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KERTINĖ
PARAŠTĖ
Ko tu norėtum Kalėdoms?
Ar jūsų namuose girdi
mas šis klausimas prieš
Kalėdas: „Ko tu norėtum
Kalėdoms?” Mūsų namuo
se mes tai dažnai girdėjo
me. Aš atsakydavau
maždaug
šitaip:
„Man užtektų kadilako arba vasarna
mio prie jūros, arba
bilieto į Kiniją”. Iš
tikrųjų man sunku
rimtai atsakyti į
klausimą, ko aš no
rėčiau
Kalėdoms.
Mano taurė sklidina
ir, jeigu turėčiau
rimtai atsakyti, ma
no atsakymas netu
rėtų nieko bendro
su prabanga.

„Ko tu norėtum
Kalėdoms?”, mano
manymu, yra klai
dingas klausimas.
Geresnis klausimas
būtų: „Ko tam reik
ia Kalėdom?” Prieš
keletą metų gavome
kalėdinį sveikinimą
su šitokiu įrašu:
„Jeigu mūsų di
džiausias poreikis
būtų įsigyti infor
macijos, Dievas bū
tų siuntęs pedago-

Dailininkė Diane M. Pivonski — iš serijos
„Iliuminuotasis Žodis” (senovinė rankraščių
iliuminavimo technika, šiuolaikinė Čikagos
urbanistinė tematika).

gą. Jeigu mūsų didžiausias po
reikis būtų technologija, Die
vas būtų siuntęs inžinierių. Jei
gu mūsų didžiausias poreikis
butų malonumas, Dievas butų
siuntęs pramogininką. Jeigu
mūsų didžiausias poreikis būtų
pinigai, Dievas būtų siuntęs
biznierių. Bet kadangi mūsų
didžiausias poreikis yra, kad
mums būtų atleista, Dievas
mums siuntė Gelbėtoją”. Štai
yra Dievo atsakymas į tą klau
simą: „Nebijokite! Štai aš skel
biu jums didį džiaugsmą...
Šiandien Dovydo mieste jums
gimė Išganytojas, kuris yra
Viešpats Mesijas” (Luko 2:1011).
Mes renkamės pamaldoms
Kūčių vakarą ir Kalėdų dieną,
kad iš naujo priimtume į širdį
gerąją Kalėdų naujieną. Palai
Hansas Dumpys, Lietuvių evange mintas tas, kuris ateina į pa
likų liuteronų vyskupas išeivijoje,
maldas, pažindamas savo gi
jau daug metų tradiciškai „Drau
go” kultūriniam priedui rašantis liausią širdies poreikį, nuodė
skaitytojų vertinamas ir laukia mių atleidimą. Dar daugiau pa
mas kalėdines „kertines paraštes”. laimintas tas, kuris tiki Evan
geliją. Jėzus Kristus yra geroji
Zigmo Degučio nuotrauka
naujiena visiems.

1997 m- gruodžio mėn. 20 d. / December 20,1997

Stebėkitės iš naujo
Dievo
mielaširdingyste! Būdamas ga
lingas visatos Kūrėjas, Dievas
galėjo mus pritraukti savo di
dinga jėga. Dievas galėjo pas
mus ateiti audringa jūra nak
ties metu ar stipriu vėju, kuris
nušluoja kraštą, ar žemės dre
bėjimu, kuris sukelia siaubą
žmonių širdyse. Arba Jis galėjo
mums pasirodyti paslaptingu
Šventosios Dvasios išsiliejimu,
kaip Jis apsireiškė per pirmą
sias Sekmines.
Bet Dievas pasirinko pas mus
ateiti kaip vienas iš mūsų. Jis
atėjo žmogaus pavidalu ir mes
galėjome Jį pažinti ir pamilti.
Šiandien mes atkreipiame dė
mesį į Kūdikėlį Betliejaus
ėdžiose, besimaitinantį prie mo
tinos Marijos krūčių.
Nebijokite šito Dievo. Būdami
nusidėjėliai, galėtumėm bijoti
Dievo. Bet kas gali bijoti kū
dikio? Kam galėtų sukilti siau
bas širdyje, pažiūrėjus į kliuk
sinčio kūdikio veidą? Martynas
Liuteris viename kalėdiniame
pamoksle sako: „Dievybė gali
išgąsdinti žmogų. Nuoga die
vybė mus gali į baimę nuvaryti.
Bet Dievas atėjo pas mus per
Savo Sūnų, gimusį iš Marijos,
kad paguostų ir sutvirtintų
mus”.
Štai ką skelbia angelas išsigandusiems piemenims: „Nebi
jokite! Štai aš skelbiu jums didį
džiaugsmą. Šiandien jums gimė
Išganytojas”. Kūdikis, suvysty
tas vystyklais, yra Dievo įsikū
nijimas pasaulyje. Todėl jokia
baimė čia negali vyrauti. Jis
atėjo mums visiems. Atėjęs pa
saulin tokiu nuolankiu būdu,
Jis pradėjo kelionę, kuri baigėsi
ant Golgotos ir prie atviro pri
sikėlusio kapo. Mūsų užduotis
yra priimti šią neįkainojamą do
vaną ir nebandyti ją aiškinti ar
net įsivaizduoti, kad tai dovana,
kurios mums nereikia. Kadangi
mūsų didžiausias poreikis yra
išganymas, Dievas mums siun
tė Išganytoją!
Tai yra naujiena visiems žmo
nėms, bet ypačiai pavargusiems. Čia aš nekalbu apie nuo
vargį nuo kalėdinių pasiruo
šimų, bet apie tam tikrą dvasinį
nuovargį, dvasinį išsisėmimą ir
tuštumą. Gal jūs esate atsitoli
nę nuo Dievo Žodžio. Gal jūs
esate dvasinis benamis ir retai
ar niekad nelankote pamaldų,
tam kad dvasiškai atsigaivin
tumėte. O gal jūs tiek įsijungę į
bažnytinį darbą, kad neturite
nei laiko, nei jėgų savo sielą
dvasiškai maitinti arba net ne
randate pasitenkinimo bažnyti
niame darbe.
Kalėdų Evangelija jums yra
gera naujiena. Jėzus Kristus
yra mūsų tikėjimo širdis, o ne
kokie nors bažnytiniai darbe
liai, programos ar uždaviniai.
Jėzus Kristus nėra dvasinio
nuovargio priežastis. Jis žinojo,
kada poilsis buvo reikalingas
dvasinėje tarnystėje. Jis pažino
atgaivinančias vietas, kad ga
lėtų savo misiją vykdyti. Jis at-
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Kaip pasitiksime Viešpatį Jėzų
Kristų Jo 2000-ąjį gimtadienį?
Nepakanka vien laikrodžio rodyklei
peržengti tų metų slenkstį
KĘSTUTIS A
TRIMAKAS
2000-ieji metai, rodos, dar to
li. Tačiau jie yra kažkuo ypatin
gi. Ir ne vien dėl to, kad jie pa
ženklinti skaičiumi, kuris paro
do du tūkstančius metų pasibai
gus, o tretįjį — prasidedant. Jų
reikšmė svarbi visai žmonijai.

* ♦ ♦•
1978 metais išrinktas popie
žiumi, Jonas Paulius II savo
pirmoje pastoracinėje encikli
koje Žmonijos Atpirkėjas (1979)
atkreipė visų dėmesį į besiarti
nančius 2000-uosius metus:
„Laikas jau visiškai priartėjo
prie dutūkstantųjų metų [...]
Artėjame prie datos, kuri [...]
primins mums ir ypatingu būdu
atnaujins supratimą tos pagrin
dinės tikėjimo tiesos...”
Ir taip įvariomis progomis,
bet ypač savo didžiosiomis pas
toracinėmis enciklikomis Jonas
Paulius II, primindamas tą be
siartinančią sukaktį, ryškino
jos svarbą. Štai 2000-ieji metai
jau beveik čia pat. Trejus ligto
linius metus popiežius paskelbė
ypatingo pasiruošimo laikotar
piu. Dabar dar labiau negu
anksčiau popiežius apie visa tai
kalba. Kiek vaizdžiai, bet atvi
rai pasakius, jis neriasi „iš kai
lio” ir net iš Vatikano sienų,
* Paskaita, kun. dr. Kęstučio A.
Trimako skaityta šių metų Ateiti
ninkų studijų dienų programoje,
Darbo dienos savaitgalį, rugpjūčio
30 dieną, „Dainavos” stovyklavie
tėje, Manchester, Michigan.

sikeldavo prieš saulėtekį mal
dai. Jis priėmė dangiškojo Tėvo
sutvirtinimą krikšte ir perskaidrinimo įvykyje. Jis sėmėsi jėgų
Iš To, Kuris Jį palaikė iki Jo
prisikėlimo. Kristus, tavo Išga
nytojas, turi atgaivos tavo sie
lai. Nauja pradžia mumyse kyla
iš atsigaivinimo Evangelijoje.
Koks yra mūsų didžiausias
poreikis? Evangelija skelbia:
„Jums gimė... Išganytojas!” Ši
toji naujiena yra labai sena, bet
visada nauja. Mūsų poreikis bū
ti atleistiems yra nuolatinis.
Dievo malonė, apreikšta Kris
tuje, yra begalinė.
Aukščiau citavau kalėdinį
sveikinimą, kuris minėjo peda
gogus, inžinierius, pramogininkus ir biznierius. Kada Dievas
siuntė Jėzų būti mūsų Išga
nytojų, Jis norėjo, kad Jo iš
vaduojanti meilė prasiskverbtų
į visas gyvenimo sritis. Tokiu
būdu mes gyvensime Jo vieš
patavimo sferoje. Tai reiškia,
kad pedagogai vykdo savo kilnų
pašaukimą, kaip ir inžinieriai,
verslininkai ir pramogininkai,
ir visi žmonės visuose garbin
guose darbuose pasauly, kurie
išvydo Kristaus didelę šviesą.
Piemenys sugrįžo su džiaugs
mingom širdim prie savo darbo.
Taip pat ir išminčiai, pagarbinę
Kūdikėlį, sugrįžo prie savo pa
šaukimo. Panašiai ir mes ei
sime Iš Kalėdų pamaldų į savo
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kad išjudintų Kristaus Bendriją
ir visą žmoniją.
Kas tas pagrindinis faktas,
kurį toji sukaktis primena? Pirmoję savo enciklikoje Popiežius
tiesiog cituoja Evangeliją: „Žo
dis tapo kūnu ir gyveno tarp
mūsų... Dievas taip pamilo pa
saulį, jog atidavė savo vienatinį
Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį
tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą” (Jn 1,14 ir
3,16). Taigi tai faktas, kad prieš
20 šimtmečių Dievo Sūnus tapo
žmogum. Tai yra Dievo meilės
žmonėms įrodymas. Žmonėms
reikia tikėti, kad būtų išgelbėti.
Reikalas eina apie žmonių Iikimą. Kažkada to fakto svarbą
žmonės suprato ir ėmė visos is
torijos metų eigą nuo to laiko
skaičiuoti. Popiežius tai irgi labai gyvai suvokia, todėl žadina
ir visus kitus šio laiko žmones į
pilnesnį supratimą.
Laiko srovė sparčiai teka iš
praeities pro dabartį į ateitį. Ji
nesustos nei ties 2000-aisiais
metais, bet pratekės ir pro juos.
Laikui tekant taip nesustojamai, būtina yra suvokti tiek savo asmeninio gyvenimo, tiek vi
sos istorijos prasmę. Popiežiaus
jautrus kreipimasis gali padėti
tą prasmę atskleisti.
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Kas atsitiko iki šiol?
Prieš 2000 metų žmdguūfi gi
mė Dievo Sūnus. Vieni Jį pri
ėmė. Kiti atmetė. Jo priešų ran
kose buvo valdžia ir jėga. Jį nu
žudė. Jo kančia ir mirtis — tai
buvo kaina už žmoniją. Jis pri
sikėlė ir tuo savo mokiniams
įrodė esąs Dievo Sūnumi.,; Šie
paskleidė tą Gerąją Naujieną
kitiems. Ji prigijo, nors ir truk
doma žiaurių persekiojimų.
Krikščionybė plėtėsi didelėmis
Georgės Rouault
Kristus
The Cleveland Museum of Art
aukomis, nors ji būdavo neretai
ir išduodama.
Popiežius skatina sukakties
Dievo niekas niekada nėra matęs,
proga pažvelgti į krikščionybės
tiktai viengimis Sūnus — Dievas,
nueitą kelią. Kristaus Geroji
Tėvo prieglobstyje esantis,
Žinia skelbiama jau dvidešimt
šimtmečių. Ji buvo ir tebėra
mums jį apreiškė.
(jn 1,18)
nuostabiai dinamiškas moty
vas. Labiausiai Evangelija užsi
degusieji įrodė jos įtaką ęsant
namus ir į savo darbovietes su Išganytojas. Tuo mes galime
milžinišką: net silpnus, klys- *•’
šviečiančia Kristaus malone džiaugtis ne vien Kalėdų proga,
tančius,
bailius, o kartais net
mūsų širdyse.
bet kiekvieną dieną mūsų gyve
žiaurius, žmones Kristus savo
To ir trūksta pasauliui. O nime.
galia pakeitė: baimingi žvejai
Dievas tai suteikia pasauliui.
„Šiandien... jums gimė Išga
tapo drąsiais apaštalais, perse
Ką mes gauname iš Viešpaties, nytojas, Kuris yra Viešpats
kiotojas Saulius — pagonių tau
ne visuomet yra tai, ko mes no Kristus!” Palaimintų ir džiaugs
tas Kristui atvertusiu Pauliu
rime, bet tai, kas mums labiau- mingų švenčių!
mi, o pirmieji krikščionys —
sai reikalinga. Jis pažįsta mūsų
Hansas Dumpys moterys ir vyrai — nebeišsižabūtiniausius poreikius. Juo mes
Lietuvių evangelikų liuteronų
galime pasitikėti. Jis yra mūsų
(Nukelta į 2 psl.)
vyskupas išeivijai

Bernarą Buffet
Vatikano Šiuolaikinio krikščioniškojo meno muziejus

... Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti..

Viešpaties gimimas

(Mt 2, 2)
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Kaip pasitiksime
Viešpatį Jėzų Kristų?
(Atkelta iš 1 psl.)

Michel Ciry
Cincinnati Art Museum

Viešpaties gimimas

... prisiartino jai metas gimdyti, ir ji pagimdė savo
pirmgimį sūnų, suvystė jį. vystyklais ir paguldė ėdžiose,
nes jiems nebuvo vietos užeigoje.
(Lk 2, 6-7)

Ivan Vecenąj
X atikano Šiuolaikinio krikščioniškojo meno muziejus

Buvo trečia valanda, kai jį nukryžiavo.

Nukryžiavimas

(Mk 15, 25)

dėjo Dievo Sūnaus, net puolami
žvėrių Romos kolisiejuje.
Per 20 šimtmečių Kristaus
įtaka yra ryškiausia asmenims,
paveikusiems ir tebepaveikiantiems kitus, ar jie būtų gyveni
mo atnaujintojai (Pranciškus
Asyžietis, Ignacas Lojolą, Tere
sė iš Avilos), ar didieji mąsty
tojai (Augustinas, Tomas Akvi
nietis, Teilhard de Chardin), ar
šiems laikams įtakingi krikš
čioniško pasišventimo pavyz
džiai (Maximillian Kolbe, Dietrich Bonhoeffer, Edith Stein,
Pranas Dovydaitis — pastebi
me, kad jie visi paaukojo savo
gyvybę diktatūrų sukurtuose
konclageriuose).
Kristaus įtaka gyvai atpažįs
tama ir kultūrų kaitoje: žmonės
Jį suvokė ir tebesuvokia mąs
tyseną, meną ir gyvenimą pa
veikiančiais, laiko nuotaikas
atitinkančiais įvaizdžiais: Mesi
jas, Mokytojas, Karalių kara
lius, Nukryžiuotasis, Sielos su
žadėtinis... Taikos kunigaikštis,
Dvasios poetas, Laisvintojas,
Kosminis Kristus, Visatos Žmo
gus... (žr. Jaroslav Pelikan Jesus Through the Centuries,
1985). Žmonių gerove besirūpi
nantis Jėzus stipriai paveikė
dėl Jo kitais besirūpinančiųjų
mintis ir darbus socialinio tei
singumo, šeimos, darbo, meilėslabdaros ir kitose visuomeni
nėse srityse (žr. šio šimtmečio
Katalikų akcijos, Krikščionių
Darbininkų sąjūdžių steigėjo
prelato Luigi Civardi santrauką
How Christ Changed the World,
1961).
Tai, kas pasakyta beveik vie
nu atsikvėpimu, ženklina 20
šimtmečių užsitęsusių idėjų,
prakaito ir net kraujo srautą,
kurio versmė yra vienas die
viškas Žmogus. Ir tai tik maža
dalis.
Pasiekusi viršūnę, krikščio
nybės įtaka, deja, ėmė atvėsti,
atslūgti. Pakenkė pačių kai ku
rių krikščionių neištikimybė
Kristui ir Jo Evangelijai: že
miški ir savanaudiški interesai
privedė prie krikščionijos skal
dymosi, idėjinis bei moralinis
atitrūkimas nuo Tiesos idealo,
pasinešimas į pasaulį, pastan
gos apvaldyti žemę mokslu ir
technika. Kai žmogui sekasi,
paprastai jis pamiršta Dievą.
19-ajame šimtmetyje ėmė plisti
kitoks „tikėjimas”, būtent, kad
pats žmogus savo pastangomis,
mokslu ir technika, be Kristaus
ir Dievo, tobulės niekad nesibai
giančia pažanga. Su didžiu opti
mizmu buvo įžengta į 20-ąjį am
žių.
Karai po karų ir jų pasekmės.
Miestai paversti į griuvėsius.
Milijonai žuvusių žmonių. Ato
minio karo ir žmonijos susinai
kinimo grėsmė. Visa tai įvyk
dyta pačia geriausia technika,
tobuliausiomis mokslo išrasto
mis priemonėmis. Net genoci
das, net mirties konclageriai...
Ir tie „paremti” mokslu. Dauge
liui Auschwitz konclagerio mir
ties kameros kažkaip tapo opti
mistinių moderniųjų laikų lai
dotuvių simboliu.

Postmodernizmo laikai

Carlo Carra
Vatikano Šiuolaikinio krikščioniškojo meno muziejus

Pieta

Jau vakarui atėjus [...] atvyko Juozapas iš Arimatėjos, garbingas teismo tarybos narys, kuris irgi
laukė Dievo karalystės. Jis drąsiai nuėjo pas Pilotą ir
paprašė Jėzaus kūno. [...} nupirko drobulę, nuėmė Jėzų
nuo kryžiaus, įvyniojo į drobulę, paguldė jį kapo rūsyje,
kuris buvo iškaltas uoloje, ir užritino angą akmeniu.
(Mt 15, 42-46)

Po viso to, stebėtojų tvirtini
mu, prasidėjo postmodernizmo
era. Pradėta nieku rimtai nebe
tikėti, jokiu tikėjimu, net pačiu
savim. Iki tam tikro laipsnio,
iki tam tikro laiko — iki tol,
kol, nušlavus griuvėsius, vėl iš
kilo miestai. Ir gimė nauja kar
ta. Ir vėl beveik tas pat. Tik
kitu vardu. Ir vėl vieni tampa
pačios žmonijos pažangos opti
mistais, o kiti, nesidomį idėjo
mis, veržiasi vien į tai, ką šis
pasaulis siūlo, nes nemato (ar
nenori matyti) kitko, dėl ko ver

ta pasišvęsti ar net gyventi. Vi
suomenė, civilizacija tapo mar
ga. Vieni vaiko naujas „madas”,
kiti pasitenkina tradiciniais
„švarkais”: kuo gimei, tuo pato
giai gali ir likti, be didelių pas
tangų. Kad ir iš vardo „katali
kiškoji” tradicija; nesvarbu, kad
gerai išsimiegojęs, net sekma
dienio popietę praeini pro tuščią
katedrą, į kurią dar užeina tu
ristai — iš kitų kraštų.
Iš paviršiaus tai marga pliu
ralistinė (daugialytė) visuome
nė, kur ir širdis yra „pliura
listinė”, bet neretai užkariauta
tik vieno valdovo — pasaulio.

Pokrikščionybės laikai?
Kai kas teigia, kad jau ne tik
postmodernizmo, bet ir pokrikš
čionybės laikai. Jie siūlo idėją,
kad pati krikščionybė, atidavusi
visa, ką gali, visiškai išsisėmė.
Netiesa. Ne krikščionybė išse
ko, bet žmogus nebepriauga
prie jos. Jo „gyvenimo lygis” —
ne ekonominis, bet aspiracinis
— tapo toks žemas, materializ
mo priplotas prie žemės, kad jis
nei rankom, nei žvilgsniu, nei
širdim nebepasiekia to, ką Kris
tus pasiūlo. Nesileidę priplojami prie žemės šio šimtmečio
žmonės, kaip Maximillian Kol
be, Edith Stein, Dietrich Bon
hoeffer, Dovydaitis, įrodo, ką
gali Kristus išgauti iš šiaip silp
no, bet į Jį rankas, žvilgsnį ir
širdį tiesiančio žmogaus.
Visai nenuostabu — nes ne
jaugi negalima tikėtis, jog Kris
taus vietininku esąs Jonas Pau
lius II dar tiki Dievo Sūnumi ir
Jo prikeliančia galia? Ir tikėda-'’
mas, visom pastangom ragina
visus artintis prie Jo, artėjant
Jo dutūkstantajam, gimtadie
niui. Jei Kristaus vietininkas
nebetikėtų, tai tikrai jau būtų
atėję pokrikščionybės laikai.

Kristaus gimtadieniui
artėjant
Apaštaliniame laiške „Trečia
jam tūkstantmečiui artėjant”
(1996) Jonas Paulius II nurodo,
kad su Vatikano II Susirinkimu
„prasidėjo tiesioginis pasirengi
mas didžiajam 2000 metų jubi
liejui plačiąja šio žodžio pras
me”. To Susirinkimo nutarimų
turinys yra „be galo turtingas”
ir „naujas, anksčiau negirdėtas
tonas, kuriuo jie pateikti, kaip
skelbiantys naują epochą. Susi
rinkimo Tėvai kalbėjo Evangeli
jos, Kalno pamokslo ir Palaimi
nimų kalba... Todėl geriausias
pasirengimas antrojo tūkstant
mečio pabaigai yra naujas įsi
pareigojimas, kiek įmanoma, iš
tikimiau įgyvendinti Vatikano
II Susirinkimo mokymą kiek
vieno tikinčiojo ir visos Bažny
čios gyvenime”.
Kristaus vietininkas parinko
patį veiksmingiausią būdą mus,
žmones, uždegti, būtent, jis pa
rodė, kaip kiekvienas iš die
viškosios Trejybės asmenų iš
skirtinai apdovanojo mus ir
kaip kilniausiai į tai. atsiliepė
mūsų, žmonių, atstovė Marija,
ir kaip mes, Jos tikėjimo, vilties
ir meilės pavyzdžių sekdami,
galime triasmeniui Dievui tin
kamai atsiliepti. Popiežius at
skyrė po vienerius metus kreip
ti ypatingą dėmesį į vieną iš
Švenčiausios Trejybės asmenų.

1997- ieji metai
Jėzui Kristui

Šie 1997 metai skirti apmąs
tyti Jėzaus Kristaus, žmonijos
Atpirkėjo, tikrovei. Popiežius
Corrado Cagli
Prisikėlusia Kristus
siūlo gilintis į Šv. Raštą, nes
Vatikano Šiuolaikinio krikščioniškojo mena muziejus
„apreikštame tekste pats dan
„Nenusigąskite! Jūs ieškote nukryžiuotojo Jėzaus Na giškasis Tėvas mus pasitinka ir
su mumis kalbasi, atskleisda
zariečio. Jis prisikėlė, jo čia nebėra...”
mas savo viengimio Sūnaus pri
(Mk 16, 6) gimtį ir savąjį žmonijos išgany
sumanymą”. Tikėjimu Jį iš
Baigęs jiems kalbėti Viešpats Jėzus buvo paimtas į mo
pažįstame, Krikštu Jo išganymo
dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. O jie iškeliavę visur malonei atsidavę, krikšto paža
skelbė žodį, Viešpačiui drauge veikiant ir jų žodžius dus vykdome kasdien, vengda
mi blogio ir siekdami gėrio su
patvirtinant stebuklais, kurie juos lydėjo.
Juo.
Būtina yra gilinti žinias
(Mk 16,19-20)
apie Kristaus asmenį. Tam la
bai naudingas yra naujasis Ka
talikų Bažnyčios katekizmas.
Būtina susipažinti ir „su klai
dingomis nuomonėmis apie
Kristaus asmenį ir išsiaiškinti
prieštaravimus prieš Jį ir Baž
nyčią”.
„Švenčiausios Mergelės buvi
mas, jaučiamas visu pasirengi
mo laikotarpiu, itin pabrėžtas
šiais [1997] metais, kurie iš
ryškins Jos dievišką Motinys
tę”, nes „Marija visą laiką mus
kreipia į dieviškąjį savo Sūnų ir
Eugene Hali
Apleidimas
iškyla prieš visas tikinčiuosius
„Christian Art”, Graphic House, Ine.
išgyvento tikėjimo pavyz
Šeštai valandai atėjus, visą šalį apgaubė tamsa iki devintos valandos. Devintą va kaip
dys”.
landą Jėzus garsiai sušuko: „Eloji. Eloji, lema sabachtani? Tai reiškia: „Mano
Ekumeniniu atžvilgiu, atsilie
piant į Jėzaus maldą už savo
Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?!”
(Mk 15, 33-34) mokinius, kad jie būtų viena”
(Jn 17, 11), reikia uoliai siekti
visų krikščionių vienybės ben
dro tikėjimo ir krikšto pagrin
du.
Savo pirmoje pastoracinėje
enciklikoje Žmogaus Atpirkėjas
(1979) Jonas Paulius II nuodug
niau gvildena Dievo Sūnaus
žmogumi tapimo reikšmę žmo
nijai: tik Kristuje pilnai atsi
skleidžia žmogaus orumas ir
paskirtis. Kitoje enciklikoje At
pirkėjo Motina (1987) Popie
žius nurodo Marijos ypatingą
vaidmenį atskiro žmogaus ir vi
sos Kristaus Bendrijos gyveni
me.

1998- ieji metai
Šventajai Dvasiai
1998 metais dėmesys kreipia
mas į Švenčiausios Trejybės as
menį — Šventąją Dvasią, ku
rios slėpiningą esmę Popiežius
Ferruccio Ferrazzi
Kristus su savo mokiniais
apibūdina kaip Asmenį-Meilę ir
Vatikano Šiuolaikinio krikščioniškojo meno muziejus
Dovaną. Ji yra „amžinas kiek
...jie privertė jį pasilikti, prašydami: „Pasilik su mumis! Jau vakaras arti, diena vieno iš kuriančios Dievo valios
jau besibaigianti...” Tuomet jis užsuko pas juos. Vakarieniaudamas su jais prie sta kylančio augimo šaltinis, malo
lo, paėmė duonos, sukalbėjo laiminimo maldą, laužė ir davė jiems valgyti. Tada jų ningo Dievo atsivėrimo tiesio
ginė pradžia”. Dievo Sūnaus
akys atsivėrė, ir jie pažino Jėzų...
(Nukelta į 4 psl.)
(Lk 24,29-31)
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Ši kalėdinė giesmė — vokiškai »Von Himmel hoch da kom ich her”, lietuviškai
Jkš iš dangaus čion ateinu’ (dabartiniame Lietuvių evangelikų liuteronų giesmyne)
po tiek šimtų metų tebėra giedama daugelyje krikščioniškų bendruomenių
bažnyčiose, ne tik mūsų čikagiškėje .Tėviškės" parapijoje, bet — angliškai — po
visą kraštą, įskaitant ir Romos katalikus.
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Dvi Žemaičių monografijos
JURGIS GIMBUTAS

Gautos dar dvi lokalinės mo
nografijos iš Lietuvos. Tai yra
stambūs daugelio autorių leidi
niai. Jurbarkas — istorijos pus
lapiai turi nedaug kraštotyrinių
bei etnografinių temų. Vyrauja
istorija. Seda: parapijos istorija
ir dailės paminklai neapsiriboja
pavadinimo tematika. Jam skir
ta apie trečdalį knygoj, o kiti
straipsniai apima įvairias isto
rines ir kraštotyros temas.
Jurbarką sudarė ir redagavo
Arnoldas Piročnikas su komi
sijų talka. Išleido „Pradai” Vil
niuje 1996 metais, gavę daug fi
nansinės paramos iš šalies.
Iliustracijų palyginti nedaug.
Jos visos tekste, nenumeruotos.
Formatas didokas, 17 x 24 cm,
kietai įrišta, su paauksinta nu
garėle ir popieriniu aplanku.
Tiražas nenurodytas. Pridėtas
sulankstomas Jurbarko apylin
kės spalvotas žemėlapis su
daug vietovardžių, upėvardžių
ir miškų vardų. Mastelio nėra.
Žemėlapį sudarė F. Kavoliūtė ir
L. Kavaliauskienė. Grafiniais
simboliais parodyti gamtos, kul
tūros ir atminimo paminklai.
Knygos pabaigoje įdėtas dvyli
kos rėmėjų sąrašas. Žmonės
aukojo po 50 iki 800 dolerių ir
nuo 200 iki 12,000 litų. Po
20,000 litų davė Jurbarko rajo
no savivaldybė ir Lietuvos Kul
tūros ministerija.
Jurbarko bibliografinė metri
ka labai trumpa: „Knygoje pasa
kojama apie Jurbarko miesto ir
jo apylinkių istoriją, žmones,
kultūrinę veiklą. Knygos auto
riai — daugiausia jurbarkiečiai
ar iš Jurbarko kilę šiuo metu
Lietuvoje žinomi mokslo ir kul
tūros žmonės”. Pratarmėje su
minėti keturi autoriai, žinomi
mokslininkai, „tolesni kaimy
nai”. Išspausdinta 34 autoriniai
straipsniai. Pradedama geogra
fijos ir proistorės apžvalgomis.
Toliau Algirdas Baliulis pana
grinėja Jurbarko istorinius do
kumentus ilgoje 37 puslapių
studijoje, pridėjęs išsamius 333
pozicijų spausdintų ir archyvi
nių šaltinių sąrašus. S. Algi
manto Miškinio studija „Jur
barko urbanistinė raida iki
1940 metų” tai pat atremta į ar
chyvinius šaltinius ir turi 20
paveikslų,151 bibliografinę po
ziciją, iš viso 26 puslapius. Ki-

JURBARKAS

Istorįjos puslapiai

ŽEMAIČIŲ AKADEMIJA
VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS DAILETYROS INSTITUTAS

SEDA
PARAPIJOS ISTORIJA IR DAILĖS PAMINKLAI

Trisdešimt knygos puslapių
užima žymiųjų jurbarkiečių bio
grafijos ar trumpos žinios apie
juos. Taip susipažįstame su
šiais: Baltrušaičiai, Vincas Gry
bas, Konstantinas Glinskis,
Aleksandra Gustaitienė, Antanas Sodeika, Aldona Stempužienė, Antanas Šabaniauskas,
Antanas Tamošaitis (ne daili
ninkas, o buvęs Teisingumo mi
nistras) ir dar keli, tarp jų vie
nas šios knygos mecenatų, Si
mas Velonskis. Jurbarko mono
grafija užbaigiama apžvalgo
mis apie sveikatos ir socialinę
rūpybą, verslus, elektrifikaciją,
vestuvių papročius ir trijų žmo
nių atsiminimais. Išsamus kny
goje paminėtų žmonių vardynas
net 35 puslapių.
Šis turiningas veikalas nėra
pirmasis apie Jurbarką. 1979
metais Čikagoje buvo išleista
Antano
Giedriaus-Giedraičio
paruošta kraštotyrinė ir atsimi
nimų knyga Mūsų Jurbarkas,
iliustruota, 222 puslapių. Nau
jasis veikalas dvigubai didesnis
ir turiningesnis autorių bei te
mų gausa. Kitaip ir negalėjo
būti atgyjančioje nepriklauso
moje tėvynėje.

Žemaičių praeitii
5

tos dvi stambios studijos yra
trijų autorių „Mokyklų istorija
nuo XVI a. vidurio iki XX a.
pradžios” (35 puslapių) ir šešių
autorių „Kultūrinė veikla” (30
puslapių). J. Matusevičiaus 25
puslapių straipsnis „Jurbarko
apylinkių partizanai” iliustruo
tas septyniomis nuotraukomis.
Likusieji straipsniai trumpesni,
ne vienodos reikšmės. Keturių
autorių „Katalikų parapijų isto
rija” apima Jurbarko, Skirsne
munės, Girdžių ir Vertimų baž
nyčias. Dar yra po straipsnį,
skirtą evangelikams liutero
nams ir žydams (autorius
Chaimas Jofė).

Seda — šventoriaus koplyčia ir nauji kryžiai 1995 metais.
Jurgio Gimbuto nuotrauka.

Grūstės kapinėse varpinė ir medinė koplyčia 1985 metais. '
Jurgio Gimbuto nuotrauka.

Panašios apimties kitas čia
nagrinėsimas veikalas yra Seda
— straipsnių ir dokumentų rin
kinys, skirtas Sedos istorijai,
jos apylinkių įžymybėms, trims
dvarams, bažnytinei dailei, as
menybėms, paminklams, folklo
rui, šnektai. Seda yra Mažeikių
rajono miestelis, apie 120 kilo
metrų į šiaurę nuo Jurbarko.
Pilnas knygos vardas: Seda —parapijos istorija ir dailės pa
minklai. Sudarytojai: Adomas
Butrimas ir Povilas Šverebas su
redakcine komisija. Išleido Že
maičių akademija ir Vilniaus
Dailės akademijos dailėtyros in
stitutas Vilniuje 1997 metais.
Tai yra „Žemaičių praeities” se
rijos penktoji knyga. Parėmė
Lietuvos Kultūros ministerija ir
Mažeikių rajono savivaldybė.
328 puslapiai, gausiai iliustruo
ta tekste ir 24 puslapių spal
votų nuotraukų intarpas. Tira
žas 1,500. Formatas didelis: 20
x 27 cm. Minkšto viršelio vi
dinėje pusėje duotas Sedos ir
apylinkių žemėlapiukas be mas
telio.
Ryškiai
išspausdinti
smulkūs vietovardžiai ir upė
vardžiai, kaip Varduva, Kvistė,
Šerkšnė, Viešetė. Viršelyje —
didelė spalvota Sedos medinės
bažnyčios nuotrauka su jos at
spindžiu vandeny.
Knygoje sudėti 44 autoriniai
straipsniai, šaltinių sąrašas ir
asmenvardžių rodyklė. Yra ang
liškų santraukų penki pusla
piai. Knygos svorio centrą suda
ro 12 straipsnių, 71 puslapis ir
daug-iliustracijų apie Sedos pa
rapijos bažnyčią. Jos meno tur
tams skirtas spalvotasis intar
pas. Apie tai rašo devynios mo
terys ir du vyrai. Vienas straip
snis — „K. Varnelio stacijos Se
dos bažnyčioje”, parašytas So
natos Kučinskaitės, gali būti
įdomus čikagiečiams, nes jų
tarpe gyveno sūnus dailininkas
profesorius Kazys Varnelis, da
bar gyvenąs Stockbridge, Massachusetts. Religinę knygos te
matiką pratęsia straipsniai apie
geležinius kryžius ir Sedos kal
vius, apie varpus ir Šv. Jono
bažnytėlę, apie Grūstę (vietovė
minima tryliktame amžiuje).
Rašoma ir apie Sedos žydų sina
gogas ir apie senojo lietuvių ti
kėjimo šventvietes.

vardo kilmę iš žodžių sėdėti, se
dula. Algirdo Baliulio studijai
„Iš Sedos praeities” skirta 16
puslapių. Trumpiau rašoma
apie buvusius Sedos popierinius
pinigus ir apie nepriklausomy
bės paminklus. Vytauto Didžio
jo 500 metų jubiliejinį pamink
lą, tebestovinti Sedoje, suprojektavo, pastatė ir padovanojo
akmenkalys Povilas Bielskis
(1900 - 1995).
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Kaip pasitiksime
Viešpatį Jėzų Kristų?

pančio žmogumi, motina ir
padėjėja žmonių išganymo dar
be. Visiškai atsiduodama Jo va
liai, ji Jam pakluso iš meilės
Dievui ir žmonėms. Ta pačia
meile ji šiais laikais ragina Die
vienių Bendrijos narių gyve- vo vaikus „sugrįžti į Tėvo na
(Atkelta iš 2 psl.)
mus”.
nime.
„Įsikūnijimas yra šio augimo,
Daug plačiau apie žmonių su
šio dieviško atsivėrimo viršū
1999-ieji metai
grįžimą pas Dievą Tėvą Po
nė”.
Dievui Tėvui
piežius rašo enciklikoje Apstus
Rengiantis švęsti tą didįjį ju
gailestingumo (1980). Joje at
biliejų yra būtina pažinti tiek
Paskutinieji, 1999-ieji metai skleidžiamas Dievo Tėvo gailes
Karinei ir rezistencijos tema Šventosios Dvasios buvimą, tiek yra skiriami priartėti prie Die tingumas, apreikštas Sūnaus
tikai skirti: V. Jankausko veikimą, nes kaip Jos veikimu vo Tėvo, nepagailėjusio savo tapimu žmogumi. Dėl to Po
straipsnis „!.Sedos komendan- įvyko Įsikūnijimas, taip Jos vei Sūnaus, bet Jį išsiuntusio į piežius skatina visus to Dievo
tūros veikla 1918 - 1919 meta- kimu vyksta ir Apsireiškimas. žmonių tarpą gyvybės auka juos gailestingumo maldauti bei jį
is”, V. Kazlausko — „Kautynės, Ji Kristaus Bendruomenę vai išgelbėti. Norintieji išganymo artimo meilės darbais savo gy
pagarsinusios Sedos vardą” nikavo Sekminėse, o dabar Ji dabar per Kristų susitaikydami venime išreikšti.
(1944 metų rudenį), K. Misiaus joje veikia „tiek sakramentiš grįžta pas Tėvą.
— „Stalininės represijos ir ko kai, pirmiausia per Sutvirti
Jonas Paulius II skatina ypač
Į gimtadienio džiaugsmą
vos už laisvę Sedos apylinkėse” nimą, tiek per daugybę cha tais metais pasinaudoti atgai
(20 puslapių studija). Barstyčių rizmų, uždavinių ir tarnysčių, los, susitaikinimo galimybe per
Naujagimis šeimoje visada
būrio partizanų sąraše yra trys kurias Ji pažadina Bažnyčios Kristaus įsteigtą atgailos sakra įneša naujovių jo laukusiems —
broliai Gimbutai ir jų broliai gerovei”.
mentą Tėvo atsiprašyti ir grįžti didelį džiaugsmą, bet ir naujus
kitomis pavardėmis — du Bru
Kiekvienas krikščionis Šven pas Jį. „Visas krikščionio gyve ryšius, uždavinius, prasmę gy
žai ir du Skurvydai. Iškilių se tosios Dvasios veikimą ypač pa nimas yra tartum ilga maldinga venti, pilnesnę vertę namų ži
diškių asmenybių atminimui tiria per Sutvirtinimo sakra kelionė į Tėvo namus”.
diniui.
rašoma apie 46 žmones, trum mentą,o vilties dorybe pasitiki
Meilė yra tas motyvas, kuriuo
Dievo Sūnus, tapęs žmogumi
pai, po keletą eilučių; septy ma Dievo pažadu, kad Jis atsiliepiama į Dievo Tėvo meilę. prieš 2000 metų, buvo naujagi
niems įdėti ir jų atvaizdai. Su apsčiai suteiks Dvasios dovanų Popiežius konkrečiai nurodo, mis, bet tokiu ir lieka, įnešęs
minėsiu šešis: poetas kun. pasiekti amžinąjį gyvenimą.
kas ta meilė turėtų būti: rūpini „naujovių” net į pačią Šven
„Marija, Šventosios Dvasios masis „vargšais ir atstumtai čiausiąją Trejybę, o tuo labiau
Leonardas Andriekus, dailinin
kas Paulius Augius, rašytojas veikimu (...) pradėjusi Įsikūni siais”, siekis taikos ir teisingu — į žmoniją. Abi „šeimos” (tai
Paulius Jurkus, rašytojas Ma jusį Žodį”, visą gyvenimą liko mo, parama šeimai ir santuo sakoma vaizdingumui, analo
rius Katiliškis, generolas Povi „nuolanki vidiniam Šventosios kai... „Būtina [...] priešintis se- giškai) — Dieviškoji Trejybė ir
las Plechavičius, partizanų pul Dvasios veikimui”. Ji išlaikė gy kuliarizmui [...] civilizacijos kri Jos sukurtoji žmonija — tapo
kininkas J. Vitkus-Kazimierai vą viltį ir pasitikėjimą Dievo zei, kuri labiau regima techno glaudžiau sujungtos. Džiaugs
pažadu, tapdama vilties dory logiškai pažangiame Vakarų pa mas perliejo Dieviškąją Tikro
tis.
bės pavyzdžiu visiems žmo saulyje ir pasireiškia vidiniu vę, o taip pat sukėlė didžias gal
Ilgiausias
Sedos
knygos nėms.
skurdu bei nusigręžimu nuo imybes žmonijai: naujus ry
straipsnis yra Povilo Šverebo
Šventoji Dvasia yra pagrindi Dievo”. Tebūna vykdomas pasi šius, uždavinius, naują prasmę
„Sedos vidurinė mokykla 1921 - nis Bažnyčios vienybės bei jos priešinimas, kuriant „visuoti gyventi, pilnesnę vertę jos nau
1935 metais”. Ši studija turi 42 evangelizacijos veiksnys. Jonas nėmis, pilnai Kristuje atsi jų namų židiniui.
puslapius, 31 gerai dokumen Paulius II skatina visus Jos ma skleidžiančiomis, taikos, solida
Švenčiausioji Marija jau yra
tuotą fotografiją, devynias rašy lonėje siekti vidinės Bažnyčios rumo, laisvės ir teisingumo ver- viso to pilnai paveikta. Dėl to ji
tinių dokumentų faksimiles. vienybės bei vienijimosi su ki . tybėmis pagrįstą meilės civiliza mums pavyzdys. Dėl to ją
Galėtų sudaryti atskirą knygelę tais krikščionimis.
ciją”. Ekumeninėje plotmėje de mums pavyzdžiu kelia Kristaus
ar bent atspaudą. Autorius nau
Anksčiau parašytoje encikli ra bendrais susitikimais vesti vietininkas. Dėl to ir ji pati taip
dojosi Lietuvos centriniu archy koje Viešpatį ir Gaivintoją dialogą su nekrikščionių (kaip, motiniškai rūpinasi, kad ir mes
vu, kur išsaugotos 107 bylos (1986) Jonas Paulius II nuodug pavyzdžiui, žydų ir muzulmo- būtume pilnai tų galimybių pa
apie Sedos mokyklą. Puikus lei niau atskleidė Šventosios Dva nų) monoteistinėmis religijo veikti.
dinys toji Sedos monografija, sios vaidmenį tiek Dievo Sū mis.
Laiko tėkmėje metai yra kaip
galbūt pranokstanti anksčiau naus masijinėje misijoje, tiek Jo
Dievas Tėvas išrinko Mariją beįgyvendinamų galimybių laip
nagrinėtąjį Jurbarką.
Bendrijos pašventime, tiek pa- tapti savo paties Sūnaus, tam- tai, kuriais mes savo pastango
mis ir Dievo pagalba žengiame
— Dieve, duok — aukštyn, vis
arčiau Jo. Čia glūdi tikras nau
jumas ir tikros ateities viltis.
Viltis — pats Gimusis. Ir viltis
— mūsų pačių pilnesniam gimi
mui.
Ta prasme, Kristus — visada
tas pats, „vakar, šiandien ir ry
toj”, bet, mūsų atžvilgiu, visada
naujas savo teikiamomis gali
mybėmis ir iššūkiais. O Jo
iššūkiai visada lydimi Jo galios,
kuri keičia į Jį tuos, kurie Jam
ir Jo galiai atsiveria ir atsiduo
da. Ta prasme, ir mes Jį sekda
mi Jame gimstame — į pilnat
vę, ir Jis Dievo malone ugdoma
antgamtine gyvybe gimsta mu
myse.
Tad Kristaus laikai yra ne tik
nepasibaigę. Jie dar nėra nei
pilnai prasidėję. Jo laikai dar
vis tebeateina ir tebetampa. Ir
jie, jei trokštame ir jei vis la
biau trokšime, mus ves vis į
didėjantį Kristaus ir mūsų gim
Yonė Young (Kvietytė) “The Art Wall” 1994 vitražas 10' x 15' . Iš šiais metais įvykusios kanadietės dailininkės
tadienio džiaugsmą.

Kita svari knygos dalis skirta
dvarams. Apie Sedos dvarą še
šioliktajame amžiuje rašo Vacys
Vaivada. Renavo ir Plinkšių
dvarus nagrinėja architektė
Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė
dviejuose straipsniuose. Šių
dvarų pastatai gerai išsilaikę ir
turi meno vertybių, didelius Magdalenos Birutės Stankūnienės paroda atidarant, spalio 18 dienos vakarą Lietuvių dailės muziejuje, Lemont,
parkus. Žinomas autorius Vy Illinois, Algimanto Kezio klausosi parodos atidarymo dalyviai.
Jono Tamulaičio nuotrauka
tautas Mažiulis nagrinėja Sedos

LITERATŪRA
Jono Pauliaus II apaštalinis laiš
kas „Trečiąjam tūkstantmečiui ar
tėjant”, 1996. Plačiau apie pagrin
dines tiesas ir ruošimąsi šiai su
kakčiai, žr. jo pastoracines encikli
kas Žmogaus Atpirkėjas (1979),
Apstus gailestingumo (1980), Vieš
patį ir Gaivintoją (1986) ir Atpir
kėjo Motina (1987).
Lietuvos vyskupų-ganytojų laiš
kai, ruošiantis švęsti 2000 metų ju
biliejų: „Jėzus Kristus: tikėjimo
pradžia ir pabaiga” (1977).
Vatikano II Susirinkimo doku
mentai, ypač dogminė konstitucija
apie Bažnyčių Tautų šviesa ir pas
toracinė konstitucija apie Bažnyčią
šiuolaikiniame pasaulyje Džiaugs
mas ir viltis. Taip pat: Naujasis

Katalikų Bažnyčios katekizmas.
Kęstutis A. Trimakas, Dvylika
atsiliepimų į Dievo meilę. (Kaunas,
1995). Pagrindinės tiesos ir kristinio gyvenimo kasdienos praktika,
atitinkanti Jono Pauliaus II pasto
racines enciklikas ir apaštalinį laiš
ką „Trečiajam tūkstantmečiui artė
jant”.

