse Mūnchen, Haupt- 
stelle Mūnchen 2, Sparkassenstr. 4.

12


	C1BC10000403227-1946-nr18-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0001
	C1BC10000403227-1946-nr18-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0002
	C1BC10000403227-1946-nr18-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0003
	C1BC10000403227-1946-nr18-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0004
	C1BC10000403227-1946-nr18-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0005
	C1BC10000403227-1946-nr18-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0006
	C1BC10000403227-1946-nr18-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0007
	C1BC10000403227-1946-nr18-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0008
	C1BC10000403227-1946-nr18-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0009
	C1BC10000403227-1946-nr18-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0010
	C1BC10000403227-1946-nr18-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0011
	C1BC10000403227-1946-nr18-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0012

