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Résumé

L’économie divine concernant le salut de l’homme déchu se con
centre dans le Christ, le Nouvel Adam. Pour réaliser les décrets salvifi
ques et sanctificateurs de la Trinité, le Verbe assume la nature humaine 
en s’unissant à elle hypostatiquement et par le fait même constituant 
aussi un lien spécial avec le genre humain tout entier. De ce lien spécial 
résulte ce que saint Paul appelle le Corps mystique du Christ.

Afin de se rendre un compte exact du sens propre de cette formule 
« Corps mystique du Christ », sur la base des textes scripturaires, de la 
Tradition et de l’encychque Mystici Corporis Christi, sont étudiées la 
nature et les propriétés de ce lien particulier, qui unit le Christ et le genre 
humain en un organisme, un corps mystique. Le sujet est considéré 
d’abord du point de vue de Dieu, dans le plan et l’intention, comme aussi 
dans l’accomplissement ; ensuite, dans les stades les plus variées de la 
coopération humaine à la réalisation de cette unité, en acceptant la ré
demption et s’incorporant au Christ, jusqu’à la consommation parfaite.

Suivent des remarques sur l’Eglise, Corps mystique du Christ par 
excellence, sur les membres réels du Corps mystique, qu’ils soient émi
nents ou simples, ainsi que sur les membres qui le sont seulement par voeu 
inconscient.
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« Omnes in illo et Christi et Christus sumus » 
(Šv. Augustinas, Enarratio 2 in Psalmum 
26, n. 2).

L.K.M. Akademijos Suvažiavimui ruošti Komisijos numatytoji 
tema buvo ši: Mistinio Kristaus Kūno doktrina sąryšyje su dabarties 
gyvenino faktais. Pasinaudodamas tačiau Komisijos paliktąja teise 
patikslinti gautąją temą, ją buvau suformulavęs šitaip: Mistinio 
Kristaus Kūno paslapties reikšmė mūsų laikuose.

Beruošdamas paskaitą greit pastebėjau temos didelį, neaprė
piamą platumą, kur tiek klausimų neatsiejamai yra surištų savyje, 
liečiančių beveik visą teologiją. Buvo reikalas riboti temą. Tiesa, 
antroji pramatytosios temos dalis buvo siauresnė ir aktualesnė, bet 
pabijojau, kad ji neliktų kyboti ore, be pakankamo pagrindo iš teo
loginės pusės, ypatingai, kad suvažiavime nebuvo sekcijų, o paskaitos 
turėjo būti visiems dalyviams prieinamos. Todėl apsisprendžiau 
išryškinti pačią Mistinio Kristaus Kūno sąvoką, ypatingai, kad lie
tuvių kalboje šituo klausimu beveik nieko neturime. Galutinai tad 
temą suformulavau šitaip : Teologinė Mistinio Kristaus Kūno sąvoka1.

1 Tačiau net ir po tokio temos apribojimo ir jos suprastinimo, ji, kaip 
parodė gausūs klausimai iš įvairiausių net labiausiai nutolusių nuo temos 
sričių, buvo, nors aktuali, bet dar gana svetima ir tolima daugeliui dalyvių. 
Diskusijų metu buvo pageidauta, kad paskaita būtų netik papildyta, bet 
stačiai praplėsta ir išdėstyta Mistinio Kristaus Kūno reikšmė mūsų laikams. 
Viena, tai jau būtų visiškai nauja studija, nieko bendro neturinti su pačiu 
Suvažiavimu, ir antra, labai apsunkintų Suvažiavimo Darbų leidimą, nes 
studija savo apimtimi turėtų net kelis kartus padidėti. Dėl to ir apsispren
džiau kita proga duoti straipsnių dar apie Bažnyčią, kaip regimąjį Mistinį 
Kristaus Kūną, toliau apie Šventųjų Bendravimą. Tik tada bus galima pla
čiau ir vaisingiau bei suprantamiau kalbėti ir apie Mistinio Kristaus Kūno 
paslapties reikšmę mūsų laikams.
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I

Kad gerai galėtume suprasti, ne tik abstrakčiai, bet gyvai 
pajusti ir išgyventi, kas yra Mistinis Kristaus Kūnas, privalome 
mintimis nusikelti pas Švenčiausiąją Trejybę, įsižiūrėti į Ją kada 
Ji prieš amžius nutarė sutverti žmogų, kad su juo pasidalintų savojo 
gyvenimo pilnumu. Šito Švenčiausios Trejybės sumanymo įvykdy
mas ir tobulas atbaigimas ypatingu būdu buvo pavestas Antrajam 
Švenčiausios Trejybės Asmeniui, Amžinajam Žodžiui, Dievo Sūnui. 
Jis tai turėjo mums, busimiesiems Dievo įsūniams, pertiekti dieviš
kąjį gyvenimą, mus išauklėti ir suformuoti savo pavyzdžiu, pada
ryti į save panašius.

Ėjo paruošiamasis tarpsnis, pasaulio sutvėrimas, pagaliau žmo
gaus pašaukimas į buitį. Tada prasidėjo tolimesnis jo auklėjimas, 
brandinimas, vedimas į paskirtąjį tikslą, gyvenimo pilnumą. Lengva 
buvo Dievui su kita tvarinija. Tarė žodį, ir viskas pasidarė. Su 
žmogumi betgi Dievas daugiau norėjo. Sutvėręs jį savo paveikslu 
ir panašumu: apdovanojęs protu, laisva valia ir gausia malone, 
panoro, kad žmogus nebūtų tik kieno kito nuožiūra vienoks ar ki
toks padarytas, bet kad jis būtų ir savo pačių rankų darbas, kad 
jis būtų, taip sakant, (imu kabutėse) «iš savęs », kaip Dievas yra 
iš savęs, ir tokiu būdu ir šituo atžvilgiu būtų į Jį panašus 2. Su žmo
gumi Dievas nepasielgė kaip su kita tvarinija. Nepasakė: teatsi
randa, bet, pašaukęs į buitį, davė galios tapti Dievo vaikais 3, iškilti 
ir priartėti prie paties Dievo. Šita galia (apsisprendimas, pasirinki
mas tarp gėrio ir blogio ir moralinis brendimas per šį apsisprendi
mą) yra tikroji žmogaus didybė, nes ji yra dvasinė. Per ją paskuti
nis žmogelis, tegu persekiojamas ir kalinamas, yra didingesnis ir 
galingesnis už visus žemės karalius, nes anas kuria nepraeinančias 
vertybes, turi įtakos į visatos amžiną ateitį, šitie gi, galima sakyti, 
težaidžia tiktai, nes jų žemiški kūriniai sutrupės, sudūlės, liks tik 
pelenai4.

2 Panašumas į Dievą šituo požvilgiu tikrovėje yra gana relatyvus. Bent 
iš dalies žmogų apsprendžia jau pačios gamtinės iš Dievo gautos dovanos 
(pati prigimtis), toliau, auklėjimas, aplinka, paveldėjimas. Tačiau svarbiau
siame atvejuje galutinį sprendimą duoda ne aplinka, paveldėjimas, auklėji
mas, bet atskiras individas. Ne auklėjimas yra atsakingas už žmogaus veiks
mus, bet pats žmogus. Mintyje turiu normalius žmones, aplenkdamas anomali
jas ir kraštutinius atvejus. Dievas sutvėrė mus be mūsų, bet negali išganyti 
mūsų be mūsų laisvo apsisprendimo.

3 Jono 1, 12.
4 Tačiau reikia pastebėti, kad ir šitie jų veiksmai, kiek jie išreiškia mora

linį apsisprendimą, yra vienodos reikšmės su pirmaisiais. Gražiai šitą mintį
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Šita žmogaus dvasinė galia save morališkai kurti ir formuoti 
buvo jau Bažnyčios Tėvų, pavyzdžiui, šv. Irenėjaus, Laktancijaus 5 
ir kitų, labai įvertinta ir branginta, bet ji ypatingai veikė, stačiai 
entuzijazmavo humanistus. Džiūgaudami jie kartojo su Šekspyru :
O quam pulchrum est genus humanum. Užtenka paskaityti Giovanni 
Pico della Mirandola De Hominis Dignitate, tą didįjį humanistų ma
nifestą, kad būtų įsitikinta, kad jie labai gerai suprato šitą dvasinę 
žmogaus didybę, nors nevisuomet pagal supratimą elgėsi.

Šita žmogui Dievo patikėtoji galia su savimi neša ir didelių 
Dievo įsipareigojimų žmogui, bet, iš antros pusės, su didele atsa
komybės našta gula žmogui ant pečių. Savo didybėje ji neša ir 
daugybę pavojų: sustoti pusiaukelėje, sumaištauti, atsisakyti Dievo. 
Iš to, taip sakant, visa painiava, bet drauge ir Dievo darbo didin
gumas, o pasisekus, Jo garbė ir žmogaus palaima, nes Dievo garbė 
ir žmogaus laimė yra vieno ir to paties dalyko du požvilgiai, dvi 
pusės. Tiesa, kad žmogus veikia iš Dievo gautomis jėgomis ir galio
mis, bet jis yra Dievo įgaliotas save sukurti, išugdyti iki Dievo vaikų 
garbės, gyventi Jo gyvenimu ir įeiti į Jo palaimą. Tai toks yra didy
sis Dievo planas.

Nuo pat pradžios, dar rojuje, susidūrė Dievas su nepaklusnu
mu, prieštaravimu, atkakliu atžagareiviškumu. Šitas prieštaravimas 
ir nepaklusnumas be pertraukos tebevyksta ir mūsų laikais, nors 
su įvairiais svyravimais ir bangavimais, kilimais ir smukimais: nusi
lenkimu Dievui ir vėl Jam pasipriešinimu. Šita nuolatinė ir nesi
liaujanti kova tarp Dievo ir žmogaus, tarp Dievo duosnumo, gera
dariškumo, Jo savęs atidavimo (participatio sui ipsius) iš vienos 
pusės, ir žmogiškojo atbulumo, atkaklumo ir prieštaravimo, iš antros 
pusės, palieka per amžius daugiau ar mažiau tos pačios įtampos. 
Tai, galima sakyti, yra kova tarp gėrio ir blogio žmogaus širdyje, 
tiksliau tarp gėrio ir nebuities. Tai yra istorija kilimo iš nebuities 
iki aukščiausio gėrio, per laisvą žmogaus pasirinkimą ir apsispren
dimą.

Tiesa, Dievas galėtų savo visagalybėje priversti žmogų gera 
daryti. Tačiau Jis, Didysis Pedagogas, auklėja ir brandina žmogų 
su didele kantrybe. Jis nori, kad pats žmogus save nugalėtų, kad jis 
praregėtų ir pats save kurtų į didingą asmenybę, laisvu noru, be 
prievartos, vient tik susižavėjęs pačiu gėriu ir grožiu. Dažnai Dievas 
primena per pranašus: Tavo pražūtis, Izraeli, kad tu esi prieš

yra išreiškęs Paul Claudel viduramžio gražiųjų gotiko katedrų inžinieriaus 
lūpomis : niekas yra tos mus žavinčios mūro katedros, prieš tą, kurią, anas 
bestatydamas, esu pastatęs savo sieloje.

5 De opificio Dei, P. L. 7, col. 9-78.
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mane 6. Arba kitoje vietoje: Paliko jie mane Gyvojo Vandens šal
tinį ir kasėsi šulinius neturinčius vandens 7. Ir kaip nebus pražūtis 
atsitraukimas nuo Dievo? Jis sutelkė visą buitį, visą gėrį ir grožį, 
visokeriopą tiesą, ir visa tai, net save pati atidavė žmogui. Už viso 
šito rinkinio, už Dievo, tėra tik nebuitis, tiktai pražūtis, nuolatinis, 
nepaliaujamas savęs kankinimas, savęs nesunaikinantis naikinimas, 
nes žmogus, pagal Dievo planą, turi kilti ir bręsti į laimę, į gėri, į 
pilnumą ir savęs atbaigimą. Šitas atbaigimas ir yra žmogaus pil
nutinė laimė, bet drauge ir Dievo garbė, nes tai nėra du dalykai, 
bet vieno ir to paties dalyko du požvilgiai. Atsisakydamas Dievo, 
žmogus netiktai nepaklauso Dievo, bet jis save pati griauna ir 
nesunaikinamai be paliovos drasko ir naikina.

Ilgus amžius truko Dievo pedagoginis žmonijos auklėjimas, 
vis aiškiau išsireikšdamas, vis aukštesnį tobulumo laipsnį nurody
damas, vis tobuliau suorganizuojamas: pradžioje pirminis apreiš
kimas rojuje, toliau visas Senasis Testamentas : Patrijarkų moky
mas, Mozės įstatymas, Teisėjai, Karaliai, Pranašai vis pilniau ir 
tobuliau išreiškė ir realizavo Dievo mintį žmonijoje, kol, pagaliau, 
kalbėjęs per Patriarkus ir Pranašus, prabilo per savo Sūnų 8. Aukš
tybių Dievas, gyvenęs neprieinamoje šviesybėje 9, pagal savo amži
nuosius planus, pats atėjo į žemę, kad asmeniškai, kaip vienas iš 
mūsų tarpo, imtųsi žmogaus tobulinimo ir pašventinimo darbo, jau 
matomu būdu vestų išganymo keliu.

Tiesa, Dievo pasirodymas žemėje matomu būdu buvo ribotas 
laike, sutelktas į keletą dešimtmečių, o mokymas tik į keletą metų ir, tariamai, labai pavėluotas, nes gentkarčių gentkartės buvo nuė
jusios į amžinybę prieš Jam ateinant į pasaulį. Tačiau laikas turi 
reikšmės tiktai mums, šiame pasaulyje gyvenantiems. Dievas gi yra 
už laiko ribos ir jo yra nevaržomas. Savo reikšme, veikimu, vaisin
gumu šitas Dievo pasirodymas pasaulyje per Įsikūnijimą yra visko 
pradžioje. Tatai pats Kristus gražiai patvirtina savo kaip Vyriausiojo 
Kunigo maldoje, iš kurios aiškėja, kad Jis, kaip Žmogus, savo žmo
giškoje prigimtyje jau buvo Dievo numylėtas amžinuosiuose pla
nuose, pirm pasaulio įkūrimo : « nes tu mane mylėjai pirm pausaulio 
įkūrimo»10, ir buvo jau tada pašlovintas ir apdovanotas garbe: 
« Tėve, pašlovink mane pas save ta šlove, kurią aš turėjau pas tave, 
pirm nekaip atsirado pasaulis »11. Įsikūnijimo paslaptis savo veiki
6 Ozėjo 13, 9 ; plg. 11-13 skyr.

7 Jeremijo 2, 13.
8 Žydams 1, 1-2.
9 1 Timotiejui, 6, 16.
10 Jono 17, 24.
11 Jono 17, 5.
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mu, įtaka, vaisingumu ir pasėkomis skleidžias per visus amžius, 
ir atgal į praeitį, pasiekdama pirmuosius tėvus Adomą su Ieva, ir 
pirmyn, į busimuosius laikus, iki paskutinio žmogaus, kuris gyvens 
žemėje. Netgi reikia sakyti, kad Dievo pasirodymas matomu būdu 
žemėje savo veikimu ir įtaka yra dar labiau vaisingas ir dar labiau 
koncentruotas kituose amžiuose, kaip anuose dešimtmečiuose, ku
riuose Jis gyveno Palestinoje. Anie dešimtmečiai Jo gyventi Palesti
noje tėra, jei galima taip išsireikšti, tiktai įsigalinimas ir parodymas 
matomu būdu mums to, ką Jis per amžius, nuo pasaulio įkūrimo iki 
jo pabaigos, jau atliko ir dar atliks visos žmonijos atžvilgiu, tai yra 
būti gyvybės, šventumo ir tobulumo davėju, būti keliu į Tėvą. Šitas 
«įsigalinimas» veikti žmonijoje per Įsikūnijimą, yra ne kas kita, 
kaip perkėlimas į laiką, yra « parodymas » to, ką Jis nuo amžinybės, 
už laiko ribų jau buvo nutaręs ir realizavęs, yra amžinosios Dievo 
paslapties apreiškimas žmonėms.

Amžinasis Žodis, apsiėmęs atlikti Tėvo Jam pavestąjį uždavinį 
ir jį vykdydamas, atėjo kaip Dievas į žemę, įsikūnijo, tai yra priėmė 
žmogaus prigimtį ir ją pasisavino tokiame laipsnyje, kad iš dviejų 
prigimčių, dieviškosios ir žmogiškosios, liko tik vienas asmuo, die
viškasis. Tai yra kuo didžiausias (jei neskaityti anos vienybės, kuri 
jungia Švenčiausios Trejybės Asmenis) galimas susivienijimas, teolo
gijoje hipostatine vienybe vadinamas. Bet tuo pačiu, per žmogiškąją 
hipostatiškai sau prijungtą prigimtį, Amžinasis Žodis prisijungė sau 
ir visą žmoniją, nors, aišku, ne tokiame laipsnyje. Žodžio įsikūniji
mas ir įvyko kaip tik tuo tikslu, kad Jis per žmogiškąją savo pri
gimtį turėtų nuolatinį, konkretų, apčiuopiamą ryšį su visa žmonija, 
kaip tai gražiai išreiškia šv. Leonas Didysis, penktojo amžiaus popie
žius (440-461). Šita žmogiškoji Kristaus prigimtis yra kaip tik pats 
tobuliausias ryšis su visa žmonija ir tobuliausias instrumentas at
baigti Dievo pradėtąjį darbą: pasaulio kūrimą, tai yra žmonijos 
sudievinimą.

Kadangi visa žmonija nuo pasaulio sukūrimo pradžios priklauso 
Amžinajam Žodžiui, kaip Dievui, visiškon, pilnon, neatsakomingon 
(tai yra niekam Jis neprivalo duoti apyskaitos) ir be apeliacijos 
nuosavybėn, nes tai Jo paties rankų darbas ; tai tuo pačiu, Žodžiui 
priėmus žmogiškąją prigimtį, visa žmonija priklauso ir Kristui, kaip 
Žmogui. Kristus netik kaip Dievas, bet ir kaip Žmogus yra visos 
žmonijos Viešpats ir aukščiausias Savininkas, jos Karalius ir Valdo
vas, nes tai yra tas pats dieviškasis Asmuo. Kristaus žmogiškoji 
prigimtis per Įsikūnijimą buvo iškelta ir įtvirtinta ant visos žmo
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nijos. Kristus Žmogus pasidarė visos žmonijos Pirmgimis, jos Tėvas, 
jos Vyriausias Asmuo, kaip anksčiau yra buvęs Adomas12.

Tačiau reikia pabrėžti, kad Kristus gavo, «paveldėjo » ir pasi
savino žmoniją tokią, kokia ji buvo : puolusią, nuodėmingą, maiš
taujančią, atžagarią, prieštaraujančią. Bet iš antros pusės, per tą 
pačią hipostatinę vienybę su Amžinuoju Dievo Žodžiu, Antruoju 
Švenčiausios Trejybės Asmeniu, drauge paveldėjo ir dalyvavimą 
Amžinojo Žodžio pasiuntinybėje, kurią Jis buvo gavęs iš Tėvo. 
Netgi dar daugiau: galima sakyti, kad per Įsikūnijimą Amžinasis 
Žodis savo pasiuntinybę, gautąją iš Tėvo, perdavė Kristui Jo žmogiš
koje prigimtyje, tai yra Kristui Žmogui. Apie šitą pasiuntinybę savo 
viešojo gyvenimo metu Kristus ne kartą užsimena, pavyzdžiui, savo 
kaip Vyriausiojo Kunigo maldoje prieš kančia ir kitose progose: 
« Kad pasaulis įtikėtų, kad tu esi mane siuntęs »13, arba: « žodžiai, 
kuriuos girdėjote, ne mano, bet to, kuris yra mane siuntęs, Tėvo »14. 
Ir visą savo žemiškojo gyvenimo laiką Kristus elgėsi pagal manda- 
tum Patris, kurį buvo gavęs, ir apie jo išpildymą prasitaria toje

12 Labai gražiai apie Kristų ir Jo pasiuntinybę sako šv. Povilas : «Jie 
yra neregimojo Dievo paveikslas, pirmgimis viso sutvėrimo ; nes per jį su
tverta visa danguje ir žemėje, matomi ir nematomi dalykai, ar tai sostai, ar 
viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios ; visa sutverta per jį ir jam ; 
jis yra pirm visų, ir visa juo laikosi. Jis yra Bažnyčios kūno galva, jis, kurs 
yra pradžia, pirmgimis mirusiųjų tarpe, kad visame jis turėtų pirmininkystę. 
Nes visai Dievo pilnybei patiko apsigyventi jame ir per jį suderinti visa su 
savimi, ar kas yra žemėje, ar danguje, darant jo kryžiaus krauju taiką» 
(Kolosiečiams 1, 15-20). Truputį toliau dar priduria: Jame «yra paslėpti visi 
išminties ir žinojimo turtai » (Kolosiečiams 2, 3). Šventas gi Jonas Evangelistas 
papildo : «Mes matėme jo garbę, garbę kaip vienatinio iš Tėvo gimusio Sū
naus, pilno malonės ir tiesos » (Jono 1, 14).

13 Jono 17, 21 ; plg. 17, 23.
14 Jono 14, 24. Ir daug kitų panašių tekstų, tvirtinančių dieviškąją Jo 

pasiuntinybę: «Aš ne pats iš savęs kalbėjau. Tėvas, kurs mane siuntė, jis 
man davė paliepimą, ką turiu sakyti ir ką skelbti » (Jono 12, 49) ; « Kas neger
bia Sūnaus, tas negerbia Tėvo, kurs yra jį siuntęs » (Jono 5, 23) ; « Aš neieškau 
savo valios, bet valios to, kurs yra mane siuntęs» (Jono 5, 30) ; «Aš turiu 
liudijimą didesnį už Jono ; nes darbai, kuriuos man davė Tėvas ištesėti, tie 
patys darbai, kuriuos aš darau, liudija apie mane, kad mane yra siuntęs Tė
vas » (Jono 5, 36) ; «Nes ta yra mane siuntusio Tėvo valia, kad kiekvienas, 
kurs mato Sūnų ir į ji tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą ir kad aš jį prikelčiau 
paskutinę dieną » (Jono 6, 40) ; «Niekas negali ateiti pas mane, jei Tėvas, 
kurs yra mane siuntęs, jo nepatrauks, ir tą aš prikelsiu paskutinę dieną » 
(Jono 6, 44) ; «Kaip mane siuntė gyvasis Tėvas, ir aš esu gyvas per Tėvą, 
taip ir tas, kurs mane valgo, bus gyvas per mane » (Jono 6, 58) ; « Taigi, Jėzus, 
mokydamas šventykloje, garsiai šaukė : Ir mane jūs pažįstate ir žinote iš kur 
aš. Tačiau aš neatėjau pats savaime, bet tikėtinas yra tas, kurs mane siuntė, 
kurio jūs nepažįstate. Aš jį pažįstu, nes iš jo esu, ir jis yra mane siuntęs » 
(Jono 7, 28-29 ; palygink dar Jono 7, 16 ; 8, 18 ; 8, 26 ; 8, 29 ; 8, 42 etc.).
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pačioje Vyriausiojo Kunigo maldoje : opus , quod dedisti mihi, con
summavi : « Aš pašlovinau tave žemėje, baigdamas darbą, kuri tu 
man davei daryti »1S. Šitas mandatum Patris nėra koks įsakymas, 
bet pavestas atlikti uždavinys.

Tiesa, šitame išganymo darbe, nežiūrint to, kad ypatingu būdu 
jo vykdymas buvo pavestas žmogiškajai Kristaus prigimčiai, veikė 
ir Amžinasis Žodis. Tačiau Jis veikė ne tiek per savo dieviškąją 
prigimti, nors ir ji neliko pasyvi, o ypatingai per žmogiškąją. Ne 
dieviškoji prigimtis kaip tokia vaikščiojo Palestinos keliais, alko, 
kentėjo šalti, mokė, mylėjo, buvo teisiama, iškoneveikiama, kan
kinama, pagaliau mirė, bet kaip tik žmogiškoji Kristaus prigimtis, 
sujungta su dieviškąja. Amžinasis Žodis ne savo dieviškoje prigim
tyje mirė ant kryžiaus, bet Jėzus Kristus kaip žmogus, savo žmo
giškąja prigimtimi, atstovaudamas visą žmoniją, kaip jos vyriausia 
galva. Tiktai dėl hipostatinės vienybės tai buvo ne tik dieviška, bet 
ir Dievo mirtis, nes tebuvo tik vienas, dieviškasis Asmuo, Dievo 
Žodis. Kaip tik tam Jis ir buvo priėmęs žmogiškąją prigimtį, kad 
per ją atliktų Tėvo pavestąjį uždavinį, žmonijos išganymą ir sudie
vinimą, kad galėtų mirti ir prisikelti Nemirtingasis, pasilikdamas 
nemirtingu.

Nors Dievas pasigailėjo puolusios žmonijos ir Jo meilė jai nesu
mažėjo, tačiau pažeistoji tvarka turėjo būti atstatyta ir Dievo įžei
dimas atitinkamu būdu atlygintas. Toks atsiteisimas Dievui už 
įžeidimą turėjo kilti iš pačios žmonijos, bet drauge būti dieviškas 
savo verte. To reikalavo Dievo teisingumas. Dievo gailestingumas 
žmonijai nepažeidė nei sumažino Jo teisingumo, nei Jo teisingumas 
pažeidė Jo gailestingumą. Priešingai, Dievo gailestingumas sustipri
no Jo teisingumą, o Jo teisingumas padidino Jo gailestingumą puo
lusios žmonijos atžvilgiu. Dievas, suderinęs savo teisingumą ir gai
lestingumą, savo gailestingume davė žmonijai Išganytoją, o per Jį 
įgalino žmoniją pilnai atsiteisti Jo teisingumui. Per Įsikūnijimą 
Kristus veikia savo žmogiškąja prigimtimi ne tik kaip legalus, bet 
ir kaip natūralus žmonijos atstovas, jos Karalius, jos Tėvas. Tačiau 
dėl hipostatinės vienybės su Amžinuoju Žodžiu visi žmogiškosios 
Kristaus prigimties veiksmai yra dieviški, yra paties Dievo. Kristuje 
žmonija davė Tėvui ir tebeduoda pritinkamą atsilyginimą Jo tei
singumui.

Tobuliausia Kristaus žmogiškoji prigimtis tiek išaukštinta, su
dievinta, gavusi visokį pranašumą ant visos žmonijos, karališkas 
valdovo ir Tėvo teises, nepaliko, taip sakant, skolinga, bet dieviškai

15 Jono 17, 4.
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atsilygino Dievui, o žmonijos atživilgiu gausiai, tiesiog neįsivaizduo
jamai prabangiai išpirko šitą titulą ir pranašumą. Tai nebuvo nei 
pigi, nei veltui gauta dovana. Kristus prisiėmė žmoniją tokią, kokia 
ji buvo, su visomis jos negalėmis, trapumais ir skolomis dieviškajai 
Didybei, prisiėmė drauge ir pilną atsakomybę už visą žmoniją, ir 
su didžiausiu pasišventimu bei meile įvykdė gautąjį uždavinį ir 
prisiimtąją pareigą. Su neišsakoma, dieviška meile Jis pamilo visą 
žmoniją, ją numylėjo iki Dievui galimu ribų: « Cum dilexisset suos, 
in finem dilezit eos, — mylėjęs savuosius, kurie buvo pasaulyje, 
parodė jiems savo meilę iki galui»16. Nes Jis, būdamas Dievas, ne
palaikė to didžiu laimikiu, laimingiausia dalia būti sudievintam, 
nepasiliko tose aukštybėse (būti visos žmonijos Karaliumi) ir Dievo 
kontempliacijoje, kad džiaugtųsi pats vienas, bet nusižemino, priėmė 
vergo ir net kaltininko išvaizdą, netgi visos žmonijos prasikaltimų 
naštą ir jų pasėkas, pasidarė klusnus iki mirties, mirties ant kryžiaus 
kad visos žmonijos vardu atsiteistų dangiškojo Tėvo teisingumui, 
nugalėtų ne tik blogį, bet ir pačią mirtį17. Savo krauju Jis sutaikė 
visą žmoniją su Tėvu, savo kančia ir mirtimi neįsivaizduojamai pra
bangiai išpirko teisę į visos žmonijos atstovavimą pas Tėvą, ir ją 
gavo, priėmė ir pasisavino kaip savo nuosavybę.

Taigi Jis yra žmonijos Pirmgimis, Karalius, Valdovas ir Tėvas 
ne iš gailestingumo ar paprastos malonės Jam, bet Jis savo krauju 
ir mirtimi įgijo pilnas ir visiškas teises į visą žmoniją, savo pasišven
timu, meile, kilnumu, begaline auka. « Todėl ir Dievas išaukštino jį 
ir dovanojo jam vardą kilnesnį už visus vardus, kad Jėzaus vardu 
priklauptų visoks kelis danguje, žemėje ir po žeme »18. Netgi Tėvas 
«davė jam taip pat valdžios daryti teismą»19; dar daugiau, Jis 
«visa atidavė į jo rankas»20. Visa žmonija nuo dabar atiduota ir 
nukreipta, sutelkta į Kristaus rankas. Tai Jo dalis, Jo tėvonystė, 
Jo nuosavybė.

Toks buvo Kristaus uždavinio, gautojo iš Tėvo, išpildymas: 
uždavinio neišsakomos vertės, neaprėpiamo pločio, svarbiausių pase
kų visos žmonijos palaimai. Tačiau nemažiau didelių pasekų ir pa
čiam Kristui. Jo žmogiškoji prigimtis, kaip žinome, yra ne sau, 
neturi savo asmenybės, bet priklauso Amžinajam Žodžiui, Dievo

16 Jono 13, 1.
17 « Qui cum in forma Dei esset, non rapinam arbitratus est esse se aequa

lem Deo : sed semetipsum exinanivit formam servi accipiens, in similitudinem 
hominum factus, et habitu inventus ut homo. Humiliavit semetipsum, factus 
obediens usque ad mortem mortem autem crucis » (Pilypiečiams 2, 6-8).

18 Pilypiečiams 2, 9-10.
19 Jono 5, 27.
20 Jono 5, 35.
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Sūnui. Betgi Dievo Žodis, savyje žiūrint, žmogiškosios prigimties 
nėra reikalingas. Jis yra tobuliausioje pilnybėje, kaip Švenčiausios 
Trejybės Asmuo, ir be žmogiškosios prigimties. Jeigu Jis ją priėmė 
ir sau prijungė į vieną asmenį, tai tik tam, kad jai perduotų, arba per 
ją atliktų uždavinį, apie kurį ėjo kalba, būtent žmonijos išganymą 
ir sudievinimą. Taigi, Kristaus žmogiškoji prigimtis, Kristus kaip 
Žmogus, nėra nei Amžinajam Žodžiui, nėra, pagaliau, nei sau, bet 
Jis yra mums žmonėms, visai žmonijai ir pavieniams asmenims21. 
Jis yra nepaliečiama, neatimama, neužginčijama kiekvieno mūsų 
nuosavybė. Tai Jo paskirtis, Jo užduotis, Jo raison d'etre, būti mums 
gyvybiniu tyšiu su Dievu, pertiekti mums dieviškąjį gyvenimą.

Kristus, gimęs iš Marijos, gyvenęs Palestinoje, nors yra tobu
liausias Žmogus, bet Dievo planuose Jis dar nėra pilnas. Dieviškuoju 
noru ir sprendimu Jam priklauso ir visa žmonija. Per savo mirtį 
ant kryžiaus Jis pilnai įvykdė, realizavo savo pašaukimą, atlikdamas 
uždavinį, visiškai atbaigė save. Tai Jo pilnatis. Pleroma, kaip sako 
šv. Povilas: «Jis padėjo visa po jo kojomis, ir davė jį galva visai 
Bažnyčiai kuri yra jo kūnas ir pilnybė to, kurs visų papildomas 
visame»22. Bet užduotis atlikta tiktai teisiškai, tiktai iš Dievo ir 
amžinybės pusės žiūrint. Ji turi dar realizuotis laike, ir realizuojasi 
kas akimirką, tikrovėje pavieniam žmogui laisvu apsisprendimu įsi- 
jingiant į Kristų (pasiekiant išganymą), iki visiškos Jo pilnybės. 
Tik, kai bus laisvai įsijungęs į Jį paskutinis, žemėje gyvensiantis 
žmogus, Jis bus galutinai ir pilnai įvykdęs savo uždavinį, savo 
pasiuntinybę, gautąją iš Tėvo per Amžinąjį Žodį. Tada Jis bus 
pasiekęs, kaip išsireiškia šv. Povilas, savo subrendimą, savo pilną 
amžių23, bus įkūręs suprojektuotąją taikos, teisybės, šventumo ir 
malonės karalystę24.

Todėl galima suprasti ir įsivaizduoti, koks dieviškas rūpestin
gumas supa mus iš Kristaus pusės. Visa paruošta didžiausiame per
tekliuje, palieka tik laisvosios žmogaus valios apsisprendimui, įsi
jungiant į išganymo darbą, pasinaudoti jo vaisiais. Mes esame, taip 
sakant, Jo papildomoji, atbaigiamoji dalis, tiek mes esame su Juo 
susieti. Taigi tenka toliau panagrinėti šitą ryšį esanti tarp Kristaus 
ir mūsų.

21 «Qui propter nos et propter nostram salutem descendit de coelis et 
ineamatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine et homo factus est » 
(Credo).

22 EfezieSiams 1, 22-23.
23 Efeziečiams 4, 12-14 ; pig. 1, 3-23.
24 Kristaus Karaliaus mišių prefacija.
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II

Jau pačiame Įsikūnijime pasireiškia pagrindinė ir vedamoji 
išganymo mintis : sujungimas, vienybė. Kiek nuodėmė, pasiprieši
nimas Dievui, yra iškrypimas, išsklydimas į įvairias puses, yra 
susiskaldymas, žmonijos disgregacija, taip pat ir bendruomenės, 
pagaliau paties asmens — individo, yra prieštaravimas sau pačiam, 
savo pašaukimui ir savo pačiai prigimčiai, — tiek Kristus visur 
pabrėžia vienybę, ją stato idealu, visa suveda į vienumą, grąžina 
pas Tėvą. Per priimtą žmogaus prigimti Jis prijungė sau ir visą 
žmoniją. Jeigu Jis veikia, tai jau veikia visos žmonijos vardu, o 
ką gero žmonija daro, tai ji daro per Kristų ir Jo galia, visur ir 
visada Jo perstatoma Tėvui. Dievui tapus žmogumi, žmonijos liki
mas nebeatskiriamai surištas su Kristaus likimu. Tam Jis ir prisi
jungė žmoniją, kad už ją atsakytu.

Kristus savo žemiškojo gyvenimo metu ne tik mokė pažinti 
Dievą ir Jį mylėti, ne tik nurodė, kaip elgtis, bet drauge nupasakojo 
savo pasiuntinybę, savo nusiteikimus ir planus, drauge apreikšdamas 
ir Mistinio savo Kūno paslaptį. Daugiausia kalbėjo Jis palyginimais 
vis labiau ir labiau išryškindamas savo mintį, nes ją, dievišką ir 
antgamtinę, nelengva, tikriau sakant, neįmanoma pilnai išreikšti 
žemės kalba. Atskiri palyginimai, pavieniui svarstomi, nurodo tik 
kokį nors vieną bruožą Jo Mistinio Kūno, tik jie visi drauge paimti 
daugiau ar mažiau, išreiškia pilną Jo mintį, ant kiek žemėje mes 
galime įžvelgti šitą paslaptį.

Patį Jo minties branduolį randame išreikštą jau nuo pat pra
džios, žodžiuose apie Dievo karalystę: Regnum Dei intra vos est, 
« Dievo karalystė yra jumyse »2S, tai reiškia ji yra nematoma, neap
čiuopiama. Tačiau kitų Kristaus žodžių šviesoje dar geriau galima 
versti šitą posakį, būtent: Dievo karalystė esate jūs. Jūs esate Jo 
karalystė, Jo nuosavybė, Jo kūrinys, pasididžiavimas, garbė. Ir juo 
toliau, juo labiau naujais palyginimais vis stipriau išryškina Kristus 
savo mintį. Palyginime apie lauką ir sėjėją26 dar geriau paaiškėja 
ta pati mintis : žmonija yra Dievo dirva, Jo statyba, Jis veikia 
žmonijoje, ją auklėja, pakelia, atbaigia iki gausių vaisių. Jam iš 
to garbė, o žmonijai palaima. Santykius tarp Dievo ir žmonijos 
naujai nušviečia Gerojo Ganytojo palyginimas27. Dievo rūpestis 
žmonija čionai jau daug didesnis, kaip aukščiau minėtuose palygi

25 Luko 17, 20.
28 Mato 13, 3-32 ; plg. 1 Korintiečiams 3, 6-9.
27 Jono 10, 1-21.
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nimuose. Kristus pažįsta savo avis, tikinčiuosius, dievišku pažinimu, 
kaip Tėvas Jį pažįsta ir Jis Tėvą ; Jis jas maitina, gina, jomis rūpi
nasi, visas, net paklydusias atveda į vieną avidę ; netgi savo gyvybę 
duoda už jas, ir niekas jų negali iš Jo globos išplėšti. Vien tik laisvu 
apsisprendimu, gali jos nuo Jo atsiskirti. Rodos nieko nebegali būti 
aukštesnio, kilnesnio, kaip būti tokioje Kristaus globoje.

Šventasis Povilas dieviškame įkvėpime dar toliau išryškina ir 
pabrėžia santykių tarp Kristaus aukštumą ir kilnumą. Tiesa, Gerojo 
Ganytojo palyginime Kristaus rūpestis žmonija yra kuo didžiausias, 
nes Jis duoda savo gyvybę už žmonijos gerovę. Tuo Kristus teikia 
žmonijai didžiausias gėrybes, bet Jis lieka tik davėjas, su Juo dar 
nematyti didesnio artumo, intymumo, nekalbant apie lygybę. Todėl 
šv. Povilas eilėje palyginimų apie šeimą28 išryškina artumo, inty
mumo santykius su Dievu. Dievas ir žmonės tai viena didelė šeima. 
Jis mūsų Tėvas, mes Jo vaikai. Jis mus ne tik įsūnijo juridiškai, bet 
ir iš vidaus, pakeldamas savo malone, perkeitė mus, davė naujus 
nusiteikimus, naują dvasią, kurios įkvėpiami, iš vidaus vedami, 
taigi ne iš išorės pamokyti ar priversti, bet laisvu, nuosavu įsitiki
nimu, ne primestu, keipiamės į Jį sakydami Tėve. Mes esame Dievo 
vaikai ir Kristaus broliai bei lygiateisiai su Juo įpėdiniai, su natū
raliuoju, tikruoju, viengimiu Dievo Sūnumi. «Jūs visi esate vienas 
Kristuje Jėzuje »29. « Jūs juk gavote ne vergystės dvasią, kad jums 
vėl reiktų bijoti, bet gavote įsūnystės dvasią, kurioje šaukiame: 
Abba, Tėve! Pati Dvasia duoda liudijimą mūsų dvasiai, kad mes 
esame Dievo vaikai»30. Tai jau ta pati prigimtis, tegu tik tarytum 
padovanota (participuota), ta pati giminė, tas pats gyvenimas, tos 
pačios teisės, viena dieviška šeima.

Tuos pačius šeimos santykius esančius tarp Kristaus ir žmo
nijos šv. Povilas dar labiau išryškina kituose palyginimuose, pa
brėždamas ar tai didesnį artimumą arba intymumą. Kristus visą 
žmoniją ir atskirus žmones tiek sau priartina, tiek su ja susivienija, 
kad ji Jam pasidaro kaip sužadėtinė, Jam brangi, Jo numylėta, 
kuriai visa atiduota31. Čionai randame pabrėžtą netik didelį inty
mumą, bet ir savo rūšies lygybę.

Nors paskutiniame palyginime intymumas, susivienijimas, ryšis, 
lygybė yra išreikšti labai dideliame laipsnyje, tačiau tas ryšis, vienybė, 
intymumas daugiau liečia Kristų ir žmoniją bei jos atskirus narius. 
Kitu palyginimu apie gyvąjį pastatą, gyvąja bažnyčią šv. Petras ir

28 Galatams 3, 26-28 ; 4, 1-7 ; Romėnams 8, 14-17.
29 Galatams 3, 28.
30 Romėnams 8, 15-16.
31 Efeziečiams 5, 22-32.
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šv. Povilas išreiškia ne tik vienybę ir intymumą tarp Kristaus ir 
žmonijos, bet ir pavienių žmonių tarpusavy. Visi yra taip sujungti
į vienybę, kad sudaro kažką visiškai naujo, vieningo, kaip vieningas 
yra pastatas: kuriame kertinis akmuo ir pamatas yra Kristus, visi 
gi žmonijos nariai pagal pašaukimą, o tikintieji jau tikrovėje, yra 
lyg tie gyvieji akmens iš kurių pastatytas tas pastatas, bažnyčia. 
Mus gi, gyvuosius akmenis, netik palaiko, gaivina, įkvepia, bet ir 
jungia, vienija į didingą pastatą savo dvasia anas kertinis akmuo, 
tai yra Kristus32. Čionai yra svarbu ne tik, kad mes esame persun
kiami Kristaus dvasia, Jo nusiteikimais, pažymimi Jo antspaudu, 
performuojami, sudievinami, bet kad šitas ryšys yra toks didelis 
ir stiprus, kad, nors nepanaikina atskirų individų asmenybės, suda
ro tam tikrą vienetą: gyvąją bažnyčią. Kaip šeimoje du asmens 
sudaro bendruomenę, lygiai ir čionai visa žmonija su Kristumi 
sudaro didingą vienetą, kurį šv. Povilas gyvąja bažnyčia vadina.

Pagaliau šv. Povilas eina iki galo, gyvosios bažnyčios palygi
nimą atbaigdamas palyginimu apie gyvąjį organizmą : « Kaip viena
me kūne turime daug sąnarių, visi gi sąnariai turi ne tą patį veikimą, 
taip mes daugelis esame vienas kūnas Kristuje, ypačiai gi esame 
kits kito sąnariai»33. O kitoje vietoje dar plačiau tą pačią mintį 
dėsto: « Nes kaip kūnas yra vienas ir turi daug sąnarių, visi gi kūno 
sąnariai, nors jų yra daug, tačiau yra vienas kūnas, taip ir Kristus. 
Nes mes visi esame pakrikštyti vienoje Dvasioje, kad būtumėm vienas 
kūnas, ar tai žydai, ar pagonys, ar vergai, ar laisvieji; taip pat visi 
esame pagirdyti viena Dvasia. Juk ir kūnas yra ne vienas sąnarys, 
bet susideda iš daugelio. Jei koja sakytų : Kadangi aš nesu ranka, 
aš nesu iš kūno ; argi dėl to ji nebūtų iš kūno? Jei visas kūnas būtų 
akis, kur būtų girdėjimas? Jei jis visas būtų girdėjimas, kur uosty
mas? Bet dabar Dievas paskyrė kiekvienam sąnariui vietą kūne, 
kaip jis norėjo. Jei jie visi būtų vienas sąnarys, kur gi būtų kūnas ? 
Taigi, dabar, tiesa, yra daug sąnarių, bet vienas kūnas. Akis negali 
sakyti rankai: Aš tavo patarnavimo neprivalau; taip ir galva ko
joms : Man jūsų nereikia! Priešingai, daug labiau reikia tų kūno 
sąnarių, kurie rodosi silpnesni. Tiems kūno sąnariams, kuriuos mes 
laikome netaip garbingais, duodame daugiau pagarbos; kurie mu
myse yra gėdingi, tuos apvelkame didesniu padorumu. O padorie
siems mumyse nieko nereikia. Dievas taip sutvarkė kūną, kad su
teikė daugiau pagarbos tam, kuriam neteko, kad nebūtų kūne pasi
dalinimo ir kad sąnariai lygiai rūpintųsi vieni kitais. Jei ką kenčia 
vienas sąnarys, kenčia visi drauge sąnariai; arba jei vienas sąna-

32 1 Petro 2, 4-5 ; plg. Efeziečiams 2, 19-22.
33 Romėnams 12, 4-5.
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rys esti garbinamas, džiaugiasi visi drauge sąnariai. Taigi, jūs esate 
Kristaus kūnas ir sąnariai vienas prie kito »34.

Kristaus ir žmonijos (pagal pašaukimą, o tikrovėje tikinčiųjų, 
tai yra Bažnyčios) vienybė, susijungimas yra toks stiprus, didelis, 
kad jie sudaro tarytum vieną organizmą, panašų į žmogaus kūną. 
Iš to ir pavadinimas Mistinis Kristaus Kūnas. Kristus yra šito orga
nizmo galva, o žmonija (Bažnyčia) yra liemuo, taigi, dvi integrali
nės, viena kitą papildančios, dalys, atbaigiančios vieną ir tą pati 
organizmą. Visa žmonija (pagal pašaukimą, o Bažnyčia, tikinčiųjų 
bendruomenė, visiškoje tikrovėje) yra Kristuje ir Kristus visoje 
žmonijoje (pagal pašaukimą ir dieviškuosius planus, o Bažnyčioje 
jau pagal visišką tikrovę). Šitas ryšys ir šita penetracija yra tokia 
stipri ir didelė, kad šv. Povilas palygina su gyvuoju organizmu: 
Kristus yra šito organizmo galva, o žmonija (Bažnyčia) liemuo35.

Pats gi Kristus šito ryšio tarp savęs ir žmonijos (Bažnyčios) 
stiprumą ir jo gyvastingą, antgamtinę įtaką išreiškia palyginimu 
apie vynmedį: «Aš tikrasis vynmedis, ir mano Tėvas vynininkas. 
Kiekvieną vynmedžio šakelę manyje, nenešančią vaisiaus, jis atima, 
ir kiekvieną, kuri neša vaisiaus, jis apvalo, kad neštų daugiau vai
siaus. Jūs jau esate nesutepti dėl žodžių, kuriuos aš jums kalbėjau. 
Pasilikite manyje ir aš jumyse. Kaip vynmedžio šakelė negali nešti 
vaisiaus pati savaime, jei nepasilieka vynmedyje, taip ir jūs, jei 
nepasiliekate manyje. Aš vynmedis, jūs vynmedžio šakelės. Kas 
pasilieka manyje ir aš jame, tas neša daug vaisiaus, nes be manęs 
nieko negalite padaryti. Jei kas nepasiliktų manyje, bus laukan 
išmestas, kaip šakelė, ir sudžius, ją surinks, įmes į ugnį, ir ji su
degs »36. Kristus yra vynmedis, žmonijos nariai (tikintieji) yra vyn
medžio šakelės. Ryšys ir santykis yra visiškai aiškus ir akivaizdus: 
ne tik sudaromas vienetas (pilnas vynmedis), bet ir akizvaizdžiai išreiš
kiama ir iš Kristaus einanti gaivinanti, gyvybinga įtaka į žmonijos 
narius, vynmedžio šakeles. Tiktai kol šakelės pasilieka įaugusios į 
liemenį, jos klesti pačios ir neša vaisių, atplėštos ir atskirtos nuo jo,

34 1 Korintiečiams 12, 12-27 ; plg. Galatams 3, 28 ; Kolosiečiams 3,15.
35 Kitose gi vietose Kristų ir žmoniją (Bažnyčią) visiškai sutapdina, 

kalbėdamas apie Kristų ir žmoniją (Bažnyčią) su vos pastebimais skirtumais, 
tarytum tai būtų sinonimai : visas kūnas, galva ir liemuo kartais reiškia Kris
tų, kartais žmoniją (Bažnyčią). Bendruomenė yra Kristus ir Kristus yra 
Bendruomenė (F. Prat, La Théologie de Saint Paul, II t., 409-410 psl.). Kiti, 
pavyzdžiui Origenas, tikinčiųjų bendruomenę laiko kūnu (galva ir liemuo),
o Kristų to kūno siela. Kūnas ir siela sudaro gyvą organizmą (Prat, Ten 
pat, II t., 409 psl.). Paprastai tačiau Mistinio Kristaus Kūno siela yra laikoma 
Šventoji Dvasia.

36 Jono 15, 1-6.



16 A. LIUIMA, S.J.

jos tuojau suvysta, sudžiūsta, palieka tiktai sudeginimui. Visiškai 
panašus ryšys yra tarp Kristaus ir žmonijos (Bažnyčios) ; iš Jo 
eina gaivinanti įtaka į visą žmoniją (Bažnyčią).

Bažnyčios Tėvai buvo labai persiėmę šita Mistinio Kristaus 
Kūno tiesa. Tai atskira, plati tema. Vien tiktai pavyzdžio dėliai 
keletas išsireiškimų iš šv. Augustino. « Daug yra žmonių, ir vienas 
yra žmogus ; nes daug yra krikščionių, o vienas tėra Kristus. Visi 
krikščionys su savo Galva, kuri įžengė į dangų, vienas tėra Kristus : 
ne [negalima sakyti] jis vienas o mūsų daugelis, bet ir mūsų daugelis 
jame viename esame viena. Taigi vienas tėra žmogus Kristus [Mis
tinis Kristaus Kūnas] ; Galva [Jėzus] ir kūnas [žmonija, Bažny
čia ] » 37. Arba kitoje vietoje : « Kadangi jis yra Bažnyčios galva, o 
Bažnyčia yra jo kūnas, pilnutinis [visas] Kristus yra ir galva ir 
kūnas [drauge ] » 38. Pagaliau dar stipriau išsireiškia šv. Augustinas 
kiekvieną krikščionį pavadindamas Kristumi, arba tarytum Jo dali
mi, antruoju kristumi : « Džiaukimės ir dėkokime, kad esame tapę 
netik krikščionimis, bet Kristumi. Ar suprantate, broliai, Dievo 
Galvos malonę ant mūsų? Stebėkitės, džiaukitės, esame pasidarę 
Kristus. Nes jeigu Jis yra Galva, mes sąnariai ; pilnutinis [visas ] 
žmogus Jis ir mes ... Taigi pilnutinis Kristus yra galva ir sąnariai. 
Ir kas gi yra galva ir sąnariai ? Kristus ir Bažnyčia » 39. Dar vienas 
tekstas, kuriame tą pačią mintį išreiškia kitais žodžiais : « [Kristus ] 
įjungė [žodiškai verčiant įkūnijo] mus į save, padarė mus savo 
sąnariais, kad Jame ir mes būtume Kristus... Iš to paaiškėja, kad 
mes esame Kristaus Kūnas... ir visi Jame esame ir Kristaus ir Kris
tus, nes pilnutinis Kristus yra galva ir liemuo »40.

37 « Multi homines sunt, et linus homo est ; multi enim Christiani, et unus 
Christus. Ipsi Christiani cum capite suo, quod ascendit in coelum, unus est 
Christus : non ille unus et nos multi, sed et nos multi in illo uno unum. Unus 
ergo homo Christus, caput et corpus » (Enarratio in Psalmum 127, 3 ; P.L. 37, 
col. 1679 A).

38 « Cum ergo sit ille caput Ecclesiae, et sic corpus ejus Ecclesia, totus 
Christus et caput et corpus est» (Sermo 137, 1 ; P.L. 38, col. 754 D ; plg. 
Enarratio in Psalmum 30, Enarratio 2, Sermo 1, n. 4 ; P.L. 36, col. 232 A).

39 « Gratulemur et agamus gratias, non solum nos christianos factos esse, 
sed Christum. Intelligitis, fratres, gratiam Dei super nos capitis? Admira
mini, gaudete, Christus facti sumus. Si enim caput ille, nos membra ; totus 
homo, ille et nos ... Plenitudo ergo Christi, caput et membra. Qui est, caput 
et membra? Christus et Ecclesia» (In Joannis Evangelium Tractatus 21, 8 ; 
P.L. 35, col. 1568 D).

40 « [Christus ] concorporans nos sibi, faciens nos membra sua, ut in illo 
et nos Christus essemus ... Inde autem apparet Christi corpus nos esse ... et 
omnes in illo et Christi et Christus sumus, quia quodammodo totus Christus 
caput et corpus est » (Enarratio in Psalmum 26, Enarratio 2, n. 2 ; P.L. 36, 
col. 200 A-B).
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III

Kristus, gerai žinome, yra Antrasis Švenčiausios Trejybės As
muo, Įsikūnijęs Amžinasis Žodis, gimęs Betliejuje, augęs Nazarete, 
gyvenęs Palestinoje, mokęs žmones, kentėjęs, miręs ant kryžiaus, 
prisikėlęs įžengęs į dangų ir sėdįs Tėvo dešinėje. Čia viskas aišku. 
Tai yra natūralusis, arba, kaip sakoma, istorinis Kristus (pasirodęs 
istorijoje). Bet mes tik ką priėjome prie Mistinio Kristaus. Kas tai 
yra? Kokie Jo santykiai su istoriniu Kristumi? Ar yra du Kristūs? 
Kad nebūtų painiavos, keliais žodžiais tenka nušviesti santykį tarp 
istorinio Kristaus ir Mistinio Kristaus. Tai nėra du Kristūs realiai 
atskirti, kaip dvi absoliutinės būtybės. Tikrumoje tėra tik vienas 
Kristus: Amžinasis Dievo Žodis tapęs kūnu. Tačiau apie Jį galima 
kalbėti iš dviejų požvilgių. Jeigu apie Kristų kalbėsime absoliučiai, 
apie Kristų savyje, tai yra be jokio ryšio su aplinka bei įsikūnijimo 
uždaviniu, tada turėsime natūralųjį, istorinį Kristų. Jeigu gi apie 
Jį kalbėsime relatyviai, tai yra ryšyje su Jo pasiuntinybe ir uždavi
niu, tai yra apie Jį Jo santykiuose su žmonija (Bažnyčia), tada turė
sime Mistinį Kristų. Taigi, Mistinis Kristus yra, jeigu taip galima 
išsireikšti, tarytum antgamtinė suma arba junginys istorinio Kris
taus ir visos žmonijos (Bažnyčios) tokioje intymioje vienybėje, kad 
ją šv. Povilas, kaip matėme, mėgimo išreikšti palyginimu apie gyvą 
organizmą. Tačiau, nors abu junginio elementai, ir Kristus ir tikin
tieji (Bažnyčia), yra realūs ir fiziški, jų minėtoji tačiau « suma »— 
Mistinis Kristaus Kūnas, nors yra didžioji realybė, nėra betgi kažkas 
fiziškai egzistuojančio, kažkas naujo, tarytum mastodontiškas naujas 
žmogus ar koks organizmas. Mistinis Kristaus Kūnas tėra tik meta
fora. Sakau metafora, ant kiek šitas organizmas nėra kas nors visiš
kai tapatiško su kitais kūnais. Tačiau iš antros pusės, pasakymas, 
kad Mastinis Kristaus Kūnas yra metafora, nereiškia, kad šitas 
«junginys », tai yra istorinis Kristus ir žmonija (Bažnyčia), yra kaž
kas chimeriško, prigaunančio, iliuzoriško, nerealaus. Mistinio Kris
taus Kūno « realumas » arba jo quidditas priklauso nuo pobūdžio jau 
minėto ryšio, esančio tarp Kristaus ir žmonijos (Bažnyčios). Tenka 
tad plačiau panagrinėti ir nušviesti, kokie yra tie ryšiai suvedą į 
vienybę Kristų su žmonija.

Iš patirties žinome tris organizmų rūšis: fizinių, moralinių ir 
juridinių, pagal ryšį, kuris juos jungia, riša į vienumą, į «organiz
mą » 41. Kuris gi ryšis iš šitų trijų jungia ir vienija mus su Kristumi 
į vieną Mistinį Kūną?

41 Nors juridinis ir moralinis požvilgiai neretai sunkiai atskiriami, bet

2
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Pradėkime nuo žemiausių, nors labai svarbių, juridinių ryšių. 
Iš to, kad Dievas mus sutvėrė, kad Jis yra mūsų Viešpats, o mes 
Jo nuosavybė, seka Jo neatšaukiamos, nepanaikinamos, neužginči
jamos teisės į mus, o mūsų pareigos Jo atžvilgiu. Tokiu būdu turime 
vadinamą juridinį su Dievu ryši42. Toliau, Kristus, Įsikūnijęs Žodis, 
primogenitus omnis creaturae43, kuriam omnia subjecta sunt 44, kaip 
aukščiausias Valdovas turi visokeriopas teises į visą žmoniją. Jam 
priklauso visi be išimties žmonės ekskliusyvinėn nuosavybėn. Dar 
daugiau, per Įsikūnijimą įgytąsias, nenuginčijamas, nepanaikinamas 
į žmoniją teises, Kristus per savo kančią ir mirti, per žmonijos išga
nymą dar labiau sutvirtino ir galutinai antspaudavo. Jeigu jau 
priklauso Jam visa žmonija vien tik žiūrint Jo Įsikūnijimo ir atpir
kimo, kiek labiau tie, kurie patys, priimdami krikštą ir pasiženk
lindami specialiu Jam priklausomybės neišdildomu ženklu, pripa
žino Jį savo Valdovu ir įsipareigojo Jam priklausyti bei Jo klausyti. 
Tai Kristaus teisės. Iš jų kyla žmogaus pareigos, kaip tai gražiai iš
reiškė šv. Povilas : « Kristus numirė už visus, kad ir tie, kurie yra 
gyvi, jau nebe sau gyventų, bet tam, kuris yra už juos miręs ir pri
sikėlė»45. Čionai turime labai gražiai ir aiškiai išreikštas Kristaus 
teises, o žmonių atitinkamas pareigas.

Tačiau teisės ir pareigos yra abypusės. Matėme išreikštas Dievo 
teises, o žmonių pareigas. Kitur gi, atvirkščiai, yra išreiškiamos 
žmonių teisės pas Dievą ir Jo pareigos žmogui46. Tegu tų žmogaus 
teisių pas Dievą ir Jo pareigų žmogui pamatas ir kilmė tebus tiktai 
Dievo pažadas, — ar tai žodžiu ar tai pačiu tvėrimo aktu paskiriant 
antgamtinį tikslą, — žmogui duotas, vis tiek, tai yra Dievo įsiparei
gojimas žmogaus atžvilgiu, grindžiąs žmogaus teisę laukti iš Jo

kadangi šituos išsireiškimus vartoja ir pati enciklika Mystici Corporis Christi, 
todėl ir šitoje studijoje abu požvilgiu, nors panašiu, atskirai dėstysiu.

42 Tiesa, kalbėti apie juridinius ryšius su Dievu yra ne tik neįprasta, bet 
net ir netikslu. Šitie juridiniai ryšiai neišreiškia tiksliai žmogaus santykių su Dievu. Vien tik žmogiškai žiūrint į klausimą, galima užtikti juridinius po
žvilgius.
43 Pirmgimis pirm viso sutvėrimo (Kolosieciams 1, 15).

44 Visa jam pavergta (1 Korintiečiams 15, 27).
45 2 Korintiečiams 5, 15.
46 Taip, galima kalbėti apie tokias žmogaus teises pas Dievą ir Jo 
pareigas žmogui, tik reikia tatai gerai suprasti. Žmogaus teisių pas Dievą 

pamatas nėra pats žmogus, o tik vienas Dievas. Šitos žmogaus teisės grindžia
mos ne kuo kitu, kaip vien tik Dievo pažadu. Tačiau ir pažadėdamas Dievas 
įsipareigoja ne žmogui, o tik sau pačiam, savo tiesiakalbumui ir teisingumui. 
Toks Dievo įsipareigojimas žmogui duotais pažadais tėra tik žmogaus paska
tinimas, jo užtikrinimas. Teisės požvilgis mums pasirodo tik žmogiškai svar
stant šituos santykius.
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malonių ir pagalbos gautojo antgamtinio uždavinio vykdymui. Jau 
buvo minėta, kad Kristus įsikūnijo propter nos et propter nostram 
salutem. Jis pasisavino visą žmoniją, veikė jos vardu. Iš to seka, 
kad ir visi Kristaus veiksmų (gyvenimo, mirties ir prisikėlimo) pada
riniai yra žmonijos ir kiekvieno jos atskiro nario nuosavybė: kaip 
atsiteisimas Tėvui, lygiai ir visi Kristaus nuopelnai ir Jo malonių 
pilnybė. Iš to seka kiekvieno mūsų teisė į malones, į Jo pagalbą, o 
Dievo pareiga jas mums suteikti. Ir niekas šitų teisių negali mums 
atimti ar jų užginčyti, nors, kaip sakyta, šitos teisės kilmė yra laisva, 
laisviausia Dievo dovana.

Taigi Kristaus ryšys arba santykis su žmonija (Bažnyčia) yra 
juridinis, išreikštas abypuse tarpusavio teisių ir pareigų pyne. Tačiau 
šituo juridiniu ryšiu žmonijos santykiai su Kristumi toli gražu 
neišsisemia. Nors jau labai didingas, gražus ir be galo svarbus yra 
šitas juridinis ryšys, tikrovės akivaizdoje (anų santykių esančių 
tarp Kristaus ir žmonijos — Bažnyčios), jis, galima sakyti, sutirpsta, 
išnyksta, yra mažiau už lašelį jūroje, nes juridinis tarp Kristaus ir 
žmonijos (Bažnyčios) ryšys yra dar atbaigiamas ir vainikuojamas 
Dievo neišsakomo gailestingumo ir Jo beribio duosnumo : «Aš noriu 
pasigailėjimo, o ne aukos, sako Kristus. Nes aš atėjau ne teisiųjų 
šaukti, bet nusidėjėlių »47. Kitoje vietoje apie save Kristus tvirti
na: «Žmogaus Sūnus atėjo gelbėti, kas buvo pražuvę»48, o išgelbė
jęs vieną pražuvusį labiau džiaugiasi, nekaip dėl devynių dešimtų 
devynių, kurie nebuvo paklydę49. Arba palyginimas apie sūnų pa
laidūną 50. Pagaliau šv. Povilo posakį Ubi abundavit delictum, mes, 
žmonės, jį atbaigtume sakydami: ten abundavit (gausiai pasireiškė) 
jeigu jau ne kerštas, tai bent jau bausmė ir pasmerkimas. Bet 
šv. Povilas teisingai tvirtina: ten superabundavit gratia51.

47 Mato 9, 13.
48 Mato 18, 11.
49 Plg. Mato 18, 12-14 ; Luko 15, 2-10.
50 Luko 15, 11-32.
51 « Kur gausėjo nuodėmė, ten dar labiau gausėjo malonė, kad kaip viešpa

tavo nuodėmė mirčiai, taip viešpatautų malonė dėl teisumo amžinajam gyve
nimui per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų » (Romėnams 5, 20-21). Gražiai aiškina 
šitą tekstą šv. Pranciškus Salezietis : « Et tant s’en faut que le perché d’Adam 
ayt surmonté la debonnaireté divine, que tout au contraire il l’a excitee et 
provoquée : si que, par une suave et très amoureuse antiperistase et conten
tion, elle s’est revigoree a la presence de son adversaire, et comme ramassant 
ses forces pour vaincre, elle a fait surabonder la grâce ou l’iniquité avoit 
abondé » (Oeuvres, IV 104 : Traité de l'Amour de Dieu, 1. II, chap. 5). Jis net 
tvirtina, kad « l’estat de la redemption vaut cent fois mieux que celuy de 
l’innocence» (Ten pat, 105 psl.). Ir tą pačią mintį toliau plėtoja: «Certes, en
l’arrousement du sang de Nostre Seigneur, fait par l'hysope de la Croix, nous
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Ką besakyti apie Kristaus duosnumą santykiuose su žmonija, 
jeigu Jis duoda net savo gyvybę už savo avis52, ko jokia teisė negali 
pareikalauti iš Kristaus. Toliau, Jis dalijasi savo tėvonyste, suteikia 
savo dievišką gyvenimą mums 53. Pagaliau visa atbaigia ir vainikuoja 
visokį supratimą viršijanti Kristaus meilė, neturinti jokių ribų54.

Iš eilės reikia patikrinti, gal šitą ryšį esantį tarp Kristaus ir 
žmonijos (Bažnyčios) bei juos jungiantį į vienumą, galima bus 
pavadinti moraline vienybe, moraliniu organizmu. Tiesa, Mistiniame 
Kristaus Kūne mes randame visus moralinio organizmo elementus: 
organinę vienybę — visumą, sudarytą iš atskirų dalių, asmenybių 
savy nepanašių, nariais vadinamų, sujungtų savytarpy, pajungtų 
vadovaujančiai galvai, autoritetui, vadovaujančiam bendro tikslo 
siekimui. Galima net daugiau rasti: tarpusavė meilė, dėkingumas, 
vienų vadovavimas, kitų pasidavimas vedimui, socialinis priklauso
mumas. Kai tėvus ir vaikus vienija ir jungia į šeimą prigimtinis 
palinkimas ir prisirišimas, o kokios nors draugijos ar organizacijos 
narius riša ir vienija bendras siekiamas tikslas, šitas ryšys nors yra 
didelis ir gražus, bet jis lieka išorinis.

Mistinio Kristaus Kūno ryšys yra kažkas žymiai daugiau: 
prie ano išorinio vienijančio prado (bendras tikslas ir bendras jo 
siekimas) prisideda kitas, vidujinis, didelio pranašumo ir vaisingu
mo pradas, gyvybingai jungiąs visus narius į vienybę, į organizmą. 
Kristų ir žmoniją jungia į vienumą jau nebe žemiški, prigimtiniai 
ryšiai, bet antgamtiški, dieviški, pašvenčiamoji malonė. Dar dau
giau, netik pašvenčiamoji malonė, kuri yra sutverta, bet net pati 
Šventoji Dvasia globia ir persunkia visa, įkvepia, duoda šviesos ir 
galios ir visa jungia į viena. Dievo buvimas ir veikimas teisiojo sie
loje 55. Pati Švenčiausioji Trejybė gyvena ir veika teisiojo sieloje, 
prisiimančioje Dievo veikimą. « Ar jūs nežinote, klausia šv. Povilas,

avons esté remis en une blancheur incomparablement plus excellente que celle 
de la neige de l’innocence, sortans, comme Naaman, du fleuve de salut, plus 
purs et netz que si jamais nous n’eussions esté ladres ; affin que la divine Ma
jesté, ainsi qu’elle nous a ordonné de faire, ne fust pas vaincue par le mal, 
ains vainquist le mal par le bien, que sa misericorde, comme une huyle sacree, 
se tinst au dessus du jugement, et que ses miserations surmontassent toutes 
ses œuvres » (Ten pat, 105 psl.).

62 Jono 10, 1-19.
63 Jono 6 skyrius.
54 Efeziečiams 3, 18-19.
65 « Vienas ir vienintelis pripildo visą Bažnyčią ir padaro vienybę » (Šv. 

Tomas Akvinietis, De veritate, q. 29, a. 4, in c.).
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kad jūs esate Dievo šventovė ir Dievo Dvasia gyvena jumyse? »56 ;
o kitoje vietoje tvirtina: « Jūs esate gyvojo Dievo bažnyčia »57.

Šitie ryšiai tarp Kristaus ir žmonijos (Bažnyčios) Mistiniame 
Kristaus Kūne yra nelyginamai aukštesnio laipsnio, kaip įprasti
nėse žmonių draugijose. Mistinio Kristaus Kūno vienybė (arba ryšys 
jungiąs į vienumą) tiek praneša moralinę, mums žinomą, vienybę, 
kiek malonė praneša prigimtį, kiek amžinosios vertybės yra aukštes
nės ir kilnesnės už laikinąsias, praeinančias, nykstančias gėrybes. 
Kad ir kaip aukštos ir vertingos, kilnios, gražios ir garbingos būtų 
žemiškosios bendruomenės, socialiniai vienetai, — Mistinis Kristaus 
Kūnas, šitoji iš Kristaus su žmonija (Bažnyčia) vienybės kylanti 
religinė bendruomenė, nors yra atsirėmusi ir žmogiškosiomis ben
druomenėmis ir organizacija (t. y. moraline vienybe), tačiau tiek 
viršija pastarąsias, kiek dangus aukščiau iškyla žemės, kiek ant
gamta praneša prigimtį.

Kaip žmogus nėra tiktai matomasis kūnas, suorganizuotas iš įvai
rių dalių, bet jam priklauso dar ir nematoma siela, lygiai taip yra 
ir su Mistiniu Kristaus Kūnu. Paties Dieviškojo Įsteigėjo ši Jo vie
nybė su tikinčiaisiais buvo atremta, arba tiksliau sakant, išreikšta 
per suorganizuotą regimą bendruomenę — Bažnyčią. Tačiau Bažny
čia neišsisemia savo matomume. Ji yra svarbesnė savo nematomąja 
dalimi, savo dieviškąja dvasia. Kristus, Šventoji Dvasia, savo ma
lonių pilnybėje, savo galia, savo malonių, dovanų, karizmų, palai
mų, vaisių pagalba persunkia kiekvieną sielą, visą bendruomenę ir 
ją pakelia į nepalyginamas aukštumas. Tai jau nebe atskirų narių 
pajėgomis, nebe paties idealo kilnumu susieti, suburti ir susižavėjime 
moralinių ryšių palaikomi, kaip tai yra žemiškosiose bendruomenėse 
ir organizmuose, bet jau paties Dievo antprigimtiniu, visagaliu 
veikimu.

Toks šito ryšio, esančio tarp žmogaus ir Kristaus, intymumas 
ir didumas, šventųjų gyvenime kartais išreiškiamas, simbolizuojamas 
širdies su Kristumi apsimainymu : Jam atiduodamas savąją, žmo
gus gauna dieviškąją Kristaus Širdį, pagal ją gyvena, jąja gaivinasi, 
veikia ir myli.

Kristaus jungiamoji ir vienijamoji įtaka nėra tiktai moralinė, 
nors pamate galima užtikti ir moralinės vienybės elementų, tačiau 
ši vienybė Mistinio Kristaus Kūno narių tarpe be galo praneša mora
linę vienybę. Ji yra gyvybinė. Taip Kristus prijungia sau žmoniją 
(Bažnyčią), ją pakelia, laiko, kad ji yra tarytum vynmedžio šakelė 
įaugusi į vynmedžio kamieną ir iš jo gaunanti visą palaikymą ir

56 1 Korintiečiams 3, 16.
57 2 Korintiečiams 6, 16.
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vaisingumą. Tarp vynmedžio ir jo šakelių nėra tiktai juridinis ar 
moralinis ryšys, bet gyvybinis. Lygiai toks pat gyvybinis ryšys yra 
ir tarp Kristaus bei žmonijos (Bažnyčios) Jo Mistiniame Kūne.

Taigi Mistinio Kristaus Kūno vienybė arba ryšys nėra nei juri
dinis, nei moralinis, jis nėra pagaliau nei fizinis, nežiūrint gyvybinio 
ryšio. Kad Mistinio Kristaus Kūno ryšys nėra fizinis, kad Mistinis 
Kristaus Kūnas nėra natūralinis kūnas — organizmas, aiškėja iš to, 
kad fiziniame, natūraliame kūne anas vienybės principas arba ryšys 
jungiąs dalis į viena, taip tvarko ir sujungia anas organizmo dalis
į vienumą, kad kiekviena iš jų yra visumos, viso organizmo gerovei, 
neturinti savarankiškumo, buvimo sau (akis yra ne sau, bet visam 
kūnui, ausis yra ne sau, bet visam kūnui ; ausis ir akis už organizmo 
neturi prasmės), kai tuo tarpu Mistiniame Kristaus Kūne nors šitas 
ryšys yra labai stiprus ir intymus, tačiau jis sąnarius šito kūno 
sujungia taip, kad kiekvienam jų palieka visiškai pilnas jų indivi
dualumas, jų nepriklausomumas, jų asmenybė. Sujungti į Mistinį 
Kristaus Kūną mes nesidarome, taip sakant, Dievo vaiko dalis, 
pajungta Kristaus Kūno dalis, bet pasidarome antrasis Kristus. 
Individuali narių asmenybė ne tik kad nedingsta, nesumažėja, bet 
ji auga, stiprėja, įgauna atbaigimą ir tobulumą. Dar daugiau, šitas 
Mistinis Kristaus Kūnas, naujasis organizmas, yra ne tik sau (ple
roma Ghristi, Kristaus pilnybė58), kas visiškai atitinka ir fizinį orga
nizmą, bet kas nuostabu : jis, organizmas, visuma, pirmon eilėn yra 
nukreiptas ir atskirų sąnarių gerovei, nes jie yra ir pasilieka asme
nybės, kas visai neįmanoma fizinio kūno sąnarių atžvilgiu59. Šita 
prasme Mistinis Kristaus Kūnas nėra fizinis kūnas, ryšys jungiąs į 
vienumą nėra fizinis ryšys.

Jeigu jau šv. Povilas apie save sako : « Visiems visa pasidariau, 
kad visus išgelbėčiau » 60, o kitoje vietoje : « Quis infirmatur, et ego 
non infirmor? quis scandalisatur, et ego non uror? »61, tai kaip 
labiau Kristus. Jau Senajame Testamente pasakyta : kas jus palie
čia, paliečia mano akies lėlutę 62, o kitoje vietoje : « Vedė juos ir 
mokė, ir saugojo, kaip savo akies lėlutę » 63. Mistinio Kristaus Kūno

58 Efeziečiams 1, 23.
59 « Visa yra jūsų, jūs gi Kristaus, o Kristus Dievo » (1 Korintiečiams 3, 

22-23).
60 1 Korintiečiams 9, 22.
61 « Kas yra silpnas, ir aš nesidarau silpnas? Kas yra piktinamas, ir aš 

nedegu?» (2 Korintiečiams 11,29).
62 «Haec dicit Dominus exercituum... qui enim tetigerit vos, tangit 

pupillam oculi mei » (Zakarijas 2, 8).
63 « Circumduxit eum, et docuit ; et custodivit quasi pupillam oculi sui » 

(Deuteronomium 32, 10 ; plg. Ecclesiasticus 17, 18),



TEOLOGINĖ MISTINIO KRISTAUS KŪNO SĄVOKA 23

šitas ryšys yra toks stiprus, intymus, kad Kristus pats identifikuoja 
save su savo Mistinio Kūno nariais. Kiekvienas tikintysis yra antra
sis Kristus. «Sauliau, Sauliau, kam mane persekioji? ... Aš esu Jėsus 
Nazarėnas, kuri tu persekioji», prakalbėjo Kristus prie Damasko į 
krikščionių persekiotoją 64. Per Mistinį Kristaus Kūną, per jo narius, 
mes pasiekiame patį istorinį Kristų: «Iš tikrųjų, sakau jums, kiek 
kartų jūs tai padarėte vienam iš šitų mano mažiausių brolių, man 
padarėte ... kiek kartų tai nepadarėte vienam iš šitų mažiausiųjų, 
nė man nepadarėte», paskutiniojo teismo ištarmės pagrindimas 65. 
Kaip mes elgiamės su savo artimu, taip elgiamės ir su pačiu Kris
tumi, su pačiu Dievu, nes tai vienas ir tas pats Mistinis Kūnas.

Taigi Mistinio Kristaus Kūno ryšys tarp Kristaus ir žmonijos 
(Bažnyčios) yra daugiau kaip juridinis, daugiau kaip moralinis, 
netgi, tam tikra prasme, daugiau kaip fizinis, nes, jei žiūrėti pačios 
sąvokos, nesupuola, ir savo realybe šitas ryšys yra stipresnis net 
už fizinį ryšį, nes jis yra visiškai savo rūšies, vienintelis, antgamtinis, 
dieviško galingumo ir vaisingumo. Šitas ryšys paprastai vadinamas 
mistiniu, tai yra savo rūšies, skirtingu nuo kitų ryšių. Jeigu jis 
yra didesnis ir stipresnis — vaisingesnis negu žemiškieji ryšiai, 
antgamtinėje tvarkoje, nors jis yra labai didelis ir kilnus, nėra 
didžiausias, nes didesnis, svarbesnis ryšys yra Švenčiausios Trejybės 
Asmenų tarpe, taip pat ir hipostatinis ryšys, jungiąs į vienybę die
viškąją Kristaus prigimtį su žmogiškąja prigimtimi į vieną dievišką 
Asmenį.

IV

Tačiau reikia pastebėti, kad šitas gražus ir dieviškas, toks turi
ningasis pašventinantis ryšys, tėra tiktai duosnus ir didingas Dievo 
planas, Jo pasiūlymas žmonėms, bet dar ne realybė savo visumoje. 
Jis dar nėra realybė ne todėl, kad Dievas juo nesirūpintų, nes iš Jo 
pusės visa jau padaryta didžiausioje pilnumoje, neaprėpiamame 
pertekliuje. Ką galėjau dar daugiau padaryti, skundžiasi Dievas 
per pranašą, ir nesu padaręs? Tačiau pilnas realizavimas ir įgyven
dinimas šito didingo plano priklauso ir nuo žmogaus, kuris yra pa
kviestas, taip sakant, «lygiomis» dalyvauti šito plano vykdyme, 
bendradarbiauti su Dievu, pasireikšti savo valios laisvu apsispren
dimu. Kiek žmogus priima, ratifikuoja, tiek šitas planas virsta gra

64 Apaštalų Darbai 22, 7-8 ; plg. 9, 4-5 ; 26, 14.
65 Mato 25, 34-36.
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žiausia tikrove, kiek gi jo nepriima, tiek jis palieka tiktai pasiūly
mas iš Dievo pusės.

Iš to seka, kad pagal bendradarbiavimo ir priėmimo laipsnį 
įvairaus laipsnio yra įsijungimas į Mistinį Kristaus Kūną. Kitaip 
sakant, šito solidarumo su Kristumi raištis yra ne vienodo stiprumo, 
nevienodos įtampos, nevienodo pilnumo, tobulumo, gyvybingumo. 
Iš Kristaus pusės žiūrint, visa žmonija yra Jo Mistinis Kūnas, nes 
už visus Jis mirė ant kryžiaus, visus išganingąja malone pasiekia, 
į visus suranda kelią Jo gaivinančioji įtaka, net ir į tuos pagonis, 
kurie niekados nėra Kristaus vardo girdėję. Tik nevienodai atsako 
žmonės į šitą pakvietimą. Vieni pasilieka visiškai kurti, ir Kristaus 
įtaka pasilieka tiktai aktualiųjų malonių formoje: visa jiems pa
ruošta, kad galėtų atsiversti, kiti gi nors duoda atsakymą, bet jis 
nepilnas: jie sujungti su Kristumi tiktai per tikėjimą, arba per 
tikėjimą ir viltį, bet neturi meilės, nėra pašvenčiamosios malonės 
stovyje. Pagaliau kiti sujungti ir per meilę, esą pašvenčiamosios 
malonės stovyje. Tačiau ir kiekviename šitų pagrindinių į Kristų 
įsijungimo laipsnių yra dar daug polaipsnių: vieni, pav. iš pasku
tinės grupės, yra tik žemiausiame meilės laipsnyje, kiti pakilę iki 
heroiškumo.

Paprastai trys grupės skiriamos Bažnyčios, Kristaus Mistinio 
Kūno: triumfuojanti Bažnyčia, kuriai priklauso visi dangaus šven
tieji ir palaimintieji, in visione beatifica et lumine gloriae, jie visiška
me susijungime su Kristumi, antgamtinio gyvenimo pilnybėje; ken
čiančioji Bažnyčia, tai sielos skaistykloje, nors meile sujungtos su 
Kristumi, bet dar galutinai neatsiteisusios už kaltes; pagaliau kovo
janti Bažnyčia. Tai gyvenantieji žemėje, teisieji ir nusidėjėliai, 
esantieji pašvenčiamosios malonės stovyje ir be jos. Į kovojančio
sios, matomosios Bažnyčios eiles įsijungiama per krikštą, ir nuo jos 
neatsiskyrę per schismą, hereziją ar apostaziją, nors ir nusidėję, 
palieka jos nariais. Teisiniu požvilgiu nebesutampa su šiuo aptarimu 
heretikai, schismatikai, kurie, nors ir būdami geros valios ir pašven
čiamosios malonės stovyje, nepriklauso Bažnyčiai, tad ir matoma
jam Mistiniam Kristaus Kūnui, bet jie prilauso, kaip sakoma Misti
nio Kristaus Kūno sielai. Pagaliau netikintieji (infideles) ir aposta- 
tos, ir jie tebėra po malonės įtaka, nors ne visi tai įtakai pasiduoda. 
Vien tik pragaro pasmerktieji yra jau už malonės ribos, Kristaus 
išganomoji malonė jų nebesiekia, nes jie galutinai yra atsisakę išgano
mosios Kristaus įtakos. Taip visi žmonės, visa žmonija, išskyrus 
pasmerktuosius, yra apjungiami Kristuje į vieną antgamtinę ben
druomenę, iš dalies jau realizuotą, iš dalies dar tebesirealizuojančią.
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