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Martyno Liuterio 500 metų sukakties proga 
PROF. DR. KUN. ALGIRDAS JURĖNAS 

1 
Iš konfliktų į susitaikymą 

Šiais metais pasaulyje švenčia
ma Martyno Liuterio 500 metų 
gimimo sukaktis. Krikščionybės 
istoriją ir visą Vakarų kultūrą di
džiai paveikęs dr. Martynas Liu
teris gimė 1483 m. lapkričio mėn. 
10 d. Eisleben miestelyje, Tiurin-
gijoje, dabartinėje Rytų Vokietijo
je. Sukaktis y ra proga pervertinti 
jo asmenį, jo skelbtas Įžvalgas, jo 
vaidmenį krikščioniškoje tradici
joje. Ta linkme daug pasidar
bavusi yra Bendroji Romos kata
likų ir l iu te ronų komis i ja 
(sudaryta ir paskirta dar 1973 me
tais Vatikano Sekretoriato Krikš
čionių vienybei siekti ir Pasauli
nės Liuteronų federacijos). Šiom 
dienom išleistas jos pareiškimas 
Liuterio 500 metų sukakties pro
ga, vadinantis Martyną Liuterį 
"Jėzaus Kristaus liudytoju" ir nu
brėžiantis gaires Reformacijai su
prasti bei jos rūpesčius dabar
tiniais laikais panaudoti ir 
pratęsti. 

Liuteris — jo asmuo ir mokslas 
— stovi a n t moderniųjų amžių 
slenksčio ir tebeturi lemiamos įta
kos bažnytinei istorijai, visuome
nės santvarkoms ir vakarietiškai 
galvosenai. Jo negalima apeiti. 
Liuterio reiškinį sekusi Reforma
cija ir Kontrreformacija turi ir sa
vo tragišką istorinę pusę: dar vie
n a s kr ikščionių b a ž n y č i o s 
skilimas, politinės nesantaikos, 
persekiojimai, ištęsti karai — vi
sa tai yra palietę ir mūsų tėvynę. 
Priežastys labai sudėtingos ir ne
lengvos suprasti, todėl istorikų ir 
teologų tebėra aiškinamos (Pvz., 
kun. V. Bagdanavičiaus s t ra ipsnis 
šiame numery analizuoja vidur
amžinę tiesos sampratą kaip rei
kalingą foną Liuterio pasiprie
šinimui Bažnyčios autoritetui 
suprasti). Tačiau šitos istorijos ne
begalime atšaukti — ką galime 
daryti, tai neigiamas jos pasek
mes bandyti pašalinti iš savo pa
čių gyvenimo, suprantant įvykių 
kilmę ir pripažįstant abipuses 
klaidas. 

Viena aišku, iš teologinio po
žiūrio Liuteris yra neatsiejama 
dalis krikščionybės. Jo skelbtoji 
žinia — kad Dievas yra malonin
gas žmogui, nuodėmę atleidžian
tis, kad krikščionis yra pašauk
t a s g y v e n t i a b s o l i u č i u 
pasitikėjimu savo Dievu, kyla iš 
pačios Evangelijos širdies — Jė
zaus Kristaus Dievo Karalystės 
skelbimo. Liuterio a iškinimas 
žmogaus "išteisinimo" Dievo aky
se, centrinė jo skelbimo dalis, j r a 
punktas, dėl kurio arčiausiai su
taria katalikai ir liuteronai teolo
gai mūsų laikais. Taip visai nese
niai pareiškė Amerikos katalikų ir 
liuteronų dialogą vedanti komisi
ja, kaip tik šiais metais užbaigusi 

septintąją pasi tarimų, pradėtų 
1965 metais, sesiją, skirtą šiai teo
loginei doktrinai nagrinėt i . Sutin
k a m a ir dėl Liuterio pabrėžtos 
krikščioniškojo tikėjimo sąvokos 
— kad tikėjimas yra viso asmens 
angažavimasis , esminis krikščio
nies atsi l iepimas į Dievo teikia
mą malonę. Kaip Bendroji Romos 
katal ikų ir liuteronų komisija sa
vo pareiškime pažymi, iš teigia
mojo Liuterio palikimo mes visi 

Šių metų lapkričio dešimtą die
ną suėjo 500 metų nuo Martyno 
Liuterio gimimo. Liuteronai visa
me pasaulyje ir su jais visa evan-
geliška krikščionija mini jo 500 
metų gimimo sukaktį. 

Dažnai prikišama, kad Liuteris 
suskaldė ir susilpnino Bažnyčią. 
Bet istoriniai faktai rodo, kad jis 
niekad nesvajojo sukurti naują 
Bažnyčią; jis tenorėjo reformuoti 
savo senąją Bažnyčią. J i s norėjo 
tik pašal int i iš Bažnyčios korup
ciją, ypač prekybą atlaidais. Dar 
Liuteriui neprabilus, buvo girdimi 
b a l s a i , r e ika lau ją re formos 
„viršūnėse ir galūnėse". Prikal
d a m a s prie Wittenbergo pilies 
bažnyčios durų savo 95 tezes, 
Liuteris nesiekė nieko daugiau, 
ka ip atkreipti savo Bažnyčios 
dėmesį į net inkamas prakt ikas ir 
pažadinti teologines diskusijas. 
Bet tąsyk jis nepramatė, kad jo 
tezės sukurs ugnį, kuri apsiaus 
visą Vakarų pasaulį. 

Liuterio Bažnyčia nepriėmė jo 
kritikos, nesiėmė reformų, bet 
pasiryžo užgniaužti jo veiklą su 
ciesoriaus pagalba. Neužmirš
t a m a s istorinis momentas, ka i 
Liuteris, stovėdamas ciesoriaus ir 
jo vyskupų akivaizdoje ir verčia
m a s atšaukti savo raš tus , sušu-

galia, nes viename pamoksle jis 
sako: „Aš pasipriešinau popie
žiui, atlaidams ir visiems papis-
tams, bet ne su smurtu, ne su 
piktu, ne su puolimu; tik Dievo 
žodį aš... skelbiau ir rašiau, nieko 
daugiau n e d a r y d a m a s . Tas 
žodis... tiek nuveikė, kad popie
žystė pasidarė tokia silpna ir 
bejėgė, jog joks kunigaikštis ar 
ciesorius niekad negalėjo jai pa
daryti tiek daug žalos. Tas 
vienintelis žodis, mano skelbia
mas ir rašomas, visa tai įvykdė ir 
nuveikė". Tikrai, jis aplėkė tarsi 
žaibo greičiu visą vokiečių tautą 
ir ją sujudino. 

Liuterio reformacija palietė ne 
tik Vokietiją, bet ir Angliją, ir 
Skandinaviją, ir Pabaltijo kraš
tus. Kai J o h n Wesley, klausy
damasis Liuterio Laiško romė
nams komentaro, atsivertė, jis 
savo veikla ne tik, kaip istorikai 
mano, išgelbėjo Angliją iš kru
vinos prancūzų revoliucijos, bet 
per metodizmo sąjūdį žymiai ap
sprendė ir Amerikos protestan
tizmo charakterį- Iš tiesų Liu
terio reformacija buvo kaip 
akmuo, kuris, įmestas į vandenį, 
sukelia bangas, kurios eina ratu 
vis toliau ir toliau. Galimas daly
kas, kad be Liuterio reformacijos 

ko- Cia aš stoviu, kitaip negaliu, nebūtų Amerikos ir jos demokra-
Dieve padėk man. Amen". Liūte- tinės santvarkos, komą šiandien 
ris gerai žinojo, 
Huso likimas. 

kad jam grėsė 
Bet, pasitikė

j a i mūs* Dačių čia 

Šiuos gal ime ir toliau mokytis, 
punk tus nuosekliai ir aiškiai iš
dėsto lietuvis l iuteronas teologas 
ir šv. Rašto vertėjas prof. dr. kun . 
Algirdas Ju rėnas čia spausdina
m a m e straipsny (žodis, t a r t a s 
Sinodo pamaldose su dr. Martyno 
Liuterio 500 metų gimtadienio 
minėjimu 1983 m. liepos mėn. 3 d. 
Tėviškės lietuvių evangelikų liu
teronų parapijos bažnyčioje, Chi-
cagoje). Be abejo, Liuterio pali
kimą prof. Ju rėnas aiškina iš 
liuteronų teologijos akiračio; kata
likai teologai kai kuriuos punktus 
gal kiek kitaip nušviestų, bet to
dėl čia yra re ta proga pažvelgti į 
Liuterio mokslą "iš vidaus." 

Kaip neatsiejamas Liuteris ir 
reformacija nuo krikščionybės, 
t a ip ir protestantizmo reikšmė 
neiš t r inama iš Lietuvos istorijos. 
Tai keliais plačiais bruožais savo 
s t ra ipsny išryškina kun. Fricas 
Skėrys, dabart inis lietuvių evan
gelikų sielovados vadovas Vokie
tijoje ir ilgametis Vasar io 16 gim
n a z i j o s m o k y t o j a s . I s t o r i n i a i 
įvykiai pakreipė didžiumą lietu
vių į katalikybę. Bet reformacinis 
judėjimas paliko rnūsų tautoj 
svarbius pėdsakus. Sustojame ir 
pagalvojame: pirma spausdinta 
lietuviška knyga, kurią taip bran
g iname ir jos 400 metų sukaktį iš
kilmingai minėjome dar Vokieti
jos stovyklose, buvo Martyno 
Mažvydo katekizmas . Su protes
tant izmu gimsta ankstyvoji lietu
viška raštija (ant spausdinto žo
džio dar ir dabar esam linkę 
tebestatyti savo t au tos gyvastį). 
P i r m a s šv. Rašto vert imas į lietu
vių kalbą buvo J o n o Bretkūno, 
Prūsų l ie tuvos dvas in inko, žy
miausio 16 amžiaus lietuvių rašy
tojo — jo rankrašč ia i kaip tik šiuo 
metu studijuojami dėl jų neįkai
nojamos vertės duomenų lietuvių 
kalbos raidos atsekimui. Lietuviš
ka rašytinė poezija pradeda megz
tis su gausiais protestantiškais 
g iesmynais (žr. Ju rg i s Lebedys, 
Senoji lietuvių literatūra, Vilnius, 
1977), kurie taipgi nulemia ir lie
tuvių eilėdaros kryptį. Pirmasis 
klasikinis mūsų li teratūros veika
las — Tolminkiemio klebono Kris
tijono Donelaičio poema Metai. O 
ir tautinio atgimimo. Aušros lai-

(Nukelta į 2 psl.) 

damas Kristumi, jis vyko į Worm-
są. Prieš vykdamas, jis rašė 3avo 
laiške Špalatinui: „Kristus yra 
g y v a s , ir mes v y k s i m e į 
Wormsą, nors ir visi pragaro 
var ta i ir oro galybės pasiprie
šintų". Tragiška, kad jo paties 

.unme. 
nebūtų. 

Štai keletas žymesnių Liuterio 
įžvalgų, turinčių pasiliekančią, 
amžiną vertę. Visų pirma Liu
teris atrado ir išryškino Evan
gelijos tikėjimą. Savo vienuolyno 
celėje jis iškovojo sielos kovą, 
kurios padarinys buvo nauja 

Bažnyčia, kurios gerove jis sielo- Evangelijos samprata. Vidinis 
josi, ieškojo jo gyvybės, ne refor- nerimas, rūpestis išganymu ji 
mos. Ne Liuteris atsiskyrė nuo atvedė į vienuolyną. J is įstojo į jį, 
savo Bažnyčios ir suardė ją, bet kad maldomis, pasninkais ir 
Bažnyčia ekskornunikavo jį, ir griežta kūno disciplina palankiai 
tokiu būdu atsirado schizma, sau nuteiktų Kristų, rūstųjį Tei-
kurios neįstengė pagydyti net sėją. Dieną ir naktį jį kankino 
penki šimtai metų. klausimas: „Kaip man rasti gai-

Meilė Evangelijos tiesai, kurią lestingąjį Dievą?" Bet sakra-
Liuteris atrado studijuodamas m e n t u - a nuopelnų sistema, ku-

auliaus Laišką romėnams, ir riai jis buvo atsidavęs, nesu-
nasirvžimas ją kelti aikštėn pa- teikė jam ramybės, k u t e n s nepa
darė jį reformatorium. Pats Liu- sitenkino savo draugų ramman-
teris stebėjosi Evangelijos žodžio č i a i s ž o d ž i a i s , b e t s i eke 

t aus teisumą, „vien tikėjimas 
išteisina, be darbų". Išteisinimas 
nereiškia, k a d mes jau savyje 
esame teisūs ir nebesame nusi
dėjėliai. Išteisinimas reiškia, k a d 
per tikėjimą Kristaus nuopelnais 
mes esame teisūs Dievo akivaiz-

• M | doje. Iš čia Liuterio pasakymas, 
kad mes esame kartu teisūs ir 
nusidėjėliai. 

Liuterio priešininkai nesuprato 
Liuterio teigimo ir iškreipė jį, 
prikišdami, esą, jei žmogus patei
s inamas vien tikėjimu, geri dar
bai nebeturi reikšmės. Liuteris 
padaręs kelią į dangų per daug 
lengvą. Tiesa, Liuteris, kaip Pau
lius tūkstantį metų pirm jo, sako, 
kad žmogus išteisinamas vien 
tikėjimu, bet Liuteriui tikėjimas 
yra kartu ir a tgimdymas, viso 
asmens atnauj inimas, perkei
timas. Tikėjimas neatskir iamas 
nuo darbų; tikėjimas neprašomas 
daro gerus darbus. Tikėjimas, 
kuris nėra tuo pačiu atnauji
nimas ir nepasireiškia gerais dar
bais, Liuteriui nėra joks tikėji
mas. Ir jei apaš ta l a s Jokūbas 
rašo, kad tikėjimas be darbų 
negyvas, jis sako tiesą ne t a 
prasme, kad darbai daro tikėji
mą gyvą, bet t ik ta prasme, kad 
negyvas tikėjimas negali produ
kuoti darbų. Darbai, tiesa, vai
dina reikšmingą vaidmenį krikš
čionies gyvenime, bet ne kaip 
priemonė išganymui įsigyti, tik 
kaip ženklas, kad mūsų tikėji
mas yra t ikrai gyvas. Liuteris 
nepa i l so t v i r t i n d a m a s , k a d 
vienintelis darbas , būt inas išga
nymui, yra tikėjimas. Bet tikėji
mas yra Dievo Dvasios, ne 
žmogaus, darbas . Tik tikėjimas, 
kaip pasitikėjimas Dievo malone 
Kristuje, daro žmogų gerą, priim
tiną Dievui, ne jo darbai. Liu
teris sako: „Geri, dievoti darbai 
nepadaro gero, dievoto žmogaus, 
bet tik geras, dievotas žmogus 
daro gerus, dievotus darbus. Pik
ti darbai nepadaro pikto žmo
gaus, bet piktas žmogus daro 
piktus darbus. Taigi asmuo turi 
būti geras ir dievotas, pirm negu 
visi geri darbai išeina iš gero, 
dievoto žmogaus. Taip kaip Kris
tus sako: ,Blogas medis neneša 
gero vaisiaus. Geras medis 
neneša blogo vaisiaus'. Aišku, 
kad ne vaisiai neša medį ir ne 
medžiai auga ant vaisių, bet 
atvirkščiai: medžiai neša vaisių ir 
vaisiai auga ant medžių. Kaip 
medžiai turi būti pirma vaisių ir 
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Martynas Liuteris (16 a. raižinys). 

absoliutaus tikrumo. J i s norėjo p a t i evangeliškojo tikėjimo esmė 
kurti savo gyvenimo pastatą ^ s a n t r a u k a . Išteisinimas nėra 
laikui ir amžinybei an t nepaju- toks dalykas, kurį pasiekiame 
dinamos uolos, bet visi jam siū- g a v o p a s t a n g a ar nusipelnome, 
lomi ramsčiai sulūžo po jo ran- i š t e i s i n imas savo esme yra nuo-
komis ir žemė susiūbavo po jo ko- d ė m i ų a t l e i d imas . J i s yra Dievo 
jomis. Iš lėto, po ilgos dvasmės s p r e n ( i i m a s , kuriuo J i s mus, nusi-
kovos, studijuojant ir dėstant dėjėiius, pareiškia esančius tei-
Laiška romėnams, jam pradėjo s i a i s išteisinimas nėra Dievo 
brėkšti nauja šviesa. Pagaliau jis a t sakymas į mūsų teisumą, įsi-
suvokė su_ nesvyruo janč iu g y t ą g e r a i s darbais, bet Dievo 
tikrumu ir dideliu džiaugsmu, kas atleidžiantis meilės pareiškimas, 
yra Evangelijos tiesa ir jėga. Ką k a d m e S i n o r s i r e 8 a m e nusidėjė-
jis atrado, ką jis nutvėrė su visa g ^ j 0 a k y s e esame teisūs per 
sielos galia, buvo maloningojo tikėjimą į mūsų Viešpaties J ė -
Dievo apsireiškimas Evangeli- z a u s kančią įr mirtį. Išteisin-
joje, nukryžiuotame ir prisikėlu- d a m a s Dievas mums priskiria 
šiame tvnstuje. Kris taus teisumą, kuris m u s 

Ką kitados buvo patyręs Pau- dengia „kaip skėtis nuo Dievo 
liūs, tą dabar, nors ir ne taip aud- rūstybės įkarščio". Ir kadangi 
ringai, pergyveno Liuteris. Ką jis ^ ^ tikėjimu pasisaviname Kris-
patyrė ir ką jis skelbė su vis didė
jančiu aiškumu, buvo nepapras
tas suprastinirnas, laisvinanti 
redukcija. Iš daugiasluoksnės 
atgailavimų, darbų, griežtų nuo
statų ir malonių sistemos, iš 
magijos priemaišų ir aklo paklus
numo, jis vedė savo klausytojus i 
vieną koncen t rac i jos t a šką . 
Krikščionybė, jis aiškino, yra juk 
niekas kita. kaip gyvas pasi
tikėjimas gyvuoju Dievu, kuris 
apsireiškė ir atvėrė savo širdį 
Kristuje. Objekt - viai žiūrint, 
krikščionybė yra Jėzus Kristus. 
Jo asmuo ir Jo darbas. Subjek
tyviu požiūriu, ji yra tikėjimas. 
Jos turinys — malonusis Dievas, 
kuris dėl Kristaus Viešpaties nuo-
pelnios mirties atleidžia mums 
mūsų nuodėmes. Tame Liuteriui 
glūdi visas krikščionies tikėji
mas. Tvirtas, pastovus širdies 
pasitikėjimas Dievu jam pasi
darė visa tikėjimo suma. Palikęs 
visas asketines pratybas, visus 
bažnytinės hierarchijos ir sakra
mentinės sistemos tarpininka
vimus, jis išdrįso gyvu tikėjimu 
užčiuopti Dievą Kristuje, ir šituo 
tikėjimu, kurį jis laikė Dievo 
veiksmu, Liuteris įgavo tikrumą, 
džiaugsmą ir ramybę, kurių vidu
rinių amžių žmogus nežinojo. Ir 
kas Liuteriui buvo tikėjimas? Ne 
protinis pripažinimas įvairių Baž
nyčios dogmų ir istorinių faktų 
tiesos, bet nuodėmių atleidimo 
tikrumas ir naujas santykis su 
Dievu, kuris Kristuje perkuria ir 
atnaujina visą būtį. Liuteriui 
tikėjimas buvo gyvas, dinamiš
kas, paveikus veiksnys, tvirtas ir 
džiugus pasitikėjimas Dievo 
malone Kristuje. 

Antra, Liuteris, kaip niekas 
kitas nuo apaštalo Pauliaus 
laikų, iškėlė švieson tiesą, kad 
žmogus išteisinamas vienu tikėji
mu, ne darbais. Tai buvo revoliu
cinės reikšmės teigimas Liu- K laip*doa mi«.«t„ vaizdą* au lietuvių p a a ė i t a . 
tenui išteisinimo mokslas nėra (dešinėje), kurioje savo laiku pamaldas vesdav, 
viena iš daugelio doktrinų, bet nius. Ribaitis, Rėdmeris. Reidys, Lokys ir kiti. 
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Liuterio kilmės 
šaknų beieškant 
-1 V. BAGDANAVlClUS 
Į-
j Norint suprasti Liuterį ir jo el
gesį Bažnyčios vienybės atžvilgiu 
lenką pasigilinti į tuos laikus, ku
riuose jis gyveno. Tik atkreipus 
dėmesį į tai , kaip tada buvo žiūri
ma į popiežiaus vaidmenį Bažny
čioje, į mokslų, t.y. filosofijos ir 
teologijos reikšmę tikėjimo daly
kuose ir į ta i kokį vaidmenį šv. 
Raštas turi Bažnyčios gyvenime, 
galima bandyti suprasti Liuterio 
pasireiškimą. Dabartiniams kata
likams jis atrodo perdidelis aki
brokštas, būtent savo pasisaky
ma i s p r i e š popiežių ir už 
individualaus proto pranašumą 
prieš centrinę Bažnvčios vadovy
bę. 

Reikia iš' syk pasisavinti tie
są, kad prieš Liuterio laikus po
piežiaus vaidmuo nebuvo ta ip iš
ryškėjęs, kaip jis yra išryškėjęs 
mūsų laikais po Pirmojo Vatika
no susirinkimo. Nepaisant dide
lės popiežiaus reikšmės ano meto 
politiniame gyvenime, katal ikai 
teologai t ada atvirai svarstė klau
simą, koks yra popiežiaus vaid
muo sprendžiant tikėjimo klau
simus. 

Norint tai geriau suprasti ten
ka pasisavinti dar vieną vidur
amžinės dvasios bruožą, būtent 
filosofijos įtaką gyvenimui. Tada 
žmonių pažiūra į filosofiją buvo 
tokios aukštos vertės, kad niekas 
neturėjo drįsti jai priešintis. Uni
versitetas tada vadovavo tiek teo
loginiam, tiek meniniam gyveni
mui. Tai sakant, turima galvoje 
ypač 13 šimtmetis. Taip, štai, 
š iandien mums beveik juokinga 
atrodo Paryžiaus universiteto pre
tenzija 13 šimtmety, teigti, kad šis 
universitetas yra institucija, kuri 
apsprendžia tikėjimo klausimus 
labiau negu vyskupas. Turint tai 
prieš akis , ne taip jau neįtikima 
pasidaro ir dr. Liuterio pretenzija 
ne tik aptart i tikėjimą, bet ir pa
tvarkyti bažnytinius reikalus. Tik 
turint prieš akis didelį visuome
nės pasitikėjimą universitetų žo
džiu, galima išaiškinti t ra tenate 

reformos pasisekimą visuomenė- Q 
je. 

Grįžtant prie universitetų įta
kos, kaip iliustraciją gal ima pri
siminti iki mūsų laikų išlikusią 
tradiciją, kad universitetai nau
dojasi auotonomijos privilegija 
nuo civilinės valdžios. Šią privile
giją norėjo naudoti ir apšvietos 
laikų suvoktas universitetas. Bet 
j am tokios privilegijos nenorėjo 
pripažinti jo išugdyti totalistiniai 
valdovai. 

Iš penkioliktojo šimtmečio išli
kusio nežinomo Vienos dominin
kono komentaro Tomo Akvinie
čio s tudi ja i Summa contra 
Gentiles galime gauti gyvą atgar
sį, kaip tais laikais buvo svarsto
mi įvairūs tikėjimo klausiniai. Iš 
jo pastabų aiškėja, koks didelis 
autoritetas buvo pripažįstamas 
filosofinei tiesai. Šis autorius yra 
nuomonės, kad jei tarp Bažnyčios 
kardinolų, vyskupų, ir visuome
nės, be popiežiaus, iš vienos pu
sės, ir teologijos profesorių iš ki
t o s p u s ė s , y r a n u o m o n i ų 
skirtumas, tai teologijos profeso
riais reikia tikėti labiau, negu 
Bažnyčia (M. Grabmann, Mittel-
aelterliches Geistesleben, III to
mas psl. 444-5.) Atrodo, kad iš pa
n a š a u s a u k š t o v e r t i n i m o 
teologinės galvosenos Liuteris ga
lėjo padaryti praktišką išvadą. 

Tas pats Vienos domininkonas 
svarsto ir kitą klausimą, kurį 
radikaliai sprendė ir Liuteris. 
Klausimas buvo, kuo reikia la
biau tikėti: Šv. Raštu a r Bažny
čia. Prieš a tsakydamas į tą klau
simą, autorius atsimena šv. 
Augustino pasisakymą, kad jis 
netikėtų nei šv. Raštu, jei į tai jo 
neskatintų Bažnyčia. Atsakyda
mas į šį klausimą, Vienos domi
ninkonas skiria dvejopą Bažny
čios supratimą. Jeigu Bažnyčia 
yra suprantama kartu su jos gal
va Kristumi, ja reikia tikėti. Jei
gu Bažnyčia, tačiau, yra supranta
ma tik kaip Kristaus sužadėtinė, 
tai ja tikime tik tiek, kiek tai yra 
pažadinta šv. Rašto. Grįždamas 
prie šv. Augustino pažiūros, šis 
autorius išsireiškia labai drąsiai. 

Erfurto miestas 
raižinys). 

Vokietijoje — kairėje k a t e d r a , kurioje Liuter is į švent in tas kunigu. (1493 m. 

Jis sako, kad į šv. Augustiną rei
kia žiūrėti, kaip į tikėjimo naujo
ką, kuris nesupranta pačios pa
grindinės priežasties, dėl kurios 
reikia tikėti. Ir savo pastabą už
baigia tiesiog įžeidžiančiu saki
niu. "Jeigu popiežius kar tu su ta
ryba nuspręstų, kad Tobijo šuo 
buvo be uodegos, tai tuo nereikė
tų tikėti" (Grabmann, psl . 445.) 
Tai yra jau netoli nuo Liuterio su
pratimo šv. Rašto reikšmės tikėji
mui. 

Šitos atsitiktinės ištraukos 
mums tačiau paliudija iš kokios 
teologinės atmosferos ateina Liu
teris. Reikia pastebėti, kad šis 
Vienos autorius nebuvo šv. Sosto 
priešas. Jis tik atstovavo sveiko 
proto reikšmei. Iš kitos pusės, jis 
buvo aukštos nuomonės apie sa
vo laiko Bažnyčią. Taip, štai, jis 
svarsto klausimą, kuo labiau rei
kia tikėti ar apaštalų laikų Baž
nyčia ar dabartine Bažnyčia. Ir 
atsako, kad nereikia labiau tikėti 
pirmine Bažnyčia negu dabarti
ne, nes ir ši Bažnyčia y ra ne ma
žiau veikiama Šventosios Dva
sios, negu apaštalinė. Apaštalinei 
Bažnyčiai pirmenybę jis pri
pažįsta tik tiek, kad ji y ra arčiau 
tikėjimo šaltinio, negu dabartinė 
(Grabmann psl. 545-6.). 

Tačiau yra ir kita viduramžio 
pagarbos tiesai forma, kuri y ra 
skirtinga nuo čia aprašytos. Cia 
aprašytas bruožas yra iš 15 šimt
mečio, t.y. iš viduramžių pabai
gos. Kitą, labiau būdingą vidur-

U D. tvno ,iuteno 
II. APIE A TPIRKIMĄ 

Tikiu ir Jėzų Kristų, Jo vienatim Sūnų, 
mūsų Viešpatį, kurs pradėtas iš Šventosios 
Dvasios, gimęs iš mergelės Marijos, kentėjo 
prie Pontijaus Piloto, nukryžiuotas, miręs ir 
palaidotas, nužengė į pragarą, trečiąją dieną 
kėlėsi iš mirusiųjų, įžengė i dangų, sėdi 
dešinėje Dievo, Visagalio Tėvo; iš ten ateis 
teisti gyvų ir mirusių. 

Ką tai reiškia? 
Aš tikiu, kad Jėzus Kristus, tikras Dievas, 

gimęs iš Tėvo pirm amžių, ir gimęs tikras 
žmogus iš mergelės Marijos, yra mano 
Viešpats, kurs mane, prapuolusi ir pasmerk
tą žmogų, atpirko iš visų nuodėmių, išvadavo 
iš mirties ir velnio galybės ne auksu, ne 
sidabru, bet savo šventu ir brangiu krauju, bei 
savo nenusipelnytu kentėjimu ir mirtimi, kad 
aš Jo būčiau ir Jo valdomas gyvenčiau Jo 
karalystėje ir Jam tarnaučiau amžinoje teisy
bėje, nekaltybėje ir išganyme, lygiai kaip Jis 
yra prisikėlęs iš mirusių, amžinai gyvena ir 
viešpatauja. Tai tikriausia tiesa. 

„Mažojo katekizmo" 
Tėve mūsų, arba Viešpaties Jėzaus malda. 

KETVIR T AŠIS PRAŠYMAS 
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Mūsų kasdieninės duonos duok mums šian
dien. 

Ką tai reiškia? 
Dievas duoda kasdieninės duonos ir be 

mūsų maldos visiems, net ir piktiesiems 
žmonėms; bet mes Šia malda prašome, kad 
Jis mums duotų tai suprasti ir kad mes su 
padėka priimtume savo kasdieninę duoną. 

Kas yra toji kasdieninė duona? 
Kasdienine duona vadiname visa, kas 

kūnui išlaikyti reikalinga: valgį, gėrimą, 
rūbus, kurpes, namus, sodybą, laukus, gyvu
lius, pinigus, turtą, gerą vyrą, gerą moterį, 
gerus vaikus, gerą šeimyną, gerą ir teisingą 
vyriausybę, gerą valdžią, gerą orą, ramybę, 
sveikatą, dorą, garbę, gerus draugus, ištiki
mus kaimynus ir tolygius dalykus. 

D. Martyno Liuterio „Mažasis katekizmas*'. Išleis
tas „Atžalyno" Weilheim/Teck 1947 metais — 
pirmosios lietuviškosios knygos 400 metų sukakties 
jubiliejiniais metais. 

a m ž i n i a m t i e s o s v e r t i n i m u i 
bruožą, g a l i m a išskaityti i š Dan
tės kūrybos . Tryliktojo šimtmečio 
paga rba tiesai y r a būdinga tam 
tikru s t a n d u m u a r net kietumu. Į 
tiesą b u v o žiūr ima kaip į žmoni
jos bendrybę, o ne kaip atskiro 
žmogaus pasiekimą. Tiesa buvo 
laikoma tokia vertybe, kurios ne
šėju, a i šku , y ra atskiras žmogus, 
bet kurio asmeniškumo č ia nepa
sirodo. Dėl to Dieviškosios ko
medijos pe r sonaža i būdami labai 
tvirti t i e sos nešėjai , tačiau moder
niam skai ty to ju i yra ne t ik neįdo
mūs, be t tiesiog neprieinami. Ro
mano G u a r d i n i yra savo laiku 
aprašęs savo odisėją, kurią jis iš
gyveno n o r ė d a m a s ras t i meninę 
tiesą Dieviškoje komedijoje. 

Dan tė s tiesos s t a n d u m a s y ra 
a t s e k a m a s įvair ia is keba is . Štai 
Dantė y r a pabėgęs iš bažnyt inės 
vals tybės į takos ir tuo pačiu yra 
priešiškuose santykiuose su po
piežium. Tač iau dėl to j a m nekyla 
jokia tikėjimo krizė. J a m e katali
kiška filosofija y ra tokia tvirta, 
kad j a m nekyla Bažnyčios moks
lo te is ingumo k laus imas . Ši t iesa 
yra t ok i a tv i r ta , kad ji aps ig ina 
pati s a v e . A r b a vėl, š t a i Dantė 
pa t a lp ina savo pragaro 11 sky
riuje popiežių Anastazi jų II, be t 
už ką? J i s jį nubaudž ia ne už 
moral in ius nus ika i t imus , bet už 
nukryp imą nuo krikščioniškos tie
sos, b ū t e n t už prilaikymą nestori-
anizrno. Nes tor ian izmas nepa
k a n k a m a i tv i r ta i jungė Kristuje 
dievišką ir žmogišką prigimtį. 
Šiandien m a n o m a , kad šis kal
t in imas Anastazi jui I I nebuvo 
te is ingas (Grabmann , psl . 446.). 

m e individual is t inės ir moralines 
kr ikščionybės kūrėjas, ne tiek 
teorinės. 

Tačiau nepa i san t to, jo šaknys 
yra viduramžinėje kultūroje. Ir tai 
ma to p a t y s liuteronai, jo teologi
nio pal ikimo tyrinėtojai. Š ta i švei
ca ras H a n s — Werner Gensichen, 
autor ius knygos We Condemn, 
studijuoja tai, k a i p Liuteris smer
kė kla idingus tikėjimo mokymus 
savo dokumente Damnamus, t.y. 
"Mes smerk iame" . Ir šis autorius, 
pač iame p i rmajame savo knygos 
sakinyje, r a n d a reikalo sujungti 
Liuterį su viduramžine krikščio
nybe. J i s sako, "Atmet imas klai
dingų mokslų ir klaidingų moky
tojų y r a v ienas iš akivaizdžių 
ženklų, rodančių, kad reformacija 
išlaikė t a m t ikrą tęstinumą su 
Bažnyčia iš priešreforminių lai
kų" (We Condemn, Saint Louis: 
Concordia Press , 1967, psl. 4). 

Mes čia negal ime norėti apimti 
visą, l aba i turtingą. Liuterio as
menybę ir jo veiklą. Mūsų uždavi
nys čia yra tik patyrinėti Liuterio 
kilmės šaknis , kurios glūdi vi
duramžinėje kultūroje. Panaš ia i 
sako i r čia paminėtas šveicariš-
kis autorius. Skir tumas t a r p jo pa
sakymo ir š iame straipsnyje ban
dytos išreikšti minties y ra tik tas, 
kad j is įžvelgia Liuterio bendry
bės su viduramžine Bažnyčia 
bruožų, o mes čia bandėme patį 

Kertinė paraštė 
(Atkelta iŠ 1 psl.) 

kotarpis glaudžiai susijęs su Prū
sų Lietuva ir su Mažąja Lietuva 
— su spaustuvėm Tilžėje, Klaipė
doje. Jo veikėjų tarpe — pavardės 
ka ip Martynas Jankus , Jurgis 
Sauenveinas, Jurgis Miksas, Mar
t y n a s Šerniug ir kiti. Šiuo metu 
išeivijoje gyvai veikia evangelikų 
liuteronų ir reformatų parapijos, 
leidžiama jų spauda, o ir visam 
mūsų kultūriniame gyvenime, 
ypač muzikos pasaulyje, netrūks
ta , kaip ir anksčiau netrūko, ryš
kių asmenybių — evangelikų ti
kėjimo lietuvių. Galbūt tik mūsų 
laikais pradėjome gyviau jausti, 
k a d protestantiškoji Lietuva taip 
pa t yra Lietuva, ir ją reikalinga 
įglausti į mūsų tautinę sąmonę, 
norint, kad mūsų vaizdas Lietu
vos istorijos būtų pi lnas ir teisin
gas . 

Prisijungdami prie kitų krikš
čionių pastangų skirti Liuteriui 
j a m priderančią vietą krikščioniš
koje tradicijoje, ir patys geriau 
įvertindami evangelikų poveikį 
lietuvių tautos kultūriniam bren
dimui, vykdysime kiekvienos kar
tos ir kiekvieno amžiaus uždavinį 
perkratyti savo paveldėjimą: pasi
imti, kas vertinga, atgaivinti , kas 
gali gyvuoti ir nešti vaisių, o leis
t i nugrimzti, kas žal inga, nusi
mesti naštas, kurių mums, prie
šingai negu mūsų protėviams, 

nėra tikslo toliau nešti. (Pavyz
dys, kaip galima ir atvirkštiniai 
šio uždavinio imtis, būtų Rytų Vo
kietijoje visus metus vykstantis 
oficialus iškilmingas Liuterio su
kakties minėjimas, pamačius, kad 
Liuterį galima bandyti ištempti 
ant protomarksisto kurpaliaus.) 
Mums patiems viena tokių progų 
yra rytoj, 1983 m. l a p k r i č i o 
mėn. 1 3 d. 3 va i . p . p . Lietuvių 
evangelikų liuteronų Tėviškės 
parapijoje, 6641 S. Troy S t , Chi-
cagoje, vyksiantis bendras Mar
tyno Liuterio 500 metų sukakties 
minėjimas. Pagrindinę paskaitą 
skaitys prof. dr. Martynas Traut-
rimas iš Fremont, Nebraska — 
„Ko siekė Liuteris krikščiony
bei", taipgi iš katalikiško taško 
bus pažiūrėta į Liuterio reikšmę 
mums. Dalyvaus Tėviškės para
pijos choras, vadovaujamas muzi
ko Arūno Kaminsko. Kviečiama ir 
laukiama visa lietuviška visuo
menė. 

Šv. Tėvas Jonas Paulius II, ku
ris, beje, gruodžio 11 ruošiasi saky-

į ti pamokslą liuteronų bažnyčioje 
(pirmas toks įvykis istorijoje) vie
noj audiencijoj pasakė: "Liuterio 
sukaktuvinius metus matau kaip 
išganymo metus visiems krikščio
nims." Su šio šeštadienio Draugo 
kultūriniu priedu jungiamės ir 
mes prie šv. Tėvo mums — katali
kams ir protestantams išreikšto 
linkėjimo. 

a. U. 

charakteringąjį Liuterio būdingu-
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evangelikų liuteronų bažnyčia - -•• 

Taip pat ir k i t a s popiežius, bū
tent Liberius, buvo pra radęs gerą 
vardą viduramžiuose dėl neištiki
mybės tiesai. Mat jis buvo ka l 
t i n a m a s perdideliu at la idumu ar i -
joniškai krikščionybei, kuri i š 
š iaur inės Europos brovėsi pie-
tinėn (Grabmann , psl. 446) Ari-
an izmas nepripažino Kristui pil
no d i e v i š k u m o . Ši n e p i l n a 
krikščionybė buvo pasiekusi ir lie
tuvių g y v e n a m a s sritis, pirm čia 
a t e inan t p i lnai krikščionybei. T a i 
liudija kai kurių tradicijų lieka
nos. Ar i an izmas atgijo Lietuvoje 
ir reformacijos pradžioje. Lietu
vos reformacijos vadai dėjo daug 
pas t angų nuo ar ianizmo atsiribo
ti. (2r . mano straipsnį „Radvila 
Juodas i s — teologas", Draugas, 
1965 m. lapkričio 30 d. i r gruodžio 
2 d.). 

Be t ne ta i mums šiuo metu rū
pi. M e s čia norėjome iškelti t a m 
tikrą viduramžinės t iesos kietu
mą, prieš kurį išėjo Liuteris. Liu
teris pabrėžė ne tiek tiesos bend-
r u m ą , k i e k a s m e n i n į j o s 
išgyvenimą. Tuo būdu jis labiau
siai a ts iskyrė nuo v iduramžinės 
tiesos sampratos . Tač iau Vidur
amžiuose i švys ty tas pasitikėji
m a s tiesos jėga sudarė tą a t ramą, 
kur ia remdamasis Liuteris išėjo 
reformuoti Bažnyčios. Tiesos j ėga 
sudarė pagrindą, kuriuo remda
m a s i s žmogus galėjo išdrįsti atsi
riboti net n u o tokio, tv i r to autori
teto, kaip Bažnyčios vadovybė. 
Tik viduramžio išdirbtu t iesos 
tvir tumu ga l ima išaiškint i tą tvir
tumą, kuriuo pasižymėjo Liuterio 
veikla. 

Grįžtant pr ie Dantės tiesos tvir
tumo verta pastebėti , kad j is , ro
dos buvo ša l in inkas mokslo, jog 
visos žmonijos protas yra v ienas 
ir k a d atskiri žmonės j ame tik da
lyvauja. Ta i buvo paž iū ra išmok
ta iš arabų Aristotelio aiškintojų. 
Bažnyčia nuo šios pažiūros buvo 
atsiribojusi. 

Svars tyt i Liuterį i še inan t iš vi
duramžinės krikščionybės gali kai 
k a m atrodyti ne t inkamu priėji
mu, nes j is y ra naujos, skir t ingos 
nuo viduramžinės, kr ikščionybės 
kūrėjas. J i s yra, t a m tikra pras-

viduramžinės filosofijos 
tvirtybėje. Bet, žinoma, ir pats 
kata l ik iškas tikėjimas, nepaisant 
kai kurių skirtingumų, Liuterio 
yra iš la ikytas . 

Šiandien toks individualus 
krikščionybės reformuotojas kaip 
Liuteris yra ne įmanomas dėl dvie
jų skirt ingų priežasčių. Visų pir
ma š iandien Bažnyčios organi
zacija yra t iksliau aptar ta , kaip 
objektyvi institucija. Taip pat ir 
protes tanta i šiandien krikščionių 
vienybės reikalą supranta daug 
geriau, negu jis buvo supranta
mas Liuterio laikais. 

Ki ta tos negalimybės priežastis 
yra filosofinio pobūdžio. Šiandien 
filosofija netur i tokio objektyvaus 
t ikrumo, kokį ji dar turėjo vidur
amžių pabaigoje. Šiandien filoso
fas y r a būdingas savo skepticiz
mu, negalėjimu pažinti giliau, k a s 
yra tiesa. Dėl to teologas, kuris 
š iandien imtųsi , panašaus į Liu
terio, uždavinio, patektų į moder
nios filosofijos išraustą duobę ir jo 
polėkis geriausiu atveju būtų iš
a i šk in tas ka ip individualus dva
s ingumas , be filosofinės atramos. 

Iš tikrųjų įvairūs bažnytinio gy
venimo reformos bandymai , tiek 
katal ikų, t iek protestantų pusėje, 
moderniais laikais nėjo tikėjimo 
pagr indimo keliu. Visi šie sąjū
džiai buvo tik asketinio, dorinan
čio a r jausminančio pobūdžio. 
Kar t a i s t as asketizmas neišėjo iš 
ribų, bet kar ta is , kaip pvz. korė
jiečio Moon sąjūdyje, jis išvirto 
dresiravimu. 

Nor in t suprast i Liuterio tvirtu
mą nesiskaityti su Bažnyčios 
centrine institucija, reikia at
kreipti dėmesį ir į įvair ias krizes. 

gį Romos primatui sudarė vadi
n a m a Vakarų schizma, kada 
buvo atsiradę trys popiežiai. Var
gais negalais šią schizmą pavyko 
nugalėti Konstancos Bažnyčios 
susirinkimui, kuris įvyko 1414-
1418 metais. Be abejo tai negalėjo 
nedaryti įspūdžio jautr iai tikin
čiai Liuterio dvasiai. Ir vėliau, kai 
jau buvo atstatyta Bažnyčios vie
nybė ir kai Liuteris matė nevyku
sius ar mažiau vykusius vyriau
s i o b a ž n y t i n i o c e n t r o 
patvarkymus, pvz. aukų rinkimą 
atlaidų teikimo proga, to jis ne
įstengė nei suprasti nei pateisin
ti. Todėl, nors giliai tikinti, bet 

prieš 
ga Liuterio siela sukilo 

organizacinę Bažnyčios 
vadovybę. 

Prie šių aplinkybių, kurios ga
lėjo neigiamai veikti Liuterio sie
lą Bažnyčios vyriausybės atžvil
giu, tenka pridėti dar vieną, 
būtent. Popiežiaus valstybę, tu
rinčią su ja susijusių problemų bei 
uždavinių. Iš civilinės adminis
tracijos veiklos a t s i randa įvairių 
ne tik socialinių netikslumų, bet ir 
politinių bei karinių konfliktų. Tai 
yra tokia realybė, kurią tenka pri
imti kaip tokią. Liuteris, tačiau, 
būdamas stipriai individualaus 
dvasingumo, neįstengė šių faktų 
suderinti su savo tikėjimu. Ir ši že
miška blogybė paskat ino jį nepa
kankamai vertinti bažnytinės 
vadovybės reikšmės realiose žmo
giško gyvenimo sąlygose. 

Bet tai yra praeitis, š iandien 
mes gyvename kitose sąlygose ir 
susitinkame su kitomis problemo
mis. Pagrindinė problema Šian
dien tiek katalikybei, tiek liutero-
nizmui, yra iškilimas bedievybės, 
kaip pasaulinio organizuoto reiš
kinio. Ir šio pavojaus akivaizdoje 
stiprus Liuterio Dievo išgyveni
mas yra tai, ko mes, tiek vieni tiek 
kiti, galime iš jo mokytis. Tai pa
stebi bendros katalikų ir liutero-

kur i a s ši institucija išgyveno nų komisijos pareiškimas, pada-
prieš Liuterio laikus. Taip štai ne- rytas rySium su jo 500 metų 
ga l ima praleisti iš akių, kokį smū- gimimo jubiliejumi. 

1983 metų Lietuvių 
Bendruomenės 

literatūros premija 
J A V Lietuvių Bendruomenės 

Krašto valdybos, Kultūros tary
bai pasiūlius, 1980 metais įsteigto
ji 3000 dolerių Lietuvių Bendruo
menės literatūros premija 1983 
metais skiriama už lietuvių išeivi
jos grožinę kūrybą, išleistą 1982 ir 
1983 metais, arba už bet kada 
parašytus rankraščius. Tebegalio
ja kitais metais skelbtos taisyk
lės. 

1. Premija skiriama, atsižvel
giant į svarstomo kūrinio menine 
vertę. Jei nebūtų gauta premijuo-
tino lygio veikalo, vertinimo 
komisija pas iū lys Kul tū ros 
tarybai tris išeivijos rašytojus, 
prernijuotinus už bendrąjį įnašą į 
grožinę l ietuvių l i t e ra tū rą . 
Vienam iš jų Kultūros taryba, 
susitarusi su vertinimo komisija, 
skirtų 1983 metų premiją. 

2. Premijai veikalus atsiųsti 
vėliausia data — 1983 m. gruo
džio 31 diena. 

3. Premijai veikalai siunčiami 
Kultūros tarybos vicepirmininko 
adresu: Viktoras Mariūnas, 1994 
Beverly Hills Dr., Richmond Hts., 
Ohio 44143, tel. (1-216) 481-4534. 
Apie gautus rankraščius bus 
pranešta siuntėjams. Už paštuose 
užkliuvusias ar dingusias s iuntas 
Kultūros t a r y b a n e a t s a k o . 
Spaudinius siųsti tik papras ta 
siunta, nereikalaujančia gavėjo 
paraše. 

4. Rankraščių pakanka atsiųsti 
po vieną nuorašą, jei po daugiau 
— palengvintų komisijai darbą. 
Jie bus grąžinami. Knygų atsiun
čiama po penkias. Pageidautina, 
kad rankraščiai būtų rašyti 
mašinėle, bet bus priimami ir 
lengvai išskaitomi ranka rašyti 
kūriniai. 

5. Pasitarus su Lietuvių Rašy
tojų draugija. į 1983 metų Vertini
mo komisiją pakviesti ir sutiko 
b ū t i n a r i a i s : dr. Vik tor i ja 
Skrupske ly tė , dr. D a n g u o l ė 
Tamulionytė, Balys Auginąs, 
Balys Gaidžiūnas ir Viktoras 
Mariūnas. 

6. Prie siuntos pridedama 
autoriaus tikroji pavardė, adre
s a s ir telefono numeris. 

Premiją laimėjusio rankraščio 
autorius galės tartis su Kultūros 
taryba dėl jo išleidimo. 

Pastaba. 1984 m. premija bus 
vėl skiriama už grožinę literatū
rą, 1985 — už lituanistinės tema
tikos mokslo veikalą. 
J A V L J į K u l t ū r o s t a r y b a 

< 
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KUN. FR. SKĖRYS 

J a u nuo 13 amžiaus vidurio 
Lietuvos žmonės buvo formaliai 
apkrikštyti bei paskelbti krikščio
nimis (aukštaičių krikštas 1251 
metais, a tkartotas 1387 metais, 
žemaičių pirmas krikštas 1413 
metais). Mūsų tėvynėje krikščio
nybę tuomet skelbė lenkų dva
s in inka i , ku r i e l i e tuv i ška i 
nemokėjo ir todėl beveik jokio 
sąlyčio su žmonėmis neturėjo. Jų 
vartojamos lotynų ir lenkų kalbos 
nei Lietuvos liaudžiai, nei didžia
jai bajorų daliai nebuvo supran
tamos, todėl ir jų skelbiama krikš
čionybė liko lietuviams svetima 
tuo metu. Be to, dvasininkai, bū
dami svetimtaučiai, godžiai sten
gėsi čia įsigyti turtų ir kiek galė
dami prabangiau gyventi, o 
grynai tikybiniais reikalais bei 
žmonių religiniu auklėjimu jie ne 
visada rūpinosi. Jie nerodė noro 
išmokti vietinių žmonių, lietuvių, 
kalbą, jie nesirūpino nei jaunimo 
švietimu. Neturėdami dvasinio 
pašaukimo, kai kurie siekė sau tik 
privilegijų ir neribotos pasaulinės 
valdžios. Kai kuriais atvejais jie 
vyravo ir net bajorijoj. Pavyz
džiui, kunigai buvo atleisti nuo 
karo tarnybos, pasauliečių teis
mas negalėjo jų teisti, nes jie pri
klausė Romos jurisdikcijai, kai 
tuo tarpu dvasininkų teismas 
galėjo teisti ir pasauliečius. Žemės 
savininkas turėjo atiduoti dvasi
n inkams dešimtą savo derliaus 
dalį. Ir kol dvasininkas neatsiim-
davo savo dalies, savininkas 
neturėjo teisės likusios derliaus 
dalies nuimti nuo savo lauko. 
Kartais dvasininkas, norėdamas 
nubausti žemės savininką, sąmo
ningai nepaimdavo savo dešim
tos derliaus dalies, ir taip nuo 
rudens lietų žūdavo visas derlius 
laukuose. 

Liūdna buvo žemdirbių dalia — 
juos slėgė sunki baudžiavos 
naš ta , nes juos išnaudojo ir bajo
rai , ir dvasininkai. Su jais elgda
vosi kaip su medžiagine nuosavy
be. S p a u d ž i a m a s žemdi rbys 
neturėjo Kam PASISKUSTI, EOO01 
darbo žmogus su išsiilgimu laukė 
geresnio rytojaus. Bet ne vien 
žemdirbiai, o ir bajorai buvo nepa
tenkinti dvasininkų privilegijuo
ta padėtim ir žvalgėsi progų išsi
laisvinti iš atėjūnų lenkų varžtų, 
nes tuo metu Lietuvą jau siekė 

sąjūdžio idėjos, 
smerkiančios žmogaus išnau
dojimą ir skelbiančios sąžinės 
laisvę, lygyoc, visuotini svieumą. 

Paskutinysis subyrėjusio Kry-

vos Didžiojo kunigaikščio ir Len
kijos karal iaus Žygimanto (iš 
Gedimino giminės šakos) sesers 
sūnus, Hohenzollemo kunigaikš
tis Albrechtas Brandenburgietis 

valdovu, atsisakė katalikybės, 
priėmė Liuterio skelbiamą Evan
gelijos tikėjimą, reformavo visą 
D^Į i a 1 " T i o h i v i i I T t t t f l W ! Q A 4 Q I 0+1-
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Lietuvą nešė Karaliaučiaus bei 
kituose Vokietijos universitetuose 
ėjęs mokslus jaunimas, taipgi 
kunigaikščio Albrechto pastan
gomis ir lėšomis leidžiamos pro
testantiškos lietuviškos knygos 
bėi čion atsikėlę amatininkai ir 
pirkliai, atvykę iš Prūsų Lietuvos, 
iš Prūsijos bei Vokietijos. 

Į Todėl Liuterio reformacijos šali-
\ ninkai daugiausia buvo miestelė-
i nai , kiek žemdirbių, bei vienas ki-
' t a s d i d ž i ū n ų . L i u t e r o n a i 

labiausiai išsiplėtė pietų vakarų 
Lietuvoje ir iki mūsų laikų pasi
liko gana tampriai susiję su Prūsų 
Lietuva. Lietuvos liuteronai, ypač 
lietuviai, gana gyvai išlaikė Liu
terio skelbtą pietizmą, mal
dingumą bei pasyvumą viešajam 
gyvenimui ir išugdė surinkimus 
bei panašias dvasiškai pietistines 
draugijas. Deja, t a s pietistims 
užsidarymas ir atsiribojimas nuo 
viešojo gyvenimo Lietuvos liu
teronus atitolino nuo lietuvių tau
tos kultūrinio ir pasaulietinio gy
venimo. Kaip toliau matysime, jie, 
pasinėrę mistiškame pietizme, ati
trūko nuo Lietuvos socialinio bei 
politinio gyvenimo ir nepajėgė 
svarbiais lietuvių tautos gyve
nimo atvejais atlikti jiems pride
rančios pareigos. Liuteronų pasy
vumą, y p a č l ietuvių t a u t o s 
politiniame gyvenime, matyti, dar 
lėmė ir t a s duomuo. kad jų tuo
metinė inteligentija bei vadovau
jantys asmenys (lenkai dvasi

ninkai) buvo svetimtaučiai . Nors 
šiaip kituose kraštuose, pvz., Vo
kietijoje, liuteronai, vadovaujami 
savos inteligentijos, gana veikliai 
dalyvavo savo tautos kultū
riniame bei politiniame gyve
nime. 

Zwinglio - Kalvino reformaciją į 
Lietuvą atnešė daugiausia pačių 
lietuvių didikų sūnūs. Būdami 
turtingi, jie turėjo daugiau gali
mybių vykti į tolesnius kraš tus , 
kaip Šveicariją, Vokietiją ir kitur. 
J a u n a s Lietuvos kunigaikštis 
Mikalojus Radvila Juodas is (1515 
- 1565; išgyvenęs tik 50 metų), bū
damas Šveicarijoje, nuodugnia i 
susipažino su Kalvino reforma
cija ir vėliau pasidarė jos šali
ninku. Kadangi jis buvo ypač 
didžiai į takingas Lietuvos val
džioje ir bajorų tarpe, tai jo pavyz
džiu pasekė ir daugelis bajorų. Gi 
Liuterio reformacija bajorams 
nebuvo paranki svarbiausia dėl 
to, kad liuteronų bažnyčių vidaus 
įrengimas j iems dar per daug 
priminė katalikybę ir k a d liutero-
nizmas daugiau krypo į mistinį 
pietizmą, ati toldamas nuo kasdie
ninės realybės reikalų. Lietuvos 
bajorams ir didikams Kalvino 
reformacija buvo parankesnė ir 
jie mielai ją priėmė. Pa tys perėję į 
Kalvino reformacijos Bažnyčią, 
bajorai šį tikėjimą įvedė ir savo 
dvaruose. Nors liaudis buvo ragi
n a m a l a n k y t i e v a n g e i i š k a s 
pamaldas, tačiau ji, anuo metu 
tūnodama didžiame baudžiavos 
skurde ir ne turėdama pakan
kamo protinio išsilavinimo bei 
dvasinio subrendimo į religines 
tiesas įsigilinti, per t rumpą laiką 
nepajėgė Evangelijos tikėjimu 
giliai bei tv i r ta i persiimti. T a i 
liaudies padėčiai yra būdingas 
vieno žmonių atstovo p a s a k y m a s 
Taronio sinode 1595 metais: „mes, 
kaimiečiai, žmonės neturtingi, ir , 
mums visai nė ra laiko mąstyt i 
apie Dievą, nes ponai ir nedėldie-
niais randa m u m s gana darbo, i r 
nuo šios sunkios vergijos neiš
gelbės mus nei Dievas, ne i 
velnias". Vėliau, sąlygoms ver
čiant, bajorų daugumai grižus į 

liaudis vėl t apo katalikais, nes 
anuo metu vyravo dėsnis: kieno 
valdžia, to ir religija. 

Lietuvoje reformacijos pra
džioje reformatai (arba kitaip va
dinami kalvinai) su l iuteronais 
veikė vieningai. Lietuvos didikai, 
s tatydami protestantų bažnyčias , 
iš pradžių nedarė skirtumų t a r p 
reformatų ir liuteronų. Pavyz
džiui, kunigaikščiai Radvilai ne t 
ir pašalpas skirdavo liuteronų 
kunigams. Bet ilgainiui toji vie
nybė pradėjo silpnėti. Nors kal
vinų ir liuteronų tikėjimo aiški
n i m a i kiek s k i r i a s i (pvz . , 
skirtingas šven tos Vakarienes 
aiškinimas), bet jau Zwinglio su 
Liuteriu susi t ikimas Marburge 
1529 metais parodė, kad visais 
atžvilgiais juodu sutarė, tik 
Šventą Vakarienę jie nevienodai 
aiškino ir tik tuo klausimu nesu
tarė, š i s ski r tumas pasireiškė ir 
Lietuvos reformatų bei liuteronų 
santykiuose. Laikui bėgant, t a r p 
liuteronų ir reformatų vienybė 
silpnėjo, ir pagaliau 1563 metais 
susidarė dvi skirtingos savaran
kiškos bažnytinės organizacijos. 
Vėliau, nors ir buvo svyravimų 
santykiuose, Lietuvos protestan
tai suprato, kad skaidymasis ir 
nedraugingi veiksmai tik j iems 
patiems kenkia. Todėl vėl buvo 
daromos pas tangos šioms dviem 
broliškoms Bažnyčioms suartėti , 
net susijungti. Tos pas tangos 
ryškiausiai pasireiškė sinoduose. 

Lietuvos reformatai ir liutero
nai sukūrė savo bažnytinę san
tvarką. Jų tikėjimas yra pagrįs
tas šventu Raštu ir ištikimybe 

Liuter io vardo bažnyčia Įsrutyje, statyta 1612 m. Pirmoji lietuvių 
evangelikų parapija buvo įkur ta 1630 metais. 

Tr iv ieniam Dievui. Bažnytinius reformatų p a s t a n g a s susivienyti, 
re ikalus tvarko tikybinės bend- Taip, pvz., l iuteronai atmetė 1577 
ruomenės rinkti atstovai ir jai pa- sinodo nutar imus, pagrįsdami, 
t a r n a u j a kunigai. Parapijų rinkti kad kalvinai religine vienybe 
pasaul iečiai atstovai ir jų kunigai siekia politinių tikslų ir nori 
suvažiuoja į sinodą ir čia spren- patraukti karal ių į protestantiz-
džia savo tikybinius reikalus, mą. Tik pagal iau 1719 metais Kė-
Lietuvos evangelikų, a rba kitaip dainiuose įvykusiame sinode liu-
s a k a n t protestantų, sinodai įvyk- teronų ir reformatų buvo sutarta, 
davo j au apie 16 amžiaus antrąją kad vieni ant r iems leis savo baž-
puse. Toks jų bendras sinodas nyčiose atlikti pamaldas kiekvie-
pas tovia i susirinkdavo Vilniuje niem savo tvarka, 
nuo 1559 metų. Iš pradžių tokie * * * 
s inodai būdavo bendri, kur daly- j^ūsų la ikais keliamas visų 
v a u d a v o ir liuteronai, ir kalvinai , krikščionių bažnyčių suartėjimo 
ir hus i t a i bei kiti protestantai . Tik klausimas. Vyksta vadinamas 
nuo 1563 metų ir kalvinai , ir liu
te ronai pradėjo šaukti kiekvieni 
savo atskirus sinodus. Bet karts 

kar to būdavo šaukiami ir nuo 
bendr i sinodai, kur a ts i rasdavo 
asmenų su nauju įkvėpimu ir 
pas i ryžimu stengtis tų dviejų Baž
nyčių susivienijimo pasiekti. 
Deja, ka ip Liuteris su Z-Mngliu 
Marburge dėl vieno punkto nesu
tarė , ta ip ir Lietuvos liuteronai ir 
reformatai net per kelis šimtus 
metų dėl to paties punkto nepa
jėgė galut inai susitarti . Tiesa, šio 
punk to skir tumas šiais laikais 
nebe ta ip aštriai pabrėžiamas. O 
reformatų Bažnyčios generalinis 
super intendentas kunigas prof. 
dr. P . Jakubėnas Lietuvos evan
gelikų bendrame suvažiavime 
K a u n e 1936 metais pabrėžė, jog 
jau seniai praėjo tie laiitai. Racia 

g inčai . J i s tuomet nurodė, kad 
svarb iaus ia i mus visus vienija 
tikėjimas gyvu Trivieniu Dievu. 

Is tor inia i duomenys rodo. kad 
reformatų pastangoms susivieny
ti su liuteronais kliudė ir tai , jog 
jie siekė patraukti į savo pusę 
Lietuvos Didįjį Kunigaikštį ir Įtai
gau t i vispusiškai Lietuvos gy
venimą. Šias reformatų pastan
g a s stipriai rėmė ir kunigaikščiai 
Radvi la i . įdomu priminti , kad ir 
Prūsi jos kunigaikštis Albrechtas 
siekė įgyvendinti vieningą refor
m a c i j ą Prūsų ir Didžiojoje 
Lietuvoje. Bet, kaip jau anksčiau 
minė ta , Lietuvos liuteronai, laiky
damies i pietistiškos krypties, o 
svarb iaus ia — turėdami vado
vaujančius asmenis ne lietuvių 
k i l m ė s , v e n g d a v o d a l y v a u t i 
Lietuvos gyvenimo santvarkoje ir 
ka i k a d a net griežtai atmesdavo 
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ekumeninis judėjimas. Bažnyčios 
ilgisi krikščioniškos vienybės ir 
bend rada rb i av imo . Ir r e i k i a 
pasakyti, ypač po paskiausio 
karo, jau geras ga las pažengta 
pirmyn. Pagr indas ekumeniniam 
bendradarbiavimui yra pati Evan
gelija, nes Kristaus įkurtoji baž
nyčia yra viena ir visi krikščio
nys turi bū t i vieningi Jame. Todėl 
Liuterio šūkis: ..Atgal prie Evan
gelijos, pr ie Kristaus, tikėjimo" 
yra ir mūsų laikų šūkis. Todėl mes 
tikime, k a d per Liuterį esame 
atvesti ne prie liuteroniškos baž
nyčios, be t prie visuotinės krikš
čioniškos bažnyčios, kurios galva 
yra Kristus. Ir mes visi daugiau 
suartesime, jei daugiau visi į 
Dievo Žodį, į Evangeliją įsigilin
sime. Kelias į vienybę eina per 
centrą, per Evangeliją. Tada nu
stoja s avo ypatingos reikšmės 
visos pertvaros ir bažnytinės 
formos. Krikščionis, stovįs ant 
Dievo Žodžio pagrindo, yra krikš
čionis, siekiąs vieningumo. 

Jaunųjų Lietuvių 
Rašytojų konkursas 
Novelės premijos — $600.00 ir 

$400.00. Eilėraščio - $500.00. 
Konkursą skelbia J A V LB Kultū
ros taryba. Premijų mecenatas — 
Lietuvių Fondas. 

1. Konkurso dalyvių amžius — 
18 iki 35 metų. 

2. Konkursiniai kūriniai at
siunčiami iki 1983 m. gruodžio 31 
d. šiuo adresu: Jaunųjų Rašytojų 
konkursas, 4249 Lambert Rd., So. 
Euclid, Ohio 44121. 

3. Konkursiniai kūriniai rašomi 
lietuvių ka lba mašinėle arba gerai 
įskaitomu rankraščiu. Eilėraščių 
reikia atsiųst i po penk i į j -

4. Kūriniai pasirašomi slapy
vardžiu, pažymint amžių, pvz., 
Liepa, 32. Slapyvardis su adresu 
užrašomas ant užlipinto voko, 
kuriame įdėta tikroji pavardė 
adresas ir telefono numeris. 

5. Vertinimo komisija visa iŠ 
Clevelando: Juozas Stempužis 
(tel . 1-216-382-9268), D a l i a 
Staniškienė ir Vacys Kavaliūnas. 

6. Konkursiniai rankraščiai 
nebus grąžinami. Autoriai pasilie
ka nuorašus. 

7. Nove lės temą l a i s v a i 
pasirenka pats autorius. J o s ilgis 
— iki 20 puslapių. 

8. Premijuotieji kuriniai t ampa 
JAV L B Kul tūros t a r y b o s 
nuosavybe 
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Martyno Liuterio giesmės lietuvių 
evangelikų giesmyne 

TVIRČIAUSIA APSAUGOS PILIS 
Yra mums Viešpats Dievas; 
Bėdoj mūs skydas ir viltis, 
Pagalba tik jis vienas. 
Senasis priešas vis 
Mus tyko, kaip žaltys; 
Baisinga jo galia 
Ir didelė klasta, 
Nėra lygaus jam žemėj. 

Ak, mūsų pajėga menka, 
Mums veikiai žūti reiktų, 
Jei Dievo karžygio ranka 
Pagalbos mums neteiktų. 
Ar tu dar klausi, kas 
Galingas vyras tas? 
Tai Kristus, Viešpats mūs, 
Kurs Dievas ir žmogus, 
Jis turi nugalėti. 

Jei žemė bus pilna velnių, 
Mus norinčių praryti, 
Ne per labai bus mums baisu, 
Pavyks atsilaikyti. 
Nors pagiežą prieš mus 
Pasaulio viešpats siųs, 
Ne ką mums padarys: 
Lengviausiai pražudys 
Jį gyvas Dievo Žodis! 

Jie turi Žodį su tiesa 
Palikt be abejonės. 
Pas mus pats Dievas su dvasia 
Ir apstumu malonės. 
Jei garbę ir turtus, 
Jei žmoną ir vaikus, 
Gyvybę mums išplėš, 
Jie nieko nelaimės: 
Mums lieka karalystė. 

AŠ IŠ DANGAUS ClON ATEINU, 
Naujieną gerą jums nešu. 
Klausykitės didi, maži: 
Naujiena ši tokia graži. 

Jums gimė šiandien iš tyros 
Mergelės, išrinktos, skaisčios. 
Vaikelis nuostabiai gražus, 
Kurs jums didžiausias džiaugsmas bus. 

Tai Jėzus Kristus. Viešpats mūs, 
Kurs iš bėdų išgelbės jus. 
Jisai mielai jus išganys, 
Nuo nuodėmių jus apvalys. 

Palaimą visą duos jis jums. 
Kurią pritaisė Tėvas mums, 
Kad su mumis visi drauge 
Kjyventute jus danguje. 

Dėmėkitės žymes gerai: 
Tai prakartas ir vystyklai, 
Ten guli kūdikis romus, 
Pasaulio Viešpats prakilnus. 

Todėl skubėkime linksmai 
Visi su kerdžiais į tenai 
Stebėt, ką Dievas mielame 
Mums dovanojo Sūnuje. 

Širdie, pažvelk tu atidžiai: 
Kas guli prakarte saldžiai? 
Kas gi tas kūdikis gražus? 
Tai Jėzus. Viešpats mūs brangus. 

Šlovingas ir meilus svety. 
Tu ir manęs neaplenki. 
Mane varge tu aplankai, 
Kaip atsiteisiu tau už tai? 
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Liuterio giesmės „Ein feste Burg ist unser Gott" 
rankraščio originalo faksimilė. 

Visatos Viešpatie kilnus, 
Kaip tu likai toks nežymus, 
Jog prakarto šiene gulei, 
Nors žemę, dangų tu valdei? 

Jei šis pasaulis net visus 
Paklotų savo tau turtus, 
Tačiau visoj didybėj jis 
Per menkas būtų tau lopšys. 

Aksomas tavo ir šilkai 
Stambi žolė ir vystyklai, 
Kuriuos, karaliau malonus, 
Švyti dangaus šlove skaistus. 

Taip man parodai, kad visa 
Pasaulio turtų prabanga, 
Galybė žemiškos garbės 
Neturi tau jokios vertės. 

O, Jėzau, mylimas svety, 
Lovelę švarią renk many 
Gulėti gilumoj širdies, 
Kad neužmirščiau aš tavęs. 

Tuomet aš džiaugčiaus visados 
Net savo dideliuos varguos, 
Kalėdų giesmę tau saldžiu 
Giedočiau vis širdies balsu. 

Aukščiausiam Viešpačiui garbė, 
Mums Sūnų siuntusiam šlovė! 
Tuo džiaugias angelai Šventi, 
Gadynę naują skelbdami. 

LAIKYK MUS, DIEVE, VISADOS 
Prie žodžio amžinos tiesos: 
Globok savo Sūnaus tarnus, 
Sudrausk jo priešus nelemtus. 

O. Kristau, Viešpatie visų, 
Apgink krikščionis nuo bėdų. 
Kad už malonę nuoširdžiai 
Tave jie girtų amžinai. 

Šventoji Dvasia, mus valdyk, 
Dermėj bažnyčią išlaikyk; 
Parvesk po žemiškos būties 
Mus į gyvatą iš mirties. 

M a r t y n a s L iu te r i s yra sukCręs nemažai bažnytinių 
giesmių, vėliau paplitusių po pasaulį. Bene žinomiausios 
yra „Ein feste Burg ist unser Gott" ir kalėdinė ..Vom 
Himmel hoch da komm* ich her," kurių čia spausdina
mos lietuviškos versijos yra iš Evangelikų giesmyno 
(Minden: Lietuvių evangelikų liuteronų Bažnyčios 
vyriausioji taryba tremtyje, 1957). „Muzika yra viena 
gražiausių Dievo dovanų, ji dažnai mane paskatino ir 
sušildė", sakė Liuteris, Pagal Lietuvių Enciklopediją.' 
„Liuterio bažnytinės giesmės sugestyvios, muzikalios ir 
aukštos literatūrinės vertės". 
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Martyno Liuterio 500 metų 
sukakties proga 
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(Atkelta iš 1 psl.) 
vaisiai nedaro medžių nei gerų, 
nei blogų, ir tik medžiai neša vai
sius, taip žmogaus asmuo turi 
būti geras ar dievotas, pirm negu 
jis daro gerus ar piktus darbus; 
ne jo darbai daro jj gerą a r blogą, 
tik jis daro gerus a r blogus 
darbus". Ir kadangi darbai nė 
vieno nepadaro gero, aišku, kad 
tik tikėjimas Kristaus malonės 
žodžiu daro žmogų gerą. Taigi 
Dievas išteisina mus per tikėji
mą, kuris Kristuje r anda atleidi
mą. 

Tik šitas tikėjimas m u m s sutei
kia visišką išganymo tikrumą. 
Tuo Liuteris išreiškia visa, kas 
svarbiausia ir esmingiausia krikš
čionies gyvenime. Tiesa, šv. 
Augustinas daug amžių prieš Liu
terį ilgėjosi rasti atilsį Dieve, ilgė
josi išganymo tikrumo, bet jo 
nesurado. Liuteris, priešingai, 
rado tikėjime visišką tikrumą, ko, 
deja, Augustinas nepatyrė. Taip 
Liuteris atrado, ko visi Vidurinių 
amžių reformos sąjūdžiai veltui 
ieškojo. J i s rado i šganymo 
tikrumą tikėjime, kuris remiasi ne 
žmogaus darbais, bet Kristaus 
nuopelnais, ir kuriuo vienu, be 
darbų, nusidėjėlis pateisinamas. 
Tuo būdu Liuteris vėl padarė aš
tuntąjį Laiško romėnams skyrių 
krikščioniškojo tikėjimo uola. 
Niekur taip aiškiai neišryškėja jo 
priešingumas to meto kataliky
bės mokslui, kaip čia. Toji klausė, 
k a s įgalina nuodėmingą žmogų 
daryt i gerus darbus, kad jis 
patiktų Dievui. Jos atsakymas 
buvo ilgas ir sudėtingas. J i sukūrė 
milžinišką sistemą iš Kristaus 
kentėjimų, sakramentų, žmogaus 
dorybės liekanų, patenkinimų, 
nuopelnų, tikėjimo ir meilės. Liu
teris, priešingai, aprašo tikrumą, 
kurį jis patyrė per tikėjimą Kris
tumi, kuriame jis sutiko malo
ningąjį Dievą. Jis žinojo, kad 
visas jo krikščioniškas gyve
nimas, visa to gyvenimo palaima 
ir džiaugsmas, kurį jis turėjo, 
plaukė iš šito tikrumo. Nuodėmių 
atleidimas, tikėjimas ir išganymo 
tikrumas yra pirmutinis ir pasku
tinis Liuterio krikščionystės žodis. 
„Kur yra nuodėmių atleidimas". 
jis sako, „ten yra gyvenimas ir 
išganymas". Būdamas tikras, kad 
pateisintas tikėjimu, Liuteris 
Įgavo drąsą pasipriešinti Romai ir 
pasauliui. 

Trečia, Liuteris sugrąžino Nau
jojo Testamento Bažnyčios sam
pratą. Jis skyrėsi nuo savo Baž
nyčios teologų ne Bažnyčios 
reikšmės klausimu, bet Bažny
čios esmės ir autoriteto kiau

nes jinai gimsta iš žodžio, juo 
minta ir miršta be jo. Štai kodėl 
Liuteris pasiryžo duoti savo žmo
nėms į r ankas Šventąjį Raštą. Jis 
išvertė jį į gimtąją kalbą ir pa
darė prieinamą visai liaudžiai. 

Akcentuodamas Rašto, ypač 
Naujojo Testamento, vertę, Liu
teris nužemino tradicijos vertę. 
Tradicijos vardu jo meto Bažny
čia aiškino šv. Raštą, kaip norė
dama, ir tradicijos pagrindu tvir
tino, k a s tiesa ir kas netiesa. 
Liuteris reikalavo tirti istorinę šv. 
Rašto prasmę ir neaiškinti jį, 
vien remiantis Bažnyčios tėvų 
autoritetais ir nuomonėmis. 

Bet Liuteris skyrėsi nuo savo 
Bažnyčios teologų ir kitu požiū
riu. Kalbėdami apie Dievo žodį, jie 
turėjo mintyje Rašto ra idę, jo 
mokymus ir nuostatus. Liuteris, 
priešingai, turėjo omeny Rašto 
branduolį. Jis vadino jį „gryna 
Evangelija", „grynu žodžiu", 
„Dievo pažadais"; t rumpai , jis jį 
rado Jėzuje Kristuje. Dievo žodis 
jam buvo liudijimas apie Kristų, 
kuris išgano mus. Kaip tikėjimas 
turi bendra tik su gyvuoju Dievu 
Kristuje, taip ir Rašto bei Bažny
čios autoritetas yra Dievo žodis, 
Dievo apreiškimo Kristuje skelbi
mas, kiek jis sukuria tikėjimą. 
„Aš statau", sako Liuteris, „prieš 
visų Tėvų iš taras , prieš visų 
angelų, žmonių, velnių gudrystę 
bei žodį Raštą ir Evangeliją. Cia 
aš stoviu, čia aš protestuoju, čia 
aš vaikščioju, iškėlęs galvą, ir 
sakau: Dievo žodis m a n viršija 
visa..." 

Skirtingiausias Liuterio pažiū
ros į Bažnyčią bruožas yra jo 
mokslas apie visuotinę tikinčiųjų 
kunigystę. Kiekvienas krikščio
nis y r a kunigas kitam, „nes kaip 
kunigai mes esame vert i pasi
rodyti Dievo akivaizdoje, melstis 
vienas už kitą ir mokyti vienas 
kitą kas dieviška". Aišku, kad 

Nuomonės ir pastabos 
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Kultūros reikalų komisijai JAV 
LB Kultūros taryba savo veiklos 
p r a n e š i m o rėmuose pa te ikė 
specialią informaciją, liečiančią 
jos kultūrines premijas. Šia infor
macija atsakoma į klausimus, 

ros premijas. Ir tai tik iš bėdos, 
kai niekas ki tas valstybinės 
premijos pakaitalo neįsteigė. 
Rašytojai juk neturėtų pa tys save 
p r e m i j u o t i . T o d ė l L i e t u v i ų ' 
Bendruomenės Literatūros premi-

macija atsakoma į klausimus, ^ ™ ^ y 7 a T storiškai, ir 
premijų reikalu iškilusius spaude- £ . J ^ J * ™ " . £ a k t a s . 

tymo darbų; kad niekas savo dar
bais negali nusipelnyti išgany
mo; k a d i š g a n y m a s y r a 
s u v e r e n i o s Dievo m a l o n ė s 
dovana. Tai buvo apaštalo Pau
liaus įsitikinimas, ir ta i yra pats 

žmonių, kurie, Dievo apšviesti ir 
J o Evangelijos atnaujinti, y ra 
pasiryžę skleisti jos tiesą, kuri 
v iena daro žmones laisvus. 

simais. Bažnyčia j a m buvo com 
munio sanetorum, tikinčiųjų 
bendrija — bendrija tų, kuriuos 
Šventoji Dvasia pašaukia Dievo 
žodžiu, apšviečia ir pašventina. 
Esminė Bažnyčia yra Šventųjų 
draugystė, ne hierarchinė struk
tūra, pagai Liuterį. Kaip žinome, 
jis atmetė popiežiaus autoritetą. 
Tai darė ir kiti pirm jo, bet Liu
teris ėjo toliau. J i s teigė, kad 
vyriausias Bažnyčios autoritetas 
yra Dievo žodis. Žodžio skelbi
mas ir klausymas, ne apaštalinė 
seka, sudaro tikrąją Bažnyčią, 

šita kunigystės sampra ta buv< 
hierarchinės Bažnyčios sant 
varkos užpuolimas. 

Ketvirta, Liuteris sugrąžino 
Kristui centrinę vietą savo teolo
gijoje ir tikėjime. „Kas mąstoma 
apie Dievą be Kristaus, tėra ne
naudingos mintys ir tuščia stab
meldystė". „Aš nenoriu žinoti 
apie jokį kitą Dievą", jis sako, 
„tik mano Viešpatį Kristų. Štai 
ten man atverti Tėvo širdis, val ia 
ir darbas ir tenai jį pažįstu". Taip 
Liuteris pastūmė į šąli visas scho
lastikų spekuliacijas apie Dievą 
be Kristaus. Svarbiausia, kad 
Kristuje Liuteris rado malo
ningąjį Dievą, ne rūstųjį Teisėją. 
kurį jam piešė jo laikų Bažnyčia ir 
kurio vaizdas neleido jam ras t i 
ramybės. 

Liuteris buvo gal ingas Evan
gelijos skelbėjas ir reformatorius. 
Bet jis nesukūrė teologinės 
sistemos; toji nebuvo jo dėmesio 
centre. Jis paliko daug nesurištų 
galų. Kai kurie dalykai, kuriuos 
jis skelbė, tiko jo laikui ir nebe-

kaip tikros Dievui tarnystės sritį, n ė m s gairės. Kiekviena reforma-
Minėdami didžiojo reforma- cija y ra nepabaig ta reformacija. 

toriaus sukaktį, klauskime: a r Dievas neapribojo savo šviesos 
p a t e i s i n i m a s ir i š g a n y m a s v ienais kur ia i s laikais. J i s gali 
malone, kurį jis skelbė, gali i r - m u m s s u t e i k t i n e t d a u g i a u 

liaus įsitikinimas, ir ta i yra pats m u m s tapti laisvinančia jėga nau- šviesos. Kai kartą vienas pasakė: 
Evangelijos branduolys. Pirmą i 3 ™ ^ džiugiam gyvenimui Kris- „Pasaul iu i reikia kito Martyno 
kartą istorijoje Liuteris, kaip t a u s draugystėje, ne vien tik ne- Liuterio", jo draugas atsakė: „Ne, 
niekas kitas pirma jo, atskleidė g y ™ teologine doktrina? Sakoma, pasaul iui reikia daug mažų Liu-
mums P a u l i a u s pa te i s in imo ecclesia reformatą semper refor- terių". Tikrai , pasauliui reikia 
doktriną, kurios viduramžinė mauda. Didieji reformatoriai žmoi 
darbų teologija nesuprato ir laikė neturi virsti paminklais, ženkli-
krikščionis nežinojimo ir netikru- nančiais reformavimo pastangų 
mo tamsoje. pabaigą; verčiau jie turi būti žmo-

Mes gyvename aktyvistinėje 
kultūroje, kur naujos, sekulia
rinės teologijos mums sako: 
„Liuterio skelbimas nebeturi 
mums reikšmės. Mes patys turime 
keisti galingas visuomenės struk
tūras — tai mūsų išganymas. 
Pamirškime savo asmens išgany
mą ir darykime visa, ką galime, 
pasauliui išgelbėti". Liuteris atra
do Paulių, studijuodamas jo Laiš
ką romėnams, ir taip pasidarė 
laisvas; iiberacijos teologai atra
do Marksą, pamiršo Evangeliją ir 
tapo humanizmo ir sekuliarizmo 
vergais. Išganymas malone vėl 
čia išvirto į išganymą darbais. 

Antra, Liuterio nepamirštamas 
nuopelnas yra jo pažintis, kad 
tikėjimas yra asmeninis santykis 
su Dievu Kristuje. Tikėjimas yra 
širdies pasitikėjimas; jis yra 
gyvas dalykas. „Religijos širdis", 
sako Liuteris. ..glūdi jos asmeni
niuose Įvardžiuose", istorija vaiz
džiai rodo, kaip gyvas tikėjimas 
gali būti pakeistas galvos ir dog
m i n i u UI 

Naujos knygos 
• Bronius Žalys, Apie žmones, 

žemą ir vėjus. Bass Hill, NSW, 
Australija: Gintaras, 1983. 88 psl. 
Kaina nepažymėta. 

Australijoje gyvenantis Bro
nius Žalys yra ilgametis spaudos 
darbininkas, jau senokai spausdi
nęs periodikoje savo eilėraščius, 
dalyvavęs poezijos a lmanache 
Terra Australis. J is y ra Mūsų 
Vyčio, Skautų aido redakcinio 
kolektyvo narys, Mūsų pastogės 
bendradarbis, skautiškų leidinių 
ir laikraštėlių redaktorius. Ši 
knyga — debiutinis jo kūrybos 
rinkinys. Kaip rinkinio pavadini
mas nurodo, eilėraščiai daugiau
sia stengiasi sugauti universalias 
temas: gyvybę ir gyvenimą, jūros 
ar šypsenos jėgą, žvaigždžių 
žavesį, aro skrydį, antikinės 
mitologijos gamtos metų ciklui 
duotus pavidalus, audros 

pasakoja mirusiems, 
ką jie toli laukuose mato... 

Knyga laba i gražiai išleista ir 
no r s eilėraščiai juose pasiekta 
i š ra iška nelygūs, užtenkamai yra 
juose posmų, verčiančių skaity
toją stabtelėti ir geriau įsiklau
syti . 

• Marija Aukštaitė, Lyrika 

ar ne

t inka mūsų amžiui. Tačiau daug 
dalykų, kuriuos Liuteris skelbė, 
tebegalioja mūsų la ikams ir 
visiems laikams. 

Visų pirma tai jo teigimas, kad 
mes išganomi viena malone; kad 
išteisinami vien tikėjimu, be įsta-

Trečia, Liuteris teisingai akcen
tavo, kad mūsų kasdieninis gy
venimas pasaulyje yra geriausia 
ir vienintelė vieta tarnauti Dievui 
ir artimui. J i s pamokė mus kartą 
visam laikui, kad mūsų kasdie
ninės pareigos ir kasdieniniai 
darbai yra ne mažiau šventi ir 
reikšmingi Dievui, kaip mūsų 
maldos bažnyčioje ir pamokslai iš 
sakyklų. Dievo valia vykdoma 
žemėje, kur mes nešame gyveni
mo naštas ir susitepame savo ran
kas , padėdami savo artimui skur
de. Tai pamoka visiems, kurie 
žiūri į paprastą darbą, į šeimi
ninkės ir motinos triūsą namuose 
kaip pažeminančią vergystę ir ne 

Martyno 
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taus stichiją (pvz., Rašo žaibas 
virš dangoraižių viršūnių:/Būk, 
žmogau, ir tu į žaibą panašus, 
..Vasaros audra", p. 17). Net ir 
autoriaus vėjai nėra vietiniai, bet 
tie, kurie siaučia po visą žemę ir 
vakare pavargę kalbasi: 

... kaip jie Australijos 
džiakarandų miškuose 
bites prižiūrėję, 
kaip karštą smėli viesulais 
nešioję dykumoj Sacharos, 
kaip Himalajų kalnuose šokdinę 
sunkias snaiges 
ir vandenynų plotuose bangom 
didžiulėm jodinėję 

(„Ką kalbėjo vėjai", p.49) 
Kartais šie universalumo apma
tai eilėraščiui vykusiai patarnau
ja: 
Užgims Jisai šią naktį 
gūdumoj Šimonių girios... 
... užaugs 
ir vėlei vaikščios 
jaunas Dievas 
Lietuvos žaliais laukais 

(„Kūčių vakaras 1981", p.51) 

Antra vertus, keletas eilėraščių 
išsiskiria savo šiltu intymumu, 
pvz. „Lopšinė labai labai mažai 
mergaitei" arba „Joninių nakt is" . 
Taip pat įdomūs tie, kurie panau
doja Australijos gamtovaizdžio 
detales, nes jos naujos mūsų 
raštijoje. 

Universa lumo s i e k i a m a ir 
patriotinės tematikos eilėraščiuo
se. Skyriuje „Artojų žemės paslap
tys" autorius pasitelkia labai 
gilios lietuvių tautos praeities 
motyvus, ieškodamas, kaip jis 
sako, auksinio stebuklingo rakto 
vartams ateities... (p.66). Tačiau 
kur eilėraštis kreipiasi į skai
tytoją ne tiesiogine retorika, o 
prakalba konkrečiu vaizdu, kūry
binė išraiška autoriui geriau 
pavyksta — pvz. ..Maro kapeliai" 
prasideda: 

Liepos ir topoliai baltieji, 
apstoję maro kapelius. 

Torontas: A. F. Navikevičius, 
1983. Viršelį piešė A. J. Navike
vičius. 204 psl. 

N u o 1930 m . K a n a d o j e 
gyvenančios ankstesnės kartos 
rašytojos Marijos Radkevičiūtės-
Navikevičienės vėliausios kūry
bos r inkinys. Keliuose jo skyriuo
se — „Vakaro tylos idilijoj", „Su-
lyra mažam kambarėly". „Su lyra 
k a l n u o s e " s u d ė t a neei l iuot i , 
d a ž n i a u s i a i v i e n o s a k i n i o 
posakiai (pvz. maldos formos 
kreipiniai į Dievą: „Aš netinku 
pasauliui , tinku tik Tau, mano 
Viešpatie, kurs mane sutvėrei 
beža isdamas su žemės dulkių 
sauja", p.8) arba aforizmai — apie 
tiesą, meilę, ilgesį, dvasingu
mą, įdomi ilgesnė eiliuota poe-
m a „ G a n a r a s k a " (Kanadoje viena
me kalne miškas ir pakalnėj upė), 
iš laikanti keturių pėdų trochėjinį 
ritmą ir net jį įvairiuojanti. bet 
kai kur labai žiauriai skriau
džianti kirčiavimą. Kiti skyriai: 
„Po žaliais ąžuolais mūzų arfoms 
dūzgiant" , „Siela — sieloms", 
pateikia religinės, patriotinės 
minties ir asmeniškų autores 
pergyvenimų poveikyje parašy-

je, suvažiavimuose ir įvairiuose 
posėdžiuose. Ji čia pateikiama 
visiems, kurie šiuo reiškiniu yra 
domėjęsi. 

Galima tvirtinti, kad nuo 1981 
m. labiausiai matyta ir apšnekė
ta (žodžiu ir raštu) šios Kultūros 
tarybos veiklos š a k a buvo ir tebė
ra jos organizuotos kultūrinių 
sričių premijos. Dauguma premijų 
iniciatyvą laikė gera, visokerio
pai prasminga. Tačiau atsirado 
asmenų ir laikraščių, šokusių šią 
iniciatyvą sunaikinti, o jei jau ir 
nesunaikinti, tai nors jos reikšmę 
sumenkinti, pajuokos daiktu pada
ryti. 

Šios premijų bylos charakterį ir 
niuansus suvokti, identifikuoti 
tegali tie, kuriems jos iniciatyva 
p r i sk i r i ama i r gera d a l i m 
priklauso. Taigi. 

Kodė l? 
Pirma, š i taryba 1980 m. perim

dama pareigas, paveldėjo kitų 
Tarybų vykdytas tradicijas. Jos 
buvo: Spaudos mėnuo, Teatro 
festivaliai ir kultūrinės premijos. 
Būtų buvę T a r y b o s ve ik la i 
kenksminga ir tiesiog įžūlu kitų 
iniciatyvas suniekinti ir jas likvi
duoti. Buvo perimtos vykdyti 
visos trys. 

Paveldėtosios premijos buvo: 
dailės, muzikos, radijo ir teatro. 
Negalėjome nepastebėti, kad pati 
reikšmingiausia kūrybos šaka — 
literatūra buvo aplenkta. Prisimi
nėme Nepriklausomos Lietuvos 
įsteigtos valstybinės Literatūros 
premijos pavyzdį ir poveikį. 
Kultūros tarybai pasiūlius, tuome
tinė JAV LB Krašto valdyba 1980 
m. pradžioje įsteigė 3000 doi. 
dydžio kasmet inę Lietuvių 
Bendruomenės Literatūros premi
ją. Dabar pasigirsta teigimai, kad 
tokią dominuojančią premiją 
turėtų skirti Lietuvių Rašytojų 
draugija, nes ir Lietuvos Valsty
binę Literatūros premiją buvę 
pavesta skirti tuometinei Rašyto
jų draugijai. Bet tai netiesa. Tą 
premiją paskirti buvo pavesta 
Švietimo Ministerijai. Iki jos įstei
gimo Rašytojų draugija irgi savo 
premijos neturėjo. Net ir Vokie
tijoje literatūros premijas skyrė ne 
Rašytojų draugija, o Tremtinių 
Sąjungos Švietimo valdyba. Tik 

etiškai, nuoseklus aktas . 
Antra. Visokių formų premijos 

buvo, yra ir bus ir erdvės, ir laiko 
prasme visuotinai naudojamos 
priemonės apdovanoti, pagerbti, 
pavyzdžiais statyti, skatinti . Tai, 
kas visos žmonijos visais laikais 
vartota, savaime t a m p a protų ir 
jausmų įteisinta, geistina, gerbti
na ir naudotina vertybe. Tik 
psichiškai ir morališkai iš vėžių 
išklydęs individas gali drįsti ją 
žeminti, niekinti, pajuokti. 

Trečia. Premijų organizavi
mas , garsinimas, iškilmingas 
įteikimas Premijų šventėje kuria 
kultūrinę atrmosferą, pasiekian
čią ne tik visą išeiviją, bet ir tautą 
tėvynėje. Visa tai skat inančiai 
veikia kūrėją ir jo kūrinio 
naudotoją. 3000 dol. Literatūros 
premija yra jau ir medžiaginė 
vertybė bei paskat inimas. J a 
vargu ar prisiauginsime naujų 
išeivijos rašytojų, bet galime turė
ti vilčių sulaukti daugiau ir 
stipresnių kūrinių. 

-
K o k i o s ? 

Prie penkių minėtųjų premijų 
1981 ir 1982 m. dar buvome įstei
gę Kultūros darbuotojo ir Litua
nistikos anglų ka lba premijas. 
Nedorų gandų paveiktas, tom 
premijom Lietuvių Fondas jau 
nebeskiria lėšų. Žodžiais taip 
labai rūpinamės mūsų reikalų 
garsinimu svetimųjų tarpe. Ir ar 
nereiktų rūpintis t a i s dar lietu
viškai jaučiančiais, bet tėvų kalba 
jau neskaitančiais ir juo labiau 
nerašančiais. Premija vis dėlto 
būtų ženklas, kad ir tokie Lietu
vių Bendruomenei rūpi. Kultūros 
darbuotojo premija lygiai svarbi. 
Įva i r iuos k u l t ū r o s d i rvonuos 
iškiliai reiškiasi daugelis asmeny
bių, kurie nėra nei rašytojai, nei 
muzikai, nei teatralai , nei radijų 
vedėjai. Visos Kultūros tarybos 
premijos būtinos, kad apimtų dar 
gyvas ir r e i k š m i n g a s kultū
rinės veiklos ir kūrybos sritis. Vis 
sergame jaunimo rūpesčiais, o 
Jaunojo dailininko • premijai 500 
dol. taip pat nubraukėme. 

-
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tus tradiciniai ketureilius eilė
raščius. Tarp jų nemažai proginių 
— panegirinių eilėraščių: pvz., 
„Garbingajai auditorijai — Lietu
vių skyriaus Kanadoje valsty
binėje bibliotekoje Otavoje 
atidarymo proga", „Lietuvos 
žurnalistų sąjungai", „Vienybei 
— 90-ties metų proga", „Mano 
literatūrinio vardo krikšto tėvas", 
o taipgi ir atskiras rinkinio 
skyrius „Poeto Laureato Nado ir 
Jul i jos Ras ten ių ga rbe i i r 
amžinam atminimui". 

K a i p ? 
Praktika diktavo tris premijų 

skyrimo metodus. Daugumai buvo 
sudaromos komisijos. Kitoms, kur 
komisijų sudarymas buvo per 
painus, buvo pasitelkti ekspertai. 

v Trečioms — pats laikas pateikė — 
sprendimus. Tai žymiems kultū
ros kūrėjams, jų amžiaus ar 
veiklos sukakčių - progomis (tuo 
atveju negi Kultūros taryba 
sudarys komisiją ir pasakys, pvz., 
s k i r k i t p r e m i j ą H e n r i k u i 
Kačinskui). 

Viena galime drąsiai tvirtinti: 
jokia premija nebuvo paskirta 
šališkai ir niekam, kas jos nebuvo 
vertas. Net mūsų kritikai to 
nesugebėjo rasti. 

J A V LB K u l t ū r o s t a r y b a 
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Vida Krii tolaityt* 
Dailininkės Vido* Kriitolaityt** i i N«w 
darbu paroda ivvka 1983 m. lapkričio mėn. 
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Pajūris faliejua) 
galerijoje. Jaunimo centre. 
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