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Velykinė paslaptis 
ir laisvės pažadas

V

Hermeneutika ir apokaliptinis pradas Šventame Rašte

Didžiosioms krikščionių šven
tėms yra būdingi kai kurie ben
dri bruožai. Pirmiausia, jomis 
kiekvienais metais yra prisi
menami ir pažymimi vienkar
tiniai lemiami įvykiai, kurie, 
tikėjimo akimis žvelgiant, ir 
sudaro išganymo istoriją, kuri 
savo ruožtu yra ne kas kita kaip 
esminės krikščioniškos sampra
tos — kad Dievas save apreiškia 
žmogui ir kad Jis tai daro žemėje 
— liudijimas ir plėtojimas. Antra, 
bent katalikiškoje tradicijoje, šios 
šventės taip pat jokiu būdu ne- 
atribojamos nuo žmonijos anks
tesnės patirties klodų, ypač prieš
krikščioniškoms kultūroms bū
dingo gamtos cikliškumo per
gyvenimo ir jo apeiginio ap- 
vaikščiojimo. Prieškrikščioniškoji 
pasaulėjauta glaudžiai įjungiama 
jeigu ne į pačią šventės esmę 
(kurią sudaro istorinis įvykis, ne 
gamtos reiškinių atsikartojimas), 
tai tikrai į jos prasmę, ją išplės
dama, pagilindama. Ir trečia, 
galbūt svarbiausiai — šios 
šventės sudabartina minimus 
lemiamus istorinius įvykius (toks 
yra pagrindinis bažnytinės litur
gijos siekis ir išdava), atveria juos 
visoj jų prasmės gilybėj kiekvie
nam, pasiruošusiam į juos 
įžengti, juose dalyvauti, būti 
perkeistam dabar ir čia iš jų te- 
besklindančia istorijoje veikusio 
ir nuolat veikiančio Dievo 
malonės. Todėl teologija šiose 
šventėse glūdintį tikrovės mat
menį taip taikliai vadina šventa 
paslaptim, ištiesiančia kvietimą 
joje dalyvauti, būti dieviškojo 
gyvenimo dalininku.

Praėjusių metų šv. Kalėdų pro
ga tėvas Antanas Saulaitis, SJ, 
šiose skiltyse rašydamas, nurodė 
kaip senovės lietuvių papročių, 
pavyzdžiui, Kūčių vakaro ir 
Naujųjų metų nakties burtų, in
tencija darniai įsilieja į Viešpa
ties Gimimo šventės reikšmę: „Il

Taikos (ramybės) palinkėjimas vienų šv. mišių metu naktį Nepriklausomybės aikštėje, Vilniuje, kurias aukoja susirin
kusieji ginti Parlamento rūmus po sausio 13-ųjų įvykdyto sovietinio smurto.

Aleksandro Juozapaičio nuotrauka

giausios metų nakties ir pradė
siančių ilgėti naujų gyvybės 
dienų laikotarpio papročiai, neiš
skiriant pačių Kūčių, atspindi 
žmogaus ir žmonių bendruome
nės giliausią troškimą darniai 
sugyventi su kitais žmonėmis ir 
su visa gamta, su kurios gyvybe 
žmogus iš esmės sutapęs. Ties
dami ranką su paplotėliu, 
imamės ir žygio ne ateitį spėti, o 
ateitį teigiamai bei palankiai 
kurti. [...] Kas tikrai, giliai, 
tauriai ir švelniai žmogiška, tas 
arčiausia tokio Dievo, kuris 
trokšta žmogui save apreikšti. Ta 
pati priešistorinių papročių 
prasmė išsipildo Kristaus 
žmogiškume, siekiančiame dar
nos savyje, tarp žmonių ir su visų 
Kūrėju (Draugo kultūrinis 
priedas, 1990 m. gruodžio mėn. 
22 d.).

Giliausią senovę siekiančios 
prieškrikščioniško mūsų protėvių 
tikėjimo tradicijos, ženklinančios 
žieminį saulės pokrypį, ne tik kad 
neprieštarauja Kalėdų kaip 
įsikūnijusio Dievo gimimo žemėje 
šventės reikšmei, bet ją papildo, 
sustiprina, kadangi į ją įlieja 
giliausiai žmogišką savo ateičiai 
palaimos troškimą. Panašiai ir 
Velykos — Viešpaties Prisikėlimo 
šventė — neatsiejamos nuo 
kasmetinio pavasario lūkesčio, 
nuo jame įžvelgiamos vilties 
atgyti, atsinaujinti, keltis 
gyvenimui, kaip tuo metų laiku 
daro visa gamta. Neatsitiktinai ir 
pats Velykų šventės vardas 
daugelyje šiaurės Europos kalbų 
liudija šį ryšį: angliškai Easter, 
vokiškai Oster, su jų variantais 
joms giminingose kalbose — žo
džio kamienas yra „aus-” — 
reiškiantis rytą (dienos laiką), 
rytus (žemės erdvės kryptį); lietu
viškai jis girdimas žodyje „auš
ra”, latviškai — „austra”. 
Šiaurės Europos religijų istorijos 

(Nukelta į 4 psl.)

ANTANAS RUBŠYS
Šiuolaikinis Švento Rašto aiški

nimas gimė prieš trejetą šimt
mečių, apie 1650 metus. Anks
čiau krikščioniškoji hermeneuti
ka Šventą Raštą laikė iš dangaus 
duotu raštų rinkiniu — praneši
mu apie įvykius, kurių nesąlygo
jo nei kultūrinė, nei istorinė 
aplinka. Ši siaura Švento Rašto 
kilmės-įkvėpimo samprata ne
turėjo vietos įkvėptųjų autorių 
vaidmeniui šventųjų knygų para
šyme ir nesidomėjo istorine 
apreiškimo plėtote Šventame 
Rašte. Švento Rašto aiškini
mas buvo perdėm teologiškas 
ir dogmatinis. Po 1960 metų 
šviežia intelektualinė srovė pra
dėjo sąlygoti Švento Rašto aiški
nimą. Jos ištaka buvo didėjanti 
filosofinio imanentizmo banga, 
perkėlusi Būties pradmenis nuo 
Dievo į gamtą ir žmogų. Renesan
so humanizmas, žavėdamasis 
žmogaus protu ir jausmais, nu
kreipė filosofiją nuo Dievo tikro
vės pažinimo į žmogaus tikrovės 
pažinimą. Žavesys žmogumi 
reiškėsi racionalizmu ir em- 
piricizmu —. dviem srovėmis, 
kurios įsakmiai dažė 17-ojo ir 
18-ojo šimtmečių mintijimą. Ap- 
švietos (Enlightenment, Aufkla- 
•rung) amžiaus būvyje empiriška- 
’sis racionalizmas pasiekė savo 
apogėjų. Proto sudievinimas skel
bė aušrą eros, kurioje, optimistiš
ku įsitikinimu, tamsuma bus iš
sklaidyta, prietarai sunaikinti, 
kadangi protas valdys žmonių 
gyvenimą: religiją, visuomenę, 
meną. Nuosekliu keliu eidamas, 
racionalizmas paneigė antgamtę 
ir paskendo panteizme, o kraštu
tinis empiricizmas atsidūrė sub
jektyvizme ir skepticizme.

Racionalizmas ir empiricizmas 
turėjo didelę įtaką Apšvietos 
amžiaus mintijimo vystymuisi ir 
Švento Rašto tyrinėjimui bei 
aiškinimui. Gamtos mokslų pa
žanga kėlė klausimus apie Šven
to Rašto pasaulio sampratą, 
mesdama iššūkį Švento Rašto ne
klaidingumui. Istorikai atrado 
naujus šaltinius, šalia Senojo 
Testamento, pasaulinės istorijos 
chronologijai sudaryti. Ar
cheologiniai tyrinėjimai atvėrė 
plačias duris ne tik į Artimųjų 
Rytų geografiją bei topografiją, 
bet ir į raštiją. Nuo 18-ojo 
amžiaus naujieji metodai senovės 
raštijos tyrinėjime padėjo paruoš-

Nukryžiuotasis Antano Sutkaus nuotrauka, 1967

ti kelią istoriškai-kritiškai 
Švento Rašto kilmės-įkvėpimo ir 
turinio analizei. Istoriškai- 
kritiškas Švento Rašto aiškinimo 
metodas-hermeneutika tapo įran
kiu, padedančiu klausytis bei 
išgirsti ir mokslininkui, ir ti
kinčiajam Dievo žodį Šventame 
Rašte.

Šventas Raštas yra Dievo žodis 
duotas per žmonių žodžius istori
joje.' Ši dvilypė Dievo žodžio 
prigimtis sustabdo skaitytoją. 
Kadangi Šventas Raštas yra Die
vo žodis, jis žėri amžina prasme 
— prašnekina visa, kiekvieną 
amžių, kiekvieną kultūrą. Bet 
kadangi Dievas davė savo žodį 
per žmonių žodžius istorijoje, 
kiekviena Švento Rašto knyga 
turi ir istorinį savitumą — 
kiekvieną Švento Rašto knygą 
sąlygojo kalba, laikotarpis ir 
kultūra.2 Todėl skaitytojas 
susiduria su poreikiu Šventą 
Raštą aiškinti. Aiškinimo reika
lauja ir „įtampa”, kurią sukuria 
amžinoji Dievo žodžio prasmė ir 
istorinis Dievo žodžio savitumas. 
20-ajame — mūsų — amžiuje isto- 
riškai-kritiškos Švento Rašto 
studijos atnešė nepaprastai tur
tingą derlių dėka šviesos, kurią 
davė Artimųjų Rytų istorijos ir 
raštijos pažinimas.

Straipsnis apima tris dalykus:
1. Istoriškai-kritiško metodo 

kilmę ir vystymąsi,
2. Istoriškai-kritiško metodo 

aprašą,
3. Apokaliptinį Švento Rašto 

pradą istoriškai-kritiško metodo 
šviesoje.
1. Istoriškai-kritiško metodo 

kilmė ir vystymasis
Istoriškai-kritiškas Švento Raš

to aiškinimas nebuvo žinomas nei 

patristiniame amžiuje, nei vidur
amžių ir Reformacijos laikotar
piais. Kai kurie patristinio am
žiaus komentatoriai — pavyz
džiui, Origenas, Augustinas ir 
Jeronimas — galbūt ir jautė po
reikį būti istoriškai-kritiškais, 
bet jų hermeneutika buvo perdėm 
literalinė ir/arba alegorinė, kuri 
paprastai vadinama dvasine 
Švento Rašto prasme.3

Istoriškai-kritiškos hermeneu
tikos ištaka buvo Renesanso po
slinkis „grįžti prie šaltinių” 
(recursus ad fontes). Ir Kopernįko 
perversmas turėjo milžinišką 
įtaką Švento Rašto studijoms, 
ypač Galilėjo byloje, ryšium su 
skaitiniu apie sustojusią saulę 
danguje, kurį skaitome Jozuės 
knygoje (Joz 10,12-13). Renesan
so laikotarpis pradėjo skaityti 
Šventą Raštą pradinėmis hebra
jų, aramėjų ir graikų kalbomis, 
vietoje lotynų, kaip buvo įprasta 
bemaž visais amžiais Vakarų 
Bendrijoje.

Reformacija — Liuteris ir Kal
vinas, nors iš esmės ir neatsisakė 
tuomet įprasto Švento Rašto 
aiškinimo, davė Šventam Raštui 
pirmumą virš Bendrijos ir jos 
Švento Rašto aiškinimo. Taip 
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buvo atsisakyta alegorinio aiš
kinimo ir pabrėžta literalinė 
tekstų prasmė pradinėse Švento 
Rašto kalbose.4

17-ame ir 18-ame amžiuje isto
riškai-kritiškas Švento Rašto 
aiškinimas vystėsi dėka olando 
teisininko Hugo Grotius, prancū
zo Švento Rašto mokslininko 
Richard Simon ir olando filosofo 
Baruch Spinoza. Taigi dėka 
triūso vieno protestanto, vieno 
kataliko ir vieno žydo. Tikrai 
tarpkonfesinis įnašas į herme
neutiką!

Naują impulsą istoriškai-kritiš
ko metodo vystymuisi davė Ap
švietos amžius ir vokiškasis is- 
toricizmas.3 Šiuo metu reiškėsi 
dvejopa įtaka. Viena vertus, Leo- 
pold von Ranke stengėsi atkurti 
praeitį, ,,wie es eigentlich ge- 
wesen ist” — „taip, kaip įvyko”.6 
Šitoks šaunus nešališkos is
toriografijos siekis paveikė daug 
tuometinių Švento Rašto egzege
tų. Antra vertus, deistų užsi
puolimai prieš krikščionybę 
skatino istoriškai-kritiško me
todo vystymąsi. 18-ajame am
žiuje deistas Hermann Samuel 
Reimarus parašė vieną tokį 
užsipuolimą, kurį po jo mirties 

paskelbė Gotthold Ephraim Les- 
sing antrašte Molfenbuettel 
Fragmente.1 Reimarus Fragmen
tai iššaukė 19-ajame amžiuje 
„Leben Jesu Forschung”, istoriš
ką Jėzaus gyvenimo tyrinėjimą. 
Pradėta rašyti studijas apie is
toriškąjį Jėzų Nazarietį, remian
tis evangelijomis kaip senovės 
žmonių raštais.

Nūdien mums sunku visapusiai 
perprasti 18-19 amžiaus istorinių 
ir archeologinių atradimų įnašą 
istoriškai-kritiško metodo vysty
muisi ir Švento Rašto aiškinimui. 
Šie atradimai turėjo milžinišką 
poveikį. Rosetta akmuo, rašytas 
hieroglifais, liaudies šriftu ir 
graikiškai, aptiktas Nilo deltoje, 
buvo iššifruotas. Jo iššifravimas 
atrakino duris į Egipto raštijos 
klėtis. Pirmąsyk istorijoje buvo 
įmanoma skaityti Senąjį Testa
mentą, palyginant jį su raštija iš 
Izraelio kaimyno Vakaruose. Pa
našiai atsivėrė senosios Asirijos 
bei Babilonijos raštija, Senojo 
Testamento mokslininkams iš
šifravus Behistun’o įrašą.8 Pir
mąsyk istorijoje buvo įmano
ma skaityti Senąjį Testamentą 
Mesopotamijos taūtų - imperijų, 
Izraelio kaimynų Rytuose, fone. 
Atradimas Egipte papirusų su 
tūkstančiais laiškų graikų kalba 
buvo nauja istorinė šviesa Septu- 
agintos ir Naujojo Testamento 
tyrinėjimui. Nenuostabu, kad šie 
istoriniai ir archeologiniai atra
dimai kėlė tikrą perversmą Šven
to Rašto aiškinime.

Katalikų Bendrija šių poslinkų 
fone elgėsi atsargiai. Popiežius 
Leonas XIII įsteigė Popiežiškąją 
Švento Rašto komisiją (1902) 
puoselėti Švento Rašto studijoms 
ir jas apsaugoti nuo perdėtai 
kritiškų Švento Rašto aiškinimų. 
O tokių aiškinimų tuomet netrū
ko. Pirmasis Leono XIII apaštali
nis laiškas Vigilantiae — 
(„Budrumo”) davė toną Komisijos 
veiklai pirmaisiais mūsų am
žiaus dešimtmečiais. Daugelis 
Komisijos Atsakymų buvo ne
gatyvi reakcija prieš egzegetus, 
naudojančius istoriškai-kritišką 
metodą. Tiesa, Komisija niekuo
met nepasmerkė paties metodo, 
bet jos Atsakymai sukėlė daug 
nerimo ir baimių šio amžiaus 
pradžioje. Negatyvios reakcijos 
sukurtas slogutis buvo pagaliau 
pašalintas, Popiežiui Pijui XII 
paskelbus Divino Afflante Spiritu 
encikliką (1943).

Mūsų 20-ojo amžiaus būvyje 
pats istoriškai-kritiškas Švento 
Rašto studijų metodas buvo pa
tobulintas įžvalgomis iš šaltinių, 
formų ir redakcijos kritikos. Nau
ji istoriniai ir archeologiniai 
atradimai, ypač Sirijoje ir Pales
tinoje, meta naujos šviesos ant 
daugelio Švento Rašto skaitinių. 
Ir vėl nelengva perprasti šių 
atradimų svarbą istoriškai-kritiš- 
kam Švento Rašto tyrinėjimui, 
bet Ugarito raštijos (1929), 
Kumrano ritinių (1947) ir Eblos 

(Nukelta į 2 psl.)



K J :į
i v f .......... —
1 jį Nr. 63(13) - pBl. 2
U*---------———-----

DRAUGAS-MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA Šeštadienis, 1991 m. kovo mėn. 30 d.

Hermeneutika ir apokaliptinis
V

pradas Šventame Rašte
(Atkelta iš 1 psl.)

archyvo (1975) atradimai padeda 
įdėmiau klausytis ir išgirsti 
Dievo žodį.

2. Istoriškai-kritiško 
metodo aprašas

Istoriškai-kritiškas Švento Raš
to aiškinimo metodas skolijasi 
savo išmonę ir įgūdžius iš istori
kų ir literatūros kritikų. Pri
pažįstama, kad Šventas Raštas, 
nors ir yra Dievo žodis, yra taip 
pat ir senovės raštai, parašyti per 
daugelį įkvėptų autorių senovės 
amžių būvyje. Taigi Šventas Raš
tas istoriškai-kritiškam aiškinto
jui yra Dievo įkvėptas žodis per 
žmonių žodžius istorijoje. Daugu
mas skaitinių yra pasakojimai 
apie įvykius, kurie giliai palietė 
senovės žydų ir krikščionių gyve
nimą. Nuoseklu tuos pasako
jimus nagrinėti šių įvykių istori
niame ir visuomeniniame kon
tekste. Faktas, kad Šventas 
Raštas turi ir žmogišką veidą, 
padrąsina. Dievas nepaliko žmo
gaus jo raizgyne, bet apreiškė jam 
savo amžinąjį rūpestį ir gerumą 
per gyvenimiškas aplinkybes ir 
įvykius. Faktas, kad Šventas 
Raštas turi ir žmogišką veidą, yra 
padrąsinimas, o kartu ir iššūkis 
jį aiškinti istoriniame kontekste. 
Iššūkis jį aiškinti istoriniame 
kontekste atkreipia dėmesį į du 
labai svarbius Švento Rašto 
bruožus:

1. Dievo žodis, duotas per tik
rus asmenis, gyvenimo aplinky
bių įvairovėje, bent 1,500 metų 
būvyje, buvo išreikštas tų asme
nų mintijimo būdais bei kalba ir 
buvo sąlygotas jų gyvenimo ap
linkybių. Taigi Dievo žodis, kurį 
mes girdime ir kurio mes klauso
mės, visų pirma buvo Dievo žodis 
ano meto žmonėms. Kad jie Dievo 
žodį išgirstų ir suprastų, jis turėjo 
būti jiems duotas per jų gyvenimo 
įvykius ir ta kalba, kurią jie 
suprato. O tai sudaro sunkenybių 
mums, nes mus nuo pirmųjų 
Švento Rašto skaitytojų skiria 
tūkstančiai metų. Todėl poreikis 
jį aiškinti apima dvi pakopas:
a) Reikia Dievo žodį išgirsti ir 
suprasti taip, kaip jį girdėjo ir 
suprato pirmieji skaitytojai 
anuomet savo istoriniame kon
tekste, ir b) Reikia mokytis tą 
patį Dievo žodį išgirsti ir su
prasti nūdien mūsų istoriniame 
kontekste.

2. Svarbiausias žmogiškojo ele
mento Šventame Rašte bruožo po
žymis yra tas, kad Dievas, duoda
mas sav'o žodį per žmones jų 
gyvenimo aplinkybėse, panaudo
jo susižinojimo būdų įvairovę: 
pasakojimą, kroniką, genealogiją, 
įstatymus, poeziją, patarles, mįs
les, dramą, biografiją, palygini
mus, apokalipsę ir t.t. Norint 

išgirsti ir suprasti Dievo žodį 
taip, kaip jį išgirdo ir suprato 
žmogus anuomet savo gyvenimo 
aplinkybėse, reikia susipažinti su 
anuometinio žmogaus mintijimu 
ir išraiškos būdais — raštijos for
momis, nes „Šventosioms kny
goms parašyti Dievas pasirinko 
žmones, kurie, nors ir buvo jo 
įrankiai, naudojosi savo sugebė
jimais bei galiomis”.* Šis yra 
kruopštus paruošiamasis žings
nis, kuris padeda išgirsti ir 
klausytis Dievo žodžio pagal is- 
toriškai-kritišką metodą. Kruop
ščiai pasiruošus, galima tikėtis, 
kad Dievo žodis bus išgirstas ir 
suprastas ta prasme, kurios siekė 
Dievas, duodamas savo žodį per 
žmones. Čia tenka klausti, kaip 
gali Švento Rašto išganymo 
istorija ir turinys būti Dievo 
žodžiu šiuolaikiniam žmogui — 
kaip gali Šventas Raštas „tvirtai, 
ištikimai ir be klaidos mokyti 
tiesos, kurią Dievas norėjo pa
teikti šventosiose knygose mūsų 
išganymui”.10

Dvi pakopos: egzegezė 
ir hermeneutika

Pirmąją aiškintojo užduotį įp
rasta vadinti egzegeze. Tai siste
mingas Švento Rašto tyrinėjimas, 
siekiant išgirsti ir suprasti tikrą
ją, įkvėptojo autoriaus turėtą 
prasmę. Egzegezė yra pastangos 
atskleisti pradinį skaitinio tikslą 
bei prasmę. Ši užduotis dažnai 
verčia šauktis į pagalbą „žino
vus” — išsimokslinusius asme
nis, mokančius pradinę skaitinių 
kalbą, pažįstančius literatūrinį ir 
istorinį kontekstą. Šiuolaikinė 
egzegezė naudojasi istoriškai-kri- 
tišku metodu, kuris panaudoja 
klasikinės filologuos ir raštijos 
kritikų išmonę ir įgūdžius.

Kruopštus pasiruošimas išgirs
ti ir klausytis Dievo žodžio 
reikalauja, kad būtų susipažinta 
su įvadiniais klausimais ir nusta
tyta turimo Švento Rašto vertimo 
vertė. Įvadiniai klausimai liečia:

a) Knygos autentiškumą (pa
vyzdžiui: Ar Mozė yra Penkia- 
knygės įkvėptasis autorius? Ar 
Apaštalas Paulius parašė Laišką 
efeziečiams?);

b) Knygos ar rašinio vienti
sumą (pavyzdžiui: Ar Mozė 
parašė visą Penkiaknygę? Ar 
Penkiaknygė yra keleto autorių 
sudėtinis rašinys?);

c) Knygos parašymo datą ir; 
vietą;

d) Rašinio turinį ryšium su jo 
sandara, stiliumi, žanru (Laiškas, 
palyginimas, malda? Poezija, is
torinis pasakojimas, fikcija?);

e) Knygos kilmės aplinkybes ii* 
tikslą (Ko siekė įkvėptasis 
autorius?);

f) Istorinį knygos foną (Koks is
torinis kontekstas sąlygoja Pen- 
kiaknygės autorius?).

Istoriškai-kritiška Švento Rašto 
egzegezė seka klasikinės filologi
jos nurodančia įžvalga, kad 
yra svarbu nustatyti turimo 
Švento Rašto teksto vertę: Švento 
Rašto knygų perdavimą iš kar
tos į kartą perrašinėjimu ir 
vertimais.11

Įvadiniai klausimai ir turimo 
teksto vertės nustatymas paruo
šia istoriškai-kritiškam metodui 
— veda į gilesnę Švento Rašto 
literatūrinę, šaltinių, žanrų ir 
redakcijos kritiką:

1. Literatūrinė kritika padeda 
pažinti literatūrinį bei stilistinį 
Švento Rašto knygos ar rašinio 
pobūdį ir turinį. Ką skaitau? 
Laišką, evangeliją, apokalipsę? 
Kokio pobūdžio istorija yra 
aprašoma Penkiaknygėje?

2. Šaltinių kritika stengiasi 
nustatyti šventraštinės knygos 
priešistorę. Kokius šaltinius 
naudojo įkvėptasis autorius, rašy
damas savo knygą? Penkiakny- 
gės egzegetas Busidurs su keletu 
skirtingų šaltinių — Jahvistu, 
Elohistu, Deuteronominiu auto
riumi ir Kunigiškuoju autoriu
mi.12 Sinoptinių evangelijų 
egzegezėje jis susidurs su Mor
kaus evangelijos pirmumu ir Q 
šaltiniu bei savitais Mato ir Luko 
evangelijų šaltiniais.13 Šaltinių 
kritika nėra tikslas savyje. Ji 
praturtina skaitinių prasmę — 
moko skaitytoją save klausti: 
„Kas kalba šioje knygoje? Ko aš 
klausausi šiame skaitinyje? Ką 
aš girdžiu?”

3. Žanrų - literatūrinių formų 
pažinimas yra itin svarbus isto
riškai-kritiško metodo poreikis. 
Žanrų pažinimu stengiamasi nu
statyti išraiškos formą Švento 
Rašto knygoje. Kokia yra ši 
psalmė: himnas ar maldavimas? 
Ar šis skaitinys yra apokalip
tinis, ar priklauso išminties 
raštijai? Ar tai yra palyginimas, 
pasakojimas apie stebuklą, 
pasakojimas su pareiškimu? 
Švento Rašto knygose susidu
riama su žanrų įvairove. Gi skai
tinių tiesa turi glaudų ryšį su 
išraiškos forma — žanru. Kiek
vienas žanras savitai išreiškia 
tiesą.14 Pavyzdžiui, Mk 10,23*5 
pasakojimo apie turtingą 
jaunuolį pabaigoje Jėzus sako: 
„Kaip sunku turtingiems įeiti į 
Dievo karalystę!” Jėzus pri
duria: „Lengviau kupranugariui 
išlįsti pro adatos ausį, negu tur
tuoliui įeiti į Dievo karalystę!” 
Mokiniams dar labiau nustebus 
ir klausiant, „Kas tada galės 
išsigelbėti?”, Jėzus moko: „Tai 
neįmanoma žmonėms, bet ne 
Dievui: Dievui viskas įmanoma” 
(Mk 10, 23-27). Kaip suprasti Jė
zaus mokymą: „Lengviau kupra
nugariui išlįsti pro adatos ausį, 
negu turtuoliui įeiti į Dievo

(Nukelta į 3 psl.)

Velykų rytą vorkutiečių Grincevičių Seimai Šventinę dovaną įteikia kunigas Stasys Kazėnas iŠ Lietuvos, lankantis 
Sibiro tremtinių Seimas. _< .....Zenono Nekrošiaus nuotrauka. Vorkuta, 1989.
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Velykų ryto procesija Kaune 1990 metais.
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Alberto Švenčionio nuotrauka

Antanas Rubšys

NEŽEMIŠKAS PROVERŽIS ŽEMĖJE
Jėzaus Prisikėlimas yra įvykis, kuris apreiškia baigminį 

Dievo 'užmojį: mirtis nugalima, laikina žmogaus 'būtis atsi
veria amžinam gyvenimui. Prisikėlimas yra krikščioniškojo 
gyvenimo šaltinis. Sakramentai yra susitikimai su 
Prisikėlusiuoju Kristumi. Kiekvienas sekmadienis yra 
mažosios Velykos — Prisikėlimo savaitinė šventė.

Prisikėlimas yra „nežemiškas proveržis žemėje’’. 
Prisikėlimą galime pajausti tik iš arčiau pasižiūrėjus į tai, 
kas įvyko prieš Velykų rytą — i Jėzaus mirtį ant kryžiaus 
Penktadienį. Gimimas kelia džiaugsmą, o mirtis liūdesį, 
nerimą, baime. Įvaizdis, kuris simbolizuoja Prisikėlimo 
triumfą, yra tuščias kapas — tuščias kapas kalba apie nau
ją gyvenimą, kurio net negalime įsivaizduoti.

Prisikėlimas yra tikėjimo paslaptis, kuri liečia li- 
kiminius klausimus: žmogaus gyvenimo prasme, pomirti
nį gyvenimą, amžinąjį likimą. Šie klausimai lydi kiekvieną 
žmogų.

VELYKOS - PRISIKĖLIMO ŠVENTIMAS

Jėzaus prisikėlimas yra išganymo istorijos įvykis, kuris 
išsprendžia mirties mįslę — butinę gyvenimo priešpriešą. 
Būdamas mūsų vilties pagrindas ir ištaka, jis duoda vilčiai 
ir sparnus. Jėzus savo asmeniu yra „prisikėlimas ir 
gyvenimas: tas, kuris tiki jį, nors ir numirtų, liks gyvas” 
(Jn 11, 25). Velykų šventimu dalyvaujame su viltimi jau 
dabar naujojo gyvenimo, kurį Dievas sukūrė per Jėzų, 
paslaptyje. Jėzaus prisikėlimas apreiškia atnaujintą 
kūnišką būtį (Lk 24, 16) ir visapusį permainymą (Mt 22, 
30-32). Kelsimės kūniškai ir būsime permainyti, nes Jėzus 
prisikėlė ir buvo permainytas. „Sėjamas gendantis kūnas, 
keliasi negendantis. Sėjamas prastas, keliasi garbingas. 
Sėjamas silpnas, keliasi galingas. Sėjamas juslinis, keliasi 
dvasinis” (1 Kor 15, 42-44).

PRISIKĖLIMO TIKROVĖ 
IR VAIZDINIAI

Pasakojimas apie prisikėlimą Mato evangelijoje yra 
konkrečiai vaizdus. Tą akimirką, kai Jėzus prisikėlė, nu
galėdamas mirtį, teisieji, laukę dangiško saulėtekio, pa
bunda iš kapų ir įsijungia į iškilią Jėzaus palydą (Mt 27, 
52-53). Pasakojime nekalbama apie grįžimą į žemišką būtį. 
Užsimenama tik apie neįprastus pasirodymus. Vaizdiniais 
paankstinama tai, kas įvyks paskutinę dieną.

Apaštalas Paulius labiau išplečia visuotinio pri
sikėlimo scenarijų: arkangelo balsas ir Dievo trimitas 
šaukia išrinktuosius rinktis, Atėjimo debesis ir išrinktųjų 
eisena (1 Tęs 4, 13-18; 1 Kor 15, 52). Šis aprašas perima 
apokaliptinės žydų raštijos vaizdinius. Tačiau aprašomoji 
tikrovė yra savita. Priešingai graikų dualistinei sampra
tai, pagal kurią siela mirtimi išsilaisvina iš medžiaginio 
kūno vergijos ir viena grįžta amžinybėn, krikščioniškoji 
prisikėlimo samprata laukia viso asmens atkūrimo. 
Atkūrimu — prisikėlimu įvyks visapusis kūno, t.y. viso 
žmogaus permainymas į dvasinį, nemarų, netrūnijantį 
asmenį (1 Kor 15, 35-53).

Apreiškimo Jonui knygoje yra labai patrauklus vaizdas 
mirusių prisikėlimo tema (Apr. 20,11-15). Mirtis ir Šeolas 
- Požemis atiduos ten laikomus mirusiuosius. Ir geri, ir blo
gi turės stoti prieš Teisėją. Bloguosius ištiks „antroji mir
tis”, o gerieji eis į naują gyvenimą atkurtame pasaulyje,

kuris tapatinamas su pirmykščiu Rojumi ir dangiškąja 
Jeruzale: ,• • • • . ' Jo • ' 7 ' (h ”,

Aš regėjau naują dangų ir naują žeme, nes pirmasis 
dangus ir pirmoji žemė išnyko ir jūros taip pat nebeliko. 
Ir išvydau šventąjį miestą — naująją Jeruzale, nužengiančią 
iš dangaus nuo Dievo, kuri buvo išsipuošusi kaip nuotaka 
savo sužadėtiniui. Ir išgirdau galingą balsą, skambantį nuo 
sosto: „Štai Dievo padangtė tarp žmonių. Jis apsigyvens pas 
juos, ir jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais. Jis 
nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių; ir nebebus mirties, 
nebebus liūdesio, nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo 
anksčiau, tas praėjo". O Sėdintysis soste tarė: „Štai aš visa 
darau nauja!"

(Apr 21, 1-5).
Vaizdiniai stiprūs. Jie šnekinte prašnekina skaitytoją 

apie žodžiais neišsakomą Tikrovę.
Jono Evangelijai būdinga, kad krikščionio gyvenimas yra 

paankstintas prisikėlimas: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: 
ateis valanda — ir dabar jau yra, — kada mirusieji išgirs 
Dievo Sūnaus balsą ir kurie išgirs, tie atgis” (Jn 5, 25). 
Patirtis, kad krikščioniškasis gyvenimas yra paankstintas 
prisikėlimas, neužgožia baigminio prisikėlimo vilties.

VELYKINĖ KRIKŠČIONIŠKOJO 
GYVENIMO ESMĖ

Apaštalas Paulius itin pabrėžia velykinę krikščioniškojo 
gyvenimo esmę — dalyvavimą Prisikėlusiojo gyvenime. 
Palaidoti su Kristumi per krikštą, prisikeliame kartu su 
juo gyventi, nes įtikėjome Dievo galybę, kuri prikėlė Kris
tų iš numirusių: ....krikštu mes esame kartu su juo
palaidoti mirtyje, kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš numiru
sių šlovinga galia, taip ir mes pradėtume gyventi 
atnaujintą gyvenimą” (Rom 6,4). Iš tiesų krikšte Kristus 
pažadina: „Pabusk, kuris miegi, kelkis iš numirusių, ir 
apšvies tave Kristus” (Ef 5,14). Velykinė krikščioniškojo 
gyvenimo esmė vyrauja krikščionio būtyje ir buityje, 
sunkte persunkdama jo laikyseną ir elgseną: „Kristaus 
meilė valdo mus... Taigi kas yra Kristuje, tas yra naujas 
kūrinys. Kas buvo sena — praėjo, štai atsirado nauja” (2 
Kor 5, 14-17).

Baigminis prisikėlimas tik pareikš visapusiai tai, kas 
jau dabar yra nematoma prisikėlimo paslapties tikrovė. 
„Esame mirę, ir [mūsų] gyvenimas su Kristumi yra 
paslėptas Dieve” (Kol 3, 3).

* * *

Mirtis yra gyvenimo saulėlydis. Saulei slepiantis 
anapus horizonto, naktis kelia nerimą ir baimę. Mirtis taip 
pat kelia nerimą ir baimę. Krikščionis žino tikėjimu, kad 
mirtimi „gyvenimas tik pasikeičia, bet nenutrūksta”. 
Tikėjimo pagrindas ir ištaka yra Kristaus prisikėlimas. 
Mirties nerimas ir baimė buvo pakeisti prisikėlimo 
tikėjimu ir viltimi. Velykų šventimas paskatina mus 
„šventai sergėti savo širdyje Viešpatį Kristų, visuomet 
pasiruošus įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam 
apie [mumyse] gyvenančią viltį” (1 Pt 3, 15).

(Iš autoriaus naujos knygos Ateikite ir pamatykite 
[Putnam, Connecticut: Krikščionis Gyvenime, 1990], p. 
123, pp. 129-132.)
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Lietuvos Operai septyniasdešimt metų
Muzikas Alvydas Vasaitis apie savo viešnagę Lietuvoje

JUOZAS KONČIUS

Lietuvių operos Chicago’je 
muzikos vadovas dirigentas 
Alvydas Vasaitis grįžo iš 
Lietuvos šių metų sausio mėnesio 
pradžioje, kur jis praleido šventes 
ir dalyvavo Lietuvos operos 
jubilijieniame koncerte, tai yra 
tuo metu, kai ten jau ritosi 
žiaurių įvykių banga, netrukus 
pasiekusi savo kulminacinį tašką 
kruvinuoju sekmadieniu, sausio 
13-ąja. Susidarius tokiai kritiškai 
padėčiai tėvynėje, Lietuvių 
operos planai ir užmegzti ryšiai 
su Lietuvos opera laikinai 
atsidūrė nežinioje, ir numatytų 
renginių eiga būsimoje Muzikos 
šventėje Chicago’je rengėjams 
sukėlė nemaža rūpesčių, o taip 
pat it širdgėlos. Tad ir pasi
kalbėjimas su muziku Vasaičiu, 
padarytas tik jam grįžus iš 
Lietuvos, šiurpiems įvykiams 
užklupus, gerokai nusitęsė.

Tačiau gyvenimo raida Lietu
voje, nežiūrint skausmingų 
įvykių, eina pirmyn, o po 
vasario 9 dienos, kada tauta 
pareiškė savo valią dėl savo atei
ties, jau galima ir su viltimi 
žvelgti į rytojų. Realizavimas 
paruošiamųjų Muzikos šventės 
darbų dabar jau kasdien įgauna 
konkretesnes formas. Darbai 
dideli, jie pareikalaus daug 
rankų, daug išteklių ir apie juos 
ne kartą bus kalbama spaudoje. 
Šiuo tarpu, norėdami supažin
dinti skaitytojus su iškilmingai 
atšvęsta Lietuvos operos 
sukaktimi, kreipėmės į muziką 

• Alvydą Vasaitį ir paprašėme 
pasidalinti savo viešnagės 
Lietuvoje įspūdžiais, o taip pat 
papasakoti vieną kitą iškilesnį 
momentą ir iš paties sukaktu
vinio koncerto.

— Pirmiausia norėtume iš Jū
sų išgirsti, kaip praėjo Lietuvos 
operos jubiliejinė šventė: kada 
ir kur buvo ji atšvęsta? Kokie 
muzikos kūriniai sudarė jubilie
jinio koncerto programą ir kas 
juos atliko?

— Lietuvos operos septynias
dešimtmečio jubiliejinis kon
certas įvyko Vilniuje, Operos 
rūmuose 1990 m. gruodžio 29 d. 
Koncertas buvo nepaprastai 
didingas ir iškilmingas. Tai buvo 
muzikos šventė, kuri, manau, 
visiems liks istoriniu momentu. 
Koncerto programoje buvo 
daugiau kaip 20 įvairių kūrinių 
— operų arijos bei ištraukos, taip 
pat keliais išėjimais pasirodė 
baleto artistai. Koncerte 
dalyvavo solistai, operos choras 
bei orkestras. Visus programos 
kūrinius šio pokalbio rėmuose 
būtų sunku suminėti, tačiau, 
kiek žinau, Lietuvos Radijas ir 
Televizija šį koncertą įrašė, o šio 
įrašo teises įsigijo Algis Grigas. 
Kam įdomu bus visą šį koncertą 
pamatyti, galės tai netolimoje 
ateityje padaryti. Koncertas pra
sidėjo maršu ir choru iš Wagne- 
r’io operos „Tannhaeuser”, diri
guojant V. Viržoniui. Maršo metu 
į iškilmingai papuoštą sceną, ku
rios gilumoje švytėjo Lietuvos tri
spalvė, buvo įvesti Lietuvos ope
ros veteranai bei darbuotojai. 
Nepaprastai jaudinantis vaizdas. 
Tolimesnis kūrinys — Vlado 
Jakubėno „Laisvųjų daina”. Ją 
atliko mūsiškis Algis Grigas, prie 
dirigento pulto stojau aš pats. Ši 
daina su pilnu orkestro akompa
nimentu Lietuvoje buvo atlie
kama pirmą kartą. Žinia, šiuo 
metu ta daina labai atitiko 
Lietuvos gyventojų nuotaikas. 
Toliau scenoje matėme Klaipė
dos, Kauno muzikinio teatro at
stovus. Daina ir žodžiu sveikino 
Operos teatras „Estonija” ir 
latvių nacionalinė opera. Prie di
rigento pulto stojome pasikeis
dami su Lietuvos dirigentais. 
Tarp muzikinių ištraukų 
girdėjome sveikinimus žodžiu ir 
raštu, tarp jų ir iš Chicago’s 
atsiųstą JAV LB Kultūros

Lietuvos Operos meno vadovas J. Širvinskas ir Lietuvių operos Chicago’je diri
gentas bei meno vadovas Alvydas Vasaitis pasitarimo metu Vilniuje.

tarybos pirmininkės Dalios 
Kučėnienės sveikinimą. Po 
„Laisvųjų dainos” aš pats, kaip 
Chicago’s Lietuvių operos meno 
vadovas, pasveikinau Lietuvos 
operą ir baletą jų garbingos 
sukakties proga.

— Kaip žinoma, Jums teko diri
guoti dali jubiliejinio koncerto. 
Ar turėjote laiko repetuoti su 
muzikais, norint išgauti Jums 
rūpimą kūrinių interpretaciją? 
Koki (spūdi išsinešėt iš šio ne
eilinio koncerto?

— Sujaudino gautas kvietimas 
diriguoti Lietuvos operos jubilie
jinio koncerto dalį. Buvau vie
nintelis svečias dirigentas iš 
užsienio... Laikau garbe, kad 
turėjau progos prie pulto stoti su 
penkiais Lietuvos dirigentais: R. 
Geniušu, V. Viržoniu, C. Pa- 
tašinsku, A. Šulčiu, D.'Šamėnu ir 
vyr. chormeisteriu Č. Radžiūnu. 
Su Lietuvos operos orkestru ben
drauju ne pirmą kartą, tad gerai 
pažįstu juos, o jie mane. Teatro 
vadovybė buvo puikiai suplana
vusi repeticijų eigą, tad laiko 
nestokojo muzikiniu požiūriu iš
baigti diriguojamus kūrinius. Bu
vo puiki proga artimiau pa
bendrauti su kitais dirigentais. 
Su visais, išskiriant C. 
Patašinską, buvau jau anksčiau 
pažįstamas. Visur jaučiau jų 
kolegiškumą ir ypatingą nuošir
dumą. Šis koncertas liks neiš
dildomas mano atmintyje.

— Gal galėtumėte mūsų operos 
mėgėjus šiek tiek supažindinti su 
šio sezono Lietuvos operos reper
tuaru?

— Šį sezoną, kaip ir anksčiau, 
Operos teatro repertuaras daug
maž klasikinis. Du svarbūs 
Operos teatro momentai šiais 
metais: teatro išvyka — gastrolės 
į Vokietiją su „Don Carlos” 
pastatymu, o taip pat intensyviai 
ruošiamasi jungtiniam operos 

■
i

Marytė Gaižutienė Žiedas

Apžvalginėje lietuvių dailininkų parodoje „Dailė ’91”, 
kuri iki balandžio 8 dienos dar vyksta Lietuvių dailės 
muziejaus galerijoje, Lietuvių centre, Lemont, Illinois, 
yra išstatyti 7 dailininkės Marytės Gaižutienės 
keramikos darbai. Marytės Gaižutienės kūrinys „Of

Human Form, no. 4", kuris buvo išstatytas šių metų 
vasario ir kovo mėnesi vykusioje parodoje John G. Blank 
Center for the Arts, Michigan City, Indiana, buvo 
parodos jury komisijos apdovanotas „Purchase Award” 
ir pinigine premija.

„I Lituani” pastatymui kartu 
su Chicagos Lietuvių opera.

— Kaip žinia, pas mus Chica
go’je ruošiamasi neeilinei Mu
zikos šventei pavasarį, į kurios 
programą numato įsijungti ir 
Lietuvos operos dainininkai, 
orkestras, baletas bei meno vado
vai. Jums viešint Lietuvoje, tik
riausiai teko su įsipareigojusiais 
asmenimis susitikti ir pasitarti 
abiem pusėm rūpimais klau
simais. Būtų įdomu išgirsti, kaip 
vystosi šis abipusis bendradarbia
vimas ir su kokiais sunkumais 
susiduriama?

— Mano viešnagės metu vyko 
itin daug pasitarimų ateinančios 
muzikos šventės reikalais. Suda
rytos religinio koncerto, baleto 
koncerto, atsisveikinimo koncer
to programos. Visgi daugiausia 
laiko s^yr&Kją \,I Lituani” 
pastatymo aptarimui. Teko iš-
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karalystę”? Dažnai pamoksli
ninkai ieško Jeruzalėje vartų, 
kurie buvo vadinami, Adatos au
simi”, pro kuriuos kupranugaris 
galėtų pralysti tik keliais ir tai su 
nepaprastu vargu. Bėda su šiuo 
aiškinimu yra ta, kad tokių vartų 
Jeruzalėje nebuvo ir nėra. Taigi 
šis aiškinimas neturi pagrindo. 
Jėzaus mokymo tiesa yra kur kas 
paprastesnė. Kupranugariui ne
įmanoma išlįsti pro adatos ausį. 
Čia buvo Jėzaus vaizdinys iš
reikšti tiesai, kad žmogui, kurio 
viltys yra sudėtos į turtus, 
neįmanoma įeiti į dangaus 
karalystę. Turtuolį, kurio viltys 
remiasi jo turtais, Dievas gali 

samiai tartis su naujuoju meno 
vadovu J. Širvinsku. Taip pat 
vyko pasitarimai su dirigentu V. 
Viržoniu, režisieriumi E. 
Domarku, dailininke J. Mali
nauskaite, vyriausiu chormeis
teriu Č. Radžiūnu. Pasitarimai 
vyko labai nuoširdžiai, drau
giškai. Muzikine prasme ypatin
gų sunkumų nepramatau. Ypač 
su maestro Viržoniu esame išsa
miai išsikalbėję ir „I Lituani” iš
diskutavę, ir manau, kad vienas 
kitą suprantame. Vėliausiomis 
žiniomis, dekoracijos gaminamos, 
kostiumai siuvami — prama- 
toma, kad kovo mėnesį kon
teineris bus pakeliui į Chicagą. 
Didžiausi sunkumai, manau, kris 
ant organizacinio komiteto 
Chicago’je pečių. Atvežti tokį 
žmonių skaičių (81), juos apgy
vendinti, techniškai suorganizuo
ti nakvynes, keliones, nuvykimus 
į repeticijas ir t.t. pareikalaus 
didelio visų susiklausymo ir glau
daus bendradarbiavimo. Taipogi, 
norint, kad ši šventė įvyktų, 
reikės visų ypatingo dosnumo. 
Tačiau manau, kad tikslas tikrai 
tokių pastangų vertas. Pirmą 
kartą Lietuvos ir išeivįjos operos 
istorijose jungiasi visi į bendrą 
pastatymą. Šiais Lietuvai 
sunkiais laikais ypač svarbu 
mums parodyti Lietuvai, kad mes 
jų pastangas suprantame ir ver
tiname. „I Lituani” Lietuvoje bus 
statoma pirmą kartą. Jei dėl 
techniškų ar finansinių sunkumų 
ši šventė neįvyktų, būtų tikrai ir 
mums, bet ypačiai jiems didelis 
emocinis ir moralinis nusi- 
vylimhs. Sunkti net nusakyti, su 
kokiu entuziazmu tenai vyksta 

išgelbėti tik per stebuklą, nes 
„Dievui viskas įmanoma”.

4. Redakcijos istorija siekia ap
tarti, kaip Švento Rašto knygų 
įkvėptieji autoriai, naudodamiesi 
medžiaga iš tikėjimo kraičio, ją 
perdirbo ir suredagavo pagal savo 
pačių turėtą tikslą. Perimtos 
medžiagos suredagavimas yra 
dažnai ryškus kurio nors švent
raštinio autoriaus žodyne ir sti
liuje. Atpažinus ir aptarus 
skaitinio perėmimą ir suredaga- 
vimą pagal autoriaus turėtą pras
mę, atpažįstami ir nauji, auto
riaus turėti, prasmės atspalviai.

Nuoseklu teigti, kad isto- 
riškai-kritiškas Švento Rašto 
aiškinimo metodas siekia at- 

pasiruošimai. Išsiskyrėme su 
teatro meniniu personalu Vil
niaus aerouoste, sutarę susitikti 
jau Chicago’s scenoje. Tikiuos, 
kad taip ir įvyks.

— Pabaigai būtų įdomu išgirs
ti, kaip sekėsi Jūsų kelionė kalė
dinių švenčių laikotarpiu? O taip 
pat gal pasidalintumėte keletu 
įspūdžių, patirtų besilankant 
švenčių metu Lietuvoje. Kokios, 
apskritai, buvo žmonių nuotai
kos, žengiant į 1991 -uosius metus?

—1 Kelionė sekėsi puikiai. Ke
liavau per Berlyną tiesiai į 
Vilnių. G. T. International 
suteiktas patarnavimas, kaip ir 
kitose kelionėse, buvo aukščiau
sio lygio. Nuvykus į Vilnių, jau 
aerouoste laukė bičiuliai iš 
Operos teatro, kurie ir toliau 
mane globojo. Deja, šventėmis 
daug džiaugtis neleido laiko 
suvaržymai — repeticija po repe
ticijos, posėdis po posėdžio. 
Norėjosi ir giminė|ns bent 
trumpą „labutis” pasakyti. 
Pačius Naujus metui sutikau 
lovoje su gripu, tad stebėjau tele
vizorių, kuriame į tau|ą kalbėjo 
prezidentas Landsbeigis, kur 
Lietuvą Naujųjų melų proga 
tarmiškai sveikimo žemaičiai, 
{aukštaičiai ir t|t. Aplamai, 
žmonės nusiteiki pergyventi 
daug sunkumų ir nepriteklių, bet 
neatsisakyti Ko*vo ll-osios. 
Žvelgiant atgal,! jaučiu, kad 
daugelis šiandidninę padėtį 
pramatė ir jai ruošėsi, 
f . ’ '

— Dėkojame muzikui Alvydui 
Vasaičiui už pasidalinimą įspū
džiais iš jubiliejinio Lietuvos 
operos koncerto Vilniuje bei min
timis apie artėjahčią Muzikos 
šventę Chicago’je, (Jtaippat ir per
teikimą nuotaikų, kurias tuomet 
išgyveno broliai 'Tėvynėje šią 
šaltą, nežinios sukaustytą ir labai 
ilgą žiemą.

skleisti prasmę • tėkšto -* tą 
prasmę, kurią turėjo įkvėptasis 
autorius anuomet savo istori
niame kontekste.

Antrąją aiškintojo užduotį 
įprasta vadinti hermeneutika. 
Žodis hermeneutika apima visą 
Švento Rašto aiškinimą, įskai
tant ir egzegezę.“ Bet jis yra 
naudojamas ir siauresne prasme, 
būtent paženklinant pastangas 
atskleisti senovės raštijos 

.prasmingumą išmintį šiuolai
kiniam žmogui.

Švento Rašto religija ir tikėji
mas turi savo pagrindu įsitiki
nimą, kad Dievas įsijungė į 
žmonijos istoriją, savo žodžiu 

, prašnekindamas inogų. Šventas 
I Raštas liudija šį Dievo įsijungimą 
•ir žmogaus prašnekinimą. Be to, 
jis yra ir ypatinga prašnekinimo 
priemonė. Nenuostabu, kad II 
Vatikano Susirinkimas taikliai 
primena:

Bendrija visuomet gerbė die
viškąjį Raštą taip, kaip ir Vieš
paties kūną [Eucharistiją], Ypač 
liturgijoje ji nesiliauja ėmusi ir 
dalijusi tikintiesiems gyvenimo 
duoną nuo Dievo žodžio ir Kris
taus kūno altoriaus. Tą Raštą 
drauge su šventuoju tikęjimo krai
čiu ji visuomet laikė ir tebelaiko 
svarbiausia tikėjimo norma, nes, 

‘ būdamas Dievo įkvėptas ir kartą 
visiems laikams parašytas, jis 
nekintamai perteikia paties Dievo 
žodį ir leidžia pranašų bei apašta
lų lūpomis prabilti Šventąįai Dva
siai („Dieviškasis Apreiškimas”, 
VI, 21).17

Prašnekinimas Dievo žodžio 
prasmingumu - išmintimi nūdien 
apima kur kas daugiau negu lite- 
ralinės — istoriškai-kritiškos 
prasmės atskleidimą, kurį 
atlieka Švento Rašto egzegezės 
lukštentojai. Dvasinė prasmė — 
tikėjimo išmintis, įžvalga, pa
guoda yra prieinama kiekvienam 
atviram skaitytojui, ieškančiam 
atsakymų į savo butinius ir liki- 
minius klausimus, nes šie klausi
mai sujungia visus Žemės gyven
tojus, nežiūrint, kur ir kada jie 
begyventų.

įkvėptojo Švento Rašto knygos 
autoriaus tiesioginis siekis buvo

Lietuvos gamtovaizdis Antaho Sutkaus nuotrauka

Antanas Miškinis

PRISIKELIANT
Mūsų žemės paukščiai pasiilgsta
Ir padangėm būriais ima skristi.
Saulė kalnuose upeliais pilstos.
Žemė laukia, kada kelsis Kristus.

Kelsis Dievas ir ateis palaimint
Mūs sodybų, pievų ir darželių.
Mes pro langą pamatysim laimę
Visais medžiais užu lango želiant.

Mes išėję vidur lauko šauksim, 
Visą džiaugsmą su žeme suliesim. 1 
Nepakeisit sidabru ir auksu, 
Kas užauga kaimo pakelėse.

Tai ir skrenda tolimieji paukščiai,
Tai ir neša ilgesį už girių.
Mūsų žemėj visa, ko priaugs Čia,
Žels, žydės, brandins mums sėklą derliaus didžio.

Mūsų žemės Dievas pasiilgsta
Ir kasdieną į laukus ateina.
Saujom žiedus, saujom grūdus pilsto,
Tai ir gražios mūsų paukščių dainos.

1937

kreipimasis su Dievo žodžiu į 
savo laikotarpio žmones. Nuosek
lu, kad jis rašė savo kalba ir savo 
kultūros rėmuose. Šventas Raš
tas yra ne tik įraštintas, bet ir 
įkultūrintas Dievo žodis. Šiuolai
kinis žmogus savo kalba ir kul
tūra yra tolimas įraštintam ir 
įkultūrintam Dievo žodžiui. 
Nenuostabu, kad Dievo žodis, 
Senojo Testamento tautos ir Nau
jojo Testamento Bendrijos atpa
žįstamas kaip tikėjimo ir gyve
nimo norma, verčia pasipiktinti. 
Neseniai gavau laišką iš vieno 
Draugo skaitytojo. Perskaitęs 
mano straipsnį „Įkvėptas, ap
reikštas ir kanoniškas Dievę 
žodis” Draugo kultūriniame prie
de,“ jis rašo: „man, kaip laisvai 
galvojančiam žmogui, skaitant 
kai kurias Švento Rašto vietas, 
plaukai ant galvos šiaušiasi, 
atpažįstant, kiek Dievas, įkvėp
damas žmones parašyti [savo] 
žodį, išreiškė žiaurybių, nesi
derinančių su šiais laikais 
egzistuojančiomis gyvenimo nor
momis". Po to, laiško autorius 
prašo „žiaurybes suderinti su šių 
laikų tikėjimo ir gyvenimo nor
momis, kad jas galėtų suprasti ir 
.viešumos ir persitvarkymo’ keliu 
pradėjusi eiti karta”. Įraštintas ir 
įkultūrintas Dievo žodis kelia 
pasipiktinimą. Nors Dievo žodis, 
parašytas Dievo įkvėpimu, pra
šnekina žmogų būtiniais ir liki- 
miniais klausimais, jis atspindi ir 
žmogiškai! Senoio Testamento 

Dievo tautos ir Naujojo Testa
mento Bendrijos žmogiškumą. 
Susiduriame su problema ir klau
simu: „Ką išgirstame? Ko 
klausomės?” Šventas Raštas 
liudija Dievo rūpestį žmogumi, 
kuris, savo įžūlumo skatinamas, 
yra įstrigęs istorijos vingiuose. 
Šventas Raštas liudija palaipsnį 
žmogaus grįžimą į tikrąjį save, 
įsijungimą į Dievo rūpestį ar
timu, atsivėrimą Dievo užmojui 
istorijoje ir Dievo prasmei žmo
gaus gyvenime.

Egzegezė yra išskaitymas pras
mės, kurią Dievas įraštino ir 
įkultūrino istoriniame įkvėptojo 
autoriaus kontekste. Tačiau yra 
pavojus įskaityti — įdėti savo 
prasmę į įkvėptojo autoriaus 
skaitinį. Kad išvengus eisegezės 
— įstrigimo į savo paties susikur
tą Dievo žodžio prasmę, svarbu 
suvokti išmintingą ryšį tarp 
skaitinio prasmės, kurią išreiškė 
įkvėptasis autorius, ir skaitinio 
prašinės, kurią suvokiame nū
dien, skaitydami ar klausyda- 
mies skaitinio. Literalinė, isto
riškai-kritiškos analizės atskleis
ta skaitinio prasmė ir susipaži
nimas su įkvėptojo autoriaus bui
timi padeda išmintingai ir našiai 
išgirsti ir klausytis Dievo žodžio, 
duoto žmonių žodžiuose.

Išmintingas ir hašus Diėvo žo
džio išgirdimas teikalauja, kad 
susipažintume sU Šventu Raštu. 
Nūdien bendro išsilavinimo raida 

(Nukelta i 4 dsI.)
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Tėviškės parapijos chorui 40 metų
VALTERIS BENDIKAS

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Tėviškės parapijos Chicago’je 
choras šių metų Verbų sekma
dienio tradicinės Giesmių šventės 
metu pažymėjo bažnyčioje savo 
isisteigimo 40 metų sukaktį. Šia 
proga bažnyčia vėl prisipildė gies
mę mėgstančiais klausytojais, 
įvertinančiais keturių dešimt-, 
mečių stropaus darbo įnašą į 
lietuvių išeivijos Amerikoje dva
sinį ir kultūrinį aruodą. Bažny
čioje pasidairius, pasižiūrėjus į 
chorą, solistus, ilgametį, nepa
ilstamai dirbantį choro pirmi
ninką Leoną Gružą, dideliu rū
pestingumu plušančią choro val
dybos narę Idą Kasparaitienę ir 
į visus į šią šventę atvykusius, 
prisiminė Vinco Kudirkos žo
džiai:

Gražu yra matyti lietuvių 
būrelį,

Kuris tarp svetimųjų vienybę 
užlaiko

Ir, susiėjęs, tėvynei aukoja 
žodelį

Ir motiną pagarbiu atminimais 
vaiko.

Jau nuo pat Martyno Mažvydo 
laikų giesmė turėjo visada didelės 
reikšmės lietuvių evangelikų 
gyvenime. Ūkininkas ir jo šei
myna rytą kėlėsi su giesme ir 
vakare, po dienos sunkių darbų, 
su ja nuėjo poilsiui. Ji rišo 
pamaldumo ryšiais tėvus su 
vaikais, šeimininką su tarnais ir 
tarnaitėmis. Lyg ant altoriaus 
gulėjo giesmynai garbingiausioje 
stalo vietoje, kaip Donelaitis 
užsimena savo kūryboje.
‘i Tokios dvasios įtakoje užaugo 
ir veikė šio choro įsteigėjas, 
įžymusis prūsų lietuvių veikėjas, 
švietėjas ir visuomenininkas 
Martynas Lacytis. Jis jau 
1920-1923 metais diriguoja lie
tuvių „Aidos” chorą, eina Klai
pėdos miesto komendanto, mo
kyklų inspektoriaus pareigas, 
vadovauja lietuvių bažnytiniam 
chorui gimtajame Klaipėdos 
mieste. Atvykęs iš pokarinės Vo
kietijos į Chicagą, kupinas ener
gijos, kartu su žmona Gertrūda 
verbuoja naujai atvykstantį jau
nimą į bažnytinį chorą. Nors jo 
organizavimo pradžia siekia 1949 
metus, choras laikomas galutinai
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priverčia žmones sąmoningai ar 
nesąmoningai susidurti su klau
simais apie Šventą Raštą. Jau 
pradžios mokykloje kyla klau
simas, ar pasaulis iš tikrųjų buvo 
sukurtas per šešias dienas. 
Susipažinimas su Pradžios knyga 
padeda atskirti tikėjimo tiesą 
apie Kūrėją, kurios moko pasako
jimas apie Visatos pradžią, nuo 
išraiškos būdo, kuris priklauso 
įkvėptojo autorius aplinkai — 
istoriniam kontekstui. Aplamai, 
siekiant išmintingai ir našiai 
skaityti Šventą Raštą ir išgirsti 
jame Dievo žodį, asmeniškas susi
pažinimas su Šventu Raštu 
turėtų būti tolygus žmogaus ben
dram išsilavinimui. Dievo žodžio 
sėkla nebus naši net ir geroje dir
voje, jeigu dirva nebus kantriai 
akėjama ir purenama (žr. Lk 8, 
11.15).

Butiniai ir likiminiai žmogaus 
klausimai yra ta vieta, kur šiuo
laikinė hermeneutika ieško 
susitikimo su amžinąja Švento 
Rašto prasme. Žmogaus jautru
mas tiesai ir kančiai yra 
katalizatorius, padedąs išgirsti ir 
klausytis Dievo žodžio jo Knygoje.

II Vatikano Susirinkimas taik
liai aprašo Šv. Rašto svarbą 
Bendrijos gyvenime:

... visas Bendrijos mokymas, 
kaip ir pats krikščioniškasis gy
venimas, turi būti Šv. Rašto gai
vinamas ir vedamas. Juk švento
siose knygose dangiškasis Tėvas su

Tėviškės parapijos Chicago’je choras po tradicinės Giesmių šventės 1989 metų Verbų sekmadienį Tėviškės parapijos 
bažnyčioje. * ~

įsisteigęs 1951 metais. Būdinga 
dar ir tai, kad tuo laiku dar ne
buvo įsisteigusi net Tėviškės var
du vėliau pavadintoji parapija, 
kurioje turėjo būti tęsiama ta pati 
tradicija kaip paliktoje tėvų 
žemėje. Nuo 1951 metų choras 
pradėjo dalyvauti giesmėmis ne 
vien pamaldose, bet ir suruo- 
šiamoje Giesmių šventėje, pradėjo 
prisidėti savo įnašu prie įvairių 
viešų minėjimų ir suvažiavimų.

Pradžioje Giesmių švenčių pro
gramose vyravo daugiau choro ir 
bendrai giedamos liaudies gies
mės, , vėlesniais metais vis 
dažniau pasireikšdavo vokaliniai 
ir instrumentaliniai vienetai, jau
nesniajai kartai prisistatant 
klausytojams savo muzikiniais 
gabumais.

Šių metų Giesmių šventės kovo 
24 dieną programa buvo sudė
tinga, įvairi, bet ir įdomi. Ji buvo 
pradėta su Peter C. Lutkin 
„Aarono palaiminimu”, kurį at
liko Tėviškės parapijos mišrus 
choras, vadovaujant lietuvių 
visuomenėje plačiai pažįstamam 
muzikui Faustui Stroliai. Po šios 
giesmės kun. Hansas Dumpys pa
sveikino šventės dalyvius bib
linių posakiu: „Palaimintas,

didžia meile pasitinka savo vaikus 
ir su jais kalbasi. Šis Dievo žodis 
slepia savyje galingą jėgą, kuri 
yra Bendrijos ramstis ir tvirtybė, 
jos vaikų tikėjimo atrama, sielos 
maistas, tyras ir neišsenkąs dva
sios gyvenimo šaltinis. Todėl 
Šventam Raštui puikiai tinka šis 
posakis: „Dievo žodis yra gyvas ir 
sėkmingas” (Žyd 4,12), „jis ga
lingas statyti ir duoti tėvonystę 
tarp visų šventųjų” (Apd 20,32; 
plg. 1 Tęs 2,13).

Krikščioniui turi būti plačiai 
atvertos durys į Šventą Raštą...

(„Dieviškasis Apreiškimas”, 
VI, 21-22)'’

3. Apokaliptinis Švento 
Rašto pradas

Apokalipsė yra graikiškas 
žodis. Jis reiškia „apreiškimą” 
arba „atskleidimą”. Apokalipti
nis pradas — ši raštija yra gausi 
Šventame Rašte — siejasi su 
baigminiu Dievo ir blogio 
sankirčiu pasaulyje: Danieliaus 
apokalipsė Senajame Testamente 
ir Apreiškimas Jonui Nauja
jame.20

Krikščionybė nuo pat pradžios 
su veržliu ilgesiu laukė, kad Die
vas, galutinai nugalėdamas blogį, 
atbaigtų išganymo užmojį pasau
lyje. Jėzus pradėjo savo viešąją 
veiklą su Gerąja Naujiena: „Pri
siartino Dievo karalystė” (Mk 1, 
14-15). Žodžiu ir darbu jis skelbė, 
kad Dievo karalystė veržte ver
žiasi į žmogaus gyvenimą. Apaš

kuris ateina Viešpaties vardu”. 
Tada ėjo tolimesnė programa, 
kuri buvo turininga, nors mūsų 
pačių kompozitorių buvo tik Vla
das Jakubėnas ir Faustas Strolia, 
visi kiti buvo tarptautiniai. Iš 
solistų paminėtini Donna Dum
pys, Eglė Rūkštelytė-Sundstrom, 
ir Aldona Buntinaitė, kurios ret
karčiais girdimos Tėviškės baž
nyčioje pamaldų metu. Ypatingo 
dėmesio susilaukė klausytojų 
tarpe anksčiau negirdėtas basba- 
ritonas Egidijus Mažintas, kuris 
vienas, o taip pat ir su Astos 
Šepetytės fleitos palyda, atliko 
trijų kompozitorių giesmes. Asta 
Šepetytė, anksčiau taip pat ve
dusi Tėviškės parapijos mišrųjį 
chorą, fleita ir Faustas Strolia 
smuiku pagrojo keletą dalykų. 
Klausytojai daug dėmesio skyrė 
ir jaunajam Arui Buntinui, pia
ninu paskambinusiam Frederic 
Chopin’o „Fantasie Impromptu”. 
Taip pat ir Robertas Mockus 
užsipelnė didelės klausytojų 
padėkos už pritarimą vargonais 
bendrai giedamai giesmei ir už 
palydėjimą solistų pianinu. 
Šventės programą užbaigė kun. 
Hansas Dumpys, išreikšdamas 
padėką muzikui Faustai Stroliai, 

talai kartu su aramėjiškai kal
bančia pirmąja krikščionių karta 
meldėsi „Maranatha!” — „Vieš
patie, ateik!” (Apr 22,20; 1 Kor 
16,22). Visi Naujojo Testamento 
autoriai sutaria, kad Dievas at
baigs išganymo darbą istorijoje. 
Tačiau jie gana skirtingai galvo
ja, rašydami apie kada, kur ir 
kaip.

Pirmojo krikščionybės amžiaus 
antrojoje pusėje buvo grupė 
krikščionių, kurie sielojosi, nes 
jautė augančią įtampą tarp 
Romos imperijos - Žmogaus 
miesto ir krikščionių Bendrijos - 
Dievo miesto ir nujautė skau
džius padarinius. Ši krikščionių 
grupė gyveno Mažojoje Azijoje. 
Joje reiškėsi pranašas vardu 
Jonas, Apreiškimo Jonui knygos 
įkvėptasis autorius (žr. Apr 1, 
1-20).

Įtampos tarp Romos imperijos 
ir krikščionių ištaka buvo pri
valomas imperatoriaus kultas. 
Atrodo, kad krikščionys nebuvo 
tam pasiruošę. Bandydami iš
vengti susirėmimo su valdžios 
įstaigomis daug jų atšalo savo 
tikėjime. Pranašas Jonas kaltina 
juos drungnumu: „Laodikėjos 
bendrijos angelui rašyk: „Tai 
skelbia Amen, ištikimasis bei 
tiesiakalbis Liudytojas, Dievo 
kūrybos Pradžia. Žinau tavo dar
bus, jog nesi nei šaltas, nei 
karštas. O, kad būtum arba 
šaltas, arba karštas! Bet kadangi 
esi drungnas ir nei karštas, nei 
šaltas, aš išspjausiu tave iš savo 
burnos” (Apr 3, 14-16).

Pranašas Jonas vadovavosi ne 
vien tik pramatančia sveika 
nuovoka, bet ir giliu šios krizės 
supratimu. Jo tikslas, rašant Ap

chorui, solistams ir visiems 
dalyviams, kviesdamas klausyto
jus plojimu įvertinti šventės 
pravedėjų daugelio metų pastan
gas, prisidedant prie išeivijos lie
tuvių dvasinio ir kultūrinio kles
tėjimo. Ši Tėviškės parapijos 
choro įsisteigimo 40 metų sukak
tis buvo užbaigta kun. Hanso 
Dumpio sukalbėta malda.

Programai užsibaigus, dalyviai 
buvo pakviesti į salę prie 
Tėviškės moterų draugijos 
paruoštų vaišių. Vaišių metu 
choro pirmininkas Leonas Gružas 
pakvietė Faustą Strolią tarti 
keletą žodžių. Faustas Strolia 
savo žodyje pagyrė solistus, 
išreiškė pasitenkinimą choro 
narių susiklausymu ir jų tarpe 
dvelkiančia gera dvasia. Nors jis 
galvojo diriguojantis šiam chorui 
tik antrus metus, iš tikrųjų jis 
buvo su juo susipažinęs jau 1959 
metais. Po jo kalbos Bronė Va- 
riakojienė, išgiedojusi šiame 
chore net 35 metus, perskaitė 
choro ilgametės veiklos istorįją, iš 
kurios teko sužinoti, kad nuo įsis
teigimo laikų jame toliau ištiki
mai ir pasišventusiai tebegieda 
Zelma Juškėnienė ir Jonas Jurk- 
šaitis.

reiškimo knygą, nebuvo vien tik 
duoti gaires kaip elgtis šiuo kri
tišku metu, bet ir aprašyti Dievo 
ir blogio sankirtį istorijos arenoje.

Savo apokaliptiniais regėjimais 
Apreiškimo knygos autorius su
kelia daug dėmesio ir smalsumo 
(žr. 4,1-22,19). Juose kalbama 
apie Bendrijos ir pasaulio ateitį, 
apie Amžiaus pabaigą ir naująją 
žemę bei naująjį dangų. Baigmi
nė istorijos ir Visatos drama 
vyksta tai dangaus aukštybėse, 
tai žemėje. Čia skaičius „septyni” 
yra dažnas ir prasmingas bei 
simboliškas: septyni antspaudai 
(6,1 — 8,1), septyni trimitai 
(8,21-11,15), septyni slibino ka
ralystės regėjimai (11,16-13,18), 
septynios negandos (15,1-6), sep
tyni aukso dubenys (15,7-16,14), 
septyni Babelės sunaikinimo re
gėjimai (19,11-21,4). Pranašas 
Jonas sąmoningai sugretina Vi
satos kūrimo septynias dienas su 
Visatos atbaigimu. Skaičius „sep
tyni” yra tobulumo įvaizdis. Apo- 
kaliptiniai Jono regėjimai 
įvaizdina Bendrijos ir Visatos 
ateitį įvykiais, kurie grupuojami 
po septynis. Nūdien šias grupuo
tes bandoma suprasti dviem 
būdais:

1. Regėjimai kalba apie ateities 
įvykius, įvyksiančius pasaulio 
pabaigoje;

2. Regėjimai kalba apie įvykius 
anuometinėje istorijos sampynoje.

Šiuos du būdus galima pavadin
ti futuristiniu ir istoriniu Ap
reiškimo knygos aiškinimu. Futu
ristinė hermeneutika atsiBako 
spėlioti apie anuometines 
istorines užuominas ir visą 
aiškinimo svorį sutelkia pasaulio 
pabaigos įvykiams. Tuo tarpu

Kertinė paraštė
(Atkelta iš 1 psl.)

kai kurie šaltiniai šventės pa
vadinimą kildina iš „Eostre” — 
tai vardas deivės, kurios fes
tivalis buvo švenčiamas pava
sarinio dienos ir nakties trukmės 
susilyginimo metu, savo ruožtu 
rodantis, kad pirmykščiai ji buvo 
aušros deivė. Nestebėtina, kad ir 
Velykų šventei išvystyta vaizdinė 
atributika sukasi apie naują 
gyvybę, vaisingumą, žemės ir 
žmogaus suklestėjimą — sprogs
tančios medžių šakos, pirmosios 
pavasario gėlės, kiaušiniai, kiš
kučiai... Visa tai rodo, kokia 
daugiasluoksnė yra Velykų, kaip 
ir Kalėdų, šventės prasmė ir 
kodėl ji mums tampa joje mūsų 
nutuokiamos nepaprastos galios
— Dievui mus atgaivinti, prikelti 
naujam, tobulesniam gyvenimui
— versme.

Tačiau krikščioniškoji Viešpa
ties Prisikėlimo šventė yra ypa
tinga dar vienu atžvilgiu, kuris 
jos pilnai prasmei iš tikro yra 
nepalyginamai reikšmingesnis ir 
už į ją įjungtus prieškrikščio
niškos pasaulėjautos bruožus. Tai 
Velykų šventės sąsąjos su Sena
jame Testamente užrašytu ir 
interpretuotu kertiniu įvykiu 
Dievo ir jo tautos santykių is
torijoje — Išėjimu iš Egipto. Kaip 
tik šiuo Dievo veiksmu grin
džiama ir pagrindinė Senojo Tes
tamento liudijama tikrovė — 
Dievo Sandora su savo tauta: „Aš 
esu Viešpats, tavo Dievas, kuris 
tave išvedžiau iš Egipto, iš nelais
vės namų...” Krikščioniškoji 
egzegezė nuo pat pradžios skaitė 
Išėjimo istorįją — Dievo lemiamą 
veikimą gelbėti savo tautą —

Tėviškės parapijos mišraus 
choro įsteigėjo Martyno Lacyčio 
didžiausias noras ir viltis buvo, 
kad jo pradėtas darbas būtų jauni
mo tęsiamas toliau. Jau pasiekęs 
garbingą amžių, atsisakęs parei
gų, sėdėdamas prie pianino vis ir 
vis kartodavo: „Nemėgstu pagy
rų! Giedokime Ponui Dievui ant 
garbės!” Jis džiaugėsi, kad jo 
pareigas 1959 metais perėmė Jur
gis Lampsatis ir kad jo įsteigta
sis choras pasižymėjo lietuvių vi
suomeniniame gyvenime. Jurgis 
Lampsatis vedė šį chorą net 22 
metus. Per tą laiką choras 

istorinė hermeneutika atpažįsta 
simboliškus asmenis bei įvykius 
istorijos raidoje. Visi istoriniai 
žvėrys — nuo Nerono iki Stalino 
— yra buvę tapatinami su 
Apreiškimo Žvėrimi (žr. Apr 13, 
11.16-18).

Atrodo, kad norint atskleisti 
Apreiškimo Jonui regėjimų pras
mę, reikia turėti omenyje du 
dalykus:

1. Istorinė pervarta — krizė, 
davusi autoriui akstiną rašyti, 
jau yra pergyvenama ir dar nu
matoma ateityje;

2. Pakartojimai yra knygos są
rangos bruožas.
Istorinė padėtis, davusi Apreiški
mo knygai pradžią, buvo Romos 
imperijos priešiškumas krikščio
nybei. Krikščionys, atsisakyda
mi garbinti imperatorių, pasiro
dė įtartini.21 Į krikščionis buvo 
žiūrima šnairomis. Sudėtinga ir 
įvaizdi knygos kalba padėjo 
autoriui padrąsinti savuosius ir 
išvengti bėdos su imperijos įstai
gomis. Savieji jį suprato, nes 
gyveno tuo pačiu tikėjimu ir ta 
pačia viltimi. Pranašas Jonas lyg 
nori priminti savo skaitytojui: 
„Žiūrėk! Aprašiau Pabaigą tri
mitų pagalba. Kad dar aiškiau 
įsidėmėtum ir įsidėtum į širdį, 
tuos pačius Pabaigos įvykius 
aprašysiu ir Slibino karalystės 
įvaizdžiais...”

Pranašas Jonas, kaip tikras 
apokaliptikas, turi būtinumo 
bruožą: šie įvykiai turi įvykti! 
Tačiau jis nėra fatalistas. Jo su
pratimu, pasaulio istorįją yra 
Dievo išminties ir malonės stak
lės, o ne aklo atsitiktinumo kros
nis. Baigminis sankirtis su blogiu 
bus Visatos atpirkimas, nes 

kaip nuorodą į galutinį visos savo 
kūrinijos išgelbėjimą, įvykdytą 
per Jo Sūnaus mirtį ir prisikė
limą. Savo naujausioje knygoje 
Ateikite ir pamatykite (Putnam, 
CT: Krikščionis gyvenime, 1990) 
kun. Antanas Rubšys abu įvykius 
suglaudžia į vieną ir tą patį Dievo 
užmojį žmonėms: „Jėzaus Prisi
kėlimas yra naujas Dievo veiks
mas. Pasiruošimas šiam nau
jumui prasidėjo jau Dievo 
veiksmuose prieš Kristų. Jis yra 
ypač ryškus Izraelio išėjime iš 
Egipto ir tikėjime, kad Jahvė — 
Viešpats yra gyvasis Dievas, ku
riam nėra negalimų dalykų... 
Dievas myli visa ir ypatingu 
rūpesčiu lydi savo mylimąjį 
kūrinį — žmogų” (p. 159). „Ap
reiškimo istorija turi dvi Sandū
ras. Senojoje Dievas apsireiškė 
kaip Gelbėtojas iš vergijos Egip
te..., o Naujojoje — kaip Gelbė
tojas iš mirties... Išėjimas iš Egip
to ir Jėzaus Prisikėlimas yra rak
tiniai įvykiai Dievo atėjime 
dalyvauti žmogaus trapume ir 
likime. Jėzaus Prisikėlimas 
perima išėjimo iš Egipto vietą ir 
apreiškia Triasmenį Dievą. Užtat 
Velykų nakties liturgija ir su
gretina skaitinius iš abiejų 
Testamentų” (p. 161).

Kadangi lietuviškame konteks
te jau bent per kelias kartas 
Velykų šventė yra prisiėmusi 
mums labai brangią prasmę — ja 
taip pat duodame išraišką giliau
siam savo troškimui: kad Lietuva 
taptų laisva ir nepriklausoma, 
kad prisikeltų, o tuo pačiu ir mes 
visi, naujam gyvenimui — tad 
būtų visai tinkama velykiniu 
laikotarpiu prisiminti ir pamąs
tyti Dievo — Išgelbėtojo pažadus 
savo žmonėms ir tų pažadų 
įvykdymą istorijoje — kaip Sena- 

įgiedojo dvi plokšteles, išleistas 
Jono Karvelio Prekybos namų. 
Jurgiui Lampsačiui pasitraukus, 
chorvedžio lazdelę perėmė muzi
kas Arūnas Kaminskas, taipgi 
Tėviškės parapijos mišrųjį chorą 
yra vedę Albertas Paulikaitis, 
Asta Šepetytė ir Juozas Mieliulis.

Tėviškės parapijos mišrusis 
choras giedos per šv. Velykų 
pamaldas parapijos bažnyčioje, 
6641-45 South Troy Street, Chi
cago’je, o Giesmių šventės progra
ma buvo kartojama kovo 26 die
ną, 7:30 v.v. Lietuvių Centre, Le- 
mont, Illinois.

Aš regėjau naują dangų ir 
naują žemę, nes pirmasis dangus 
ir pirmoji žemė išnyko ir jūros 
taip pat nebeliko. Ir išvydau šven
tąjį miestą - naująją Jeruzalę, 
nužengiančią iš dangaus nuo 
Dievo; ji buvo išsipuošusi kaip 
nuotaka savo sužadėtiniui. Ir 
išgirdau galingą balsą, skam
bantį nuo sosto: „Štai Dievo 
padangtė tarp žmonių. Jis ap
sigyvens pas juos, ir jie bus jo 
tauta, o pats Dievas bus su jais. 
Jis nušluostys kiekvieną ašarą 
nuo jų akių; ir nebebus mirties, 
nebebus liūdesio, nei aimanos, nei 
sielvarto, nes kas buvo pirmiau, 
tas praėjo". O Sėdintysis soste 
tarė: „Štai aš visa darau naujai” 
Ir sako: „Rašyk, nes šie žodžiai pa
tikimi ir tikri!” Ir jis man pasakė: 
„įvyko! Aš esu Alfa ir Omega, 
Pradžia ir Pabaiga” (Apr 21,1-6).
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Vakaras su 
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dus and Revolution (New York: 
Basic Books, Ine., 1985) sociolo
gas, Princeton profesorius 
Michael Walzer. Jis net teigia, 
kad egzodas yra viena iš pa
grindinių temų Vakarų mąsty
senoje ir kad jis niekad nepa
liauja mus mokyti apie politinės 
veiklos prasmę bei galimybes ir 
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tra, yra geresnė vietovė, patrauk
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eina per dykumą”. Nėra būdo iš 
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burti kartu ir pradėti keliauti” (p. 
149). Tikrai šių mėtį pavasarį 
mūsų tauta yra kelyje per dyku
mą, bet mes tikime, kad pakeliui 
į pažadėtąją žemę. Ko Walzer 
nepabrėžia, bet kas taip pat 
sudaro egzodo istorįjos, ir todėl jos 
kaip modelio šiuolaikinei 
politinei veiksenai esmę, yra 
Dievo pažado savo tautai galia — 
Jis nenusisuks nuo jos, jis bus 
dykumoje dulkių sūkurys dieną 
ir ugnies stulpas naktį, Jis visada 
eis jos priekyje. Tokio tikėjimo 
Dievo pažadu palinkėkime vieni 
kitiems ir per šių metų šventas 
Velykas.

(a. U.)
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