
BAŽNYČIA KAIP REGIMA MISTINIO KRISTAUS KŪNO
IŠRAIŠKA

1. Bažnyčios Įsteigimas

Kristaus, laukiamo Mesijo, pasirodymas Palestinoje buvo di
delis įvykis to meto žydams. Nors visiems vienodai ir tą patį 
mokslą skelbė Kristus ir visų akivaizdoje darė stebuklus, ne visi 
ir ne vienodai greitai priėmė jo mokslą. Nuo pat pradžios, pagal 
Simeono pranašystę1, jis buvo ženklas, kuriam prieštaraujama. 
Vyriausieji kunigai, Rašto žinovai, sadukėjai ir fariziejai iš pir
mųjų dienų pasirodė abejingi, netikintys, skeptiški. Jų abejin
gumas greit išvirto į priešingumą, kuris vis labiau didėjo, juo 
daugiau girdėjo jie apie jo mokslą ir daromus ženklus bei stebu
klus. Po didžiojo stebuklo, tokio akivaizdaus, — Lozoriaus, ketu
rias dienas gulėjusio kape, prikėlimo, — jie sąmokslavo jį nužu
dyti 2. Kiti iš jo klausytojų murmėjo prieš jo mokslą3, piktinosi

1 « O Simeonas palaimino juos ir tarė jo motinai Marijai: Štai, šitas 
pastatytas nupuolimui ir prisikėlimui daugelio Izraelyje ir kaip ženklas, 
kuriam bus prieštaraujama » (Luko 2,34).

2 « Kai kurie iš jų [t.y. žydų] nuėjo pas fariziejus ir jiems pasakė, ką 
Jėzus buvo padaręs [t.y. prikėlęs Lozorių]. Taigi, vyriausieji kunigai ir 
fariziejai surinko tarybą ir kalbėjo: Ką darysime, kadangi tas žmogus 
daro daug stebuklų ? Jei paliksime jį taip, visi įtikės į jį ; ateis romėnai 
ir atims mūsų kraštą ir tautą [Kokia šiurpi neapykantos logika: kas bend
ro ir koks ryšys tarp tikėjimo ir romėnų ?], Vienas iš jų, vardu Kaifas, 
būdamas tais metais vyriausiuoju kunigu, jiems tarė : Jūs nieko nežinote 
ir neapsvarstote, kad jums geriau, jeigu vienas žmogus mirs už tautą, kaip 
kad visa tauta pražūtų... Nuo tos dienos jie buvo nusistatę jį užmušti » 
(Jono 11,46-53).

3 « Tuomet žydai murmėjo prieš jį, kad jis buvo pasakęs: Aš esu 
gyvoji duona, kuris iš dangaus nužengiau» (Jono 6,41).

4 « Daugelis jo mokytinių, tai išgirdę [eucharistijos pažadą], sakė: 
Šitie žodžiai kieti, ir kas gali jų klausyti ? Jėzus, žinodamas pats savyje, 
kad jo mokytiniai dėl to murmėjo, jiems tarė : Šitai jus piktina ? O jei 
jūs matysite žmogaus Sūnų, užžengiantį ten, kur jis pirma buvo ? Dvasia 
yra, kuri gaivina, kūnas nieko nepadeda. Žodžiai, kuriuos aš jums kalbė
jau, yra dvasia ir gyvybė. Bet tarp jūsų yra tokių, kurie netiki. Nes 
Jėzus žinojo nuo pat pradžios, kurie netikėjo ir kas įduosiąs » (Jono 6,61-65).

1



2 ANTANAS LIUIMA, S.J.

juo 4, laikė velnio apsėstu 5 ir norėjo jį akmenimis užmušti6, paga
liau pasmerkė mirti kaip piktžodžiautoją7.

Tačiau taip pat nuo pirmojo viešo pasirodymo atsirado ir 
susidomėjimas jo asmeniu : « Rabbi, tai reiškia : Mokytojau, kur 
gyveni ? — klausė jį Jonas ir Andriejus, būsimieji jo mokytiniai. 
— Jis jiems atsakė : Ateikite ir pasižiūrėkite. Juodu nuėjo ir 
pamatė, kur jis gyvena, ir pasiliko tą dieną pas jį »8. Jie ne tik 
patys susidomi Kristumi, bet pasakoja apie jį kitiems9, juos kviečia 
įsitikinti ir nuveda pas jį10.

Tačiau susidomėjimas ir klausytojų nusiteikimas Jėzaus atžvil
giu buvo labai nevienodas. Vieni jų laikė jį Dievo siųstuoju, jau 
nuo seno išsiilgtu Mesiju, Dievo Sūnumi11, laukdami iš jo dvasinio 
išgelbėjimo, kiti ji laikė politiniu vadu, žemišku karaliumi12, tikė
damies, kad jis išlaisvins Izraelį iš romėnų vergijos13. Dar kiti 
domėjosi ar tai jo mokslu -—- nes jis kalbėjo, kaip turintis galios, 
ne taip kaip fariziejai ir Rašto žinovai14, — ar tai jo daromais

5 « Žydai atsakė ir jam tarė : Argi ne teisingai mes sakome, kad tu 
samarietis ir velnio apsėstas » ( Jono 8,48).

6 « Taigi jie ėmė akmenų, kad į ji mestų, bet Jėzus išėjo iš šventyklos » 
(Jono 8,59).

7 « Tuomet vyriausias kunigas perplėšė savo drabužius, sakydamas :
Jis piktžodžiavo Dievui, kam dar mums reikia liudytojų ? Štai, dabar jūs 
girdėjote piktžodžiavimą [t.y. prisipažinimą Dievo sūnumi] ! Kas jums 
regisi ? Jie atsakydami tarė : Vertas mirties » (Mato 26,65-66). Ir kitoje 
vietoje : « Pilotas vėl išėjo laukan ir jiems tarė : Štai išvedu jį jums laukan, 
kad pažintumėte, jog aš nerandu jame jokios kaltės. Išėjus gi Jėzui su 
erškėčių vainiku ir purpuriniame drabužyje, jis jiems tarė : Štai žmogus !
Bet pamatę jį vyriausieji kunigai ir tarnai šaukdami sakė : Ant kryžiaus, 
ant kryžiaus jį . ... Mes turime įstatymą, ir pagal įstatymą jis turi mirti, 
nes dėjosi Dievo Sūnumi ! » (Jono 19,4-7).

8 Jono 1,38-39 ; žr. visą skirsnelį 35-42.
9 « Jis [tai yra Andriejus] rado visų pirma savo brolį Simoną ir jam 

pasakė: Radome Mesiją, tai reiškia Kristų» (Jono 1,41-42).
10 « Mes radome tą, apie kurį rašė Mozė įstatyme ir pranašai, Juozapo 

sūnų iš Nazareto. Natanaelis jam tarė : Ar gali būti kas gera iš Naza
reto ? Pilypas jam atsakė: Eik ir pasižiūrėk» (Jono 1,45-46).

11 Kaip tai vėliau, Dievo įkvėptas, iškilmingai patvirtins Petras : « Tu 
esi Kristus, gyvojo Dievo Sūnus » (Mato 16,16).

12 Duonos padauginimo epizodas : « Tie žmonės, pamatę, kad Jėzus 
buvo padaręs stebuklą, sakė : Jis tikrai tas pranašas, kurs turi ateiti į 
pasaulį. Bet Jėzus, žinodamas, kad jie nori ateiti jo sugauti ir paskelbti 
karaliumi, vėl pasitraukė pats vienas į kalną» (Jono 6,14-15; žr. visą 
6 skyrelį).

13 « O mes tikėjomės, kad jis atpirksiąs Izraelį » (Luko 24,21), dejavo 
Emaus mokytiniai po Kristaus mirties.

14 « Ir atsitiko, kad Jėzui pabaigus šituos žodžius, minios stebėjosi jo 
mokslu, nes jis juos mokė, kaip tas, kurs turi galios, ir ne kaip jų Rašto 
žinovai ir fariziejai » (Mato 7,28-29 ; žr. Morkaus 1,22). Ir kitoje vietoje :
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ženklais ir stebuklais15, jo didele galia16, Kristui žadant dar di
desnių stebuklų ateityje 17.

Kartu su šituo minios nusistebėjimu plito gandas po visą 
šalį ir traukė pas Kristų minias, norinčias pasigydyti iš savo ligų 
ir negalių, norinčias atgauti savo ar savo artimų ir brangių asmenų 
sveikatą18. Netrūko tačiau ir tokių, kurie tebuvo sudominti tik 
Kristaus padauginta ir veltui dalijama duona, artinosi prie jo,

«Niekados žmogus nėra taip kalbėjęs, kaip tas žmogus » (Jono 7,46). Arba 
dar : « Tai girdėdamos minios stebėjosi jo mokslu » būtent apie mirusiųjų 
prisikėlimą (Mato 22,33); «Visi jam reiškė pritarimą, stebėjosi malonės 
žodžiais, kurie ėjo iš jo burnos » (Luko 4,22); « Atėjęs i savo tėviškę, jis 
mokė juos jų sinagogose, taip kad jie stebėjosi ir sakė : Iš kur šitam tokia 
išmintis ir stebuklai ? Ar šitas ne dailidės sūnus ? Ar jo motina neva
dinama Marija ? ir ar ne jo broliai Jokūbas, Juozapas, Simonas ir Judas ? 
Ir jo seserys, ar ne visos pas mus ? Taigi, iš kur jam visa tai ? » (Mato 
13,54-56). Žr. dar Mato 22,22 apie mokestį ciesoriui; Mato 19,23-26 apie 
neturtą.

16 « Aš padariau vieną darbą, ir jūs visi stebitės* (Jono 7,21); «Jis 
[stabo ištiktas — paralyžuotas] tuojau atsikėlė ir pasiėmęs guolį, nuėjo 
visų akivaizdoje, taip kad visi stebėjosi ir garbino Dievą, sakydami: Nie
kados mes nesame matę nieko panašaus » (Morkaus 2,12).

16 «Jėzus sudraudė nešvariąją dvasią, pagydė vaiką [velnio apsėstą] 
ir atidavė jį tėvui. Visi stebėjosi Dievo didenybe » (Luko 9,43-44); « Rytmetį, 
grįždamas į miestą, jis buvo alkanas. Pamatęs pakelėje vieną figos medį, 
jis priėjo prie jo ir nieko jame nerado, tik lapų. Jis jam tarė : Tegul nie
kados per amžius neužsimezga iš tavęs vaisius. Ir figos medis tuojau pa
džiūvo. Tai matydami mokytiniai stebėjosi ir sakė: Kaip jis ūmai pa
džiūvo ! » (Mato 21,18-20); arba audros nutildymas: «Po to atsikėlęs 
jis sudraudė vėjus ir jūrą, ir pasidarė didelė tyla, o žmonės stebėjosi ir sakė : 
Kas gi jis yra, kad vėjai ir jūra jo klauso ? » (Mato 8,26-27 ; žr. tą patį epi
zodą pas Luką 8,25); po nešvarios dvasios apsėsto išgydymo « Visi stebė
josi, taip kad vienas kitą klausinėjo, sakydami: Kas tai yra ? Koks tai 
naujas mokslas ? nes jis su galia liepia nešvarioms dvasioms, ir jos klauso. 
Ir gandas apie jį tuojau nuėjo į visą Galilėjos šalį » (Morkaus 1,27-28); 
žr. kitoj vietoj velnio apsėstojo pagydymą ir minios stebėjimąsi (Morkaus 
5,20; Luko 8,39), net mirusiųjų prikėlimą: «Jis įėjo ir paėmė ją [mirusią 
mergaitę] už rankos. Ir mergaitė atsikėlė. Gandas apie tai pasklido po 
visą šalį » (Mato 9,25).

17 « Nes Tėvas myli Sūnų ir jam parodo visa, ką pats daro ; jis jam 
parodys dar didesnių už šituos darbų, taip kad jūs turėsite stebėtis. Nes 
kaip Tėvas prikelia numirusius ir atgaivina, taip ir Sūnus atgaivina, ką 
nori » (Jono 5,20-21).

18 Prie jo prisiartino daug minių, turėjusių su savimi nebylių, aklų, 
raišų, luošų ir daug kitų ; jie juos pametė prie jo kojų, o jis juos pagydė, 
taip kad minios stebėjosi, nes matė nebylius kalbančius, raišus vaikščio
jančius, aklus reginčius, ir jos garbino Izraelio Dievą» (Mato 15,30-31). 
« Atėjus gi vakarui, pas jį atgabenta daug velnių apsėstųjų, ir jis išvarė 
dvasias žodžiu ir pagydė visus ligonius, kad įvyktų, kas pranašo Izaijo 
pasakyta šiais žodžiais: Jis ėmė ant savęs mūsų negales ir nešė mūsų 
ligas » (Mato 8,16-17).
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kad visada būtų sotūs tokiu stebuklo paruoštu maistu, be vargo, 
be darbo, taip kad Kristus įspėja : « Iš tikrųjų, iš tikrųjų, sakau 
jums, jūs manęs ieškote, ne kad matėte stebuklų, bet kad valgėte 
duonos ir buvote pasotinti »19.

Ne tik gandas sklido pa visą šalį, bet ir pats Kristus ėjo per 
miestus ir kaimus, mokydamas žmones, skelbdamas Dievo kara
lystę ir gydydamas ligonius20, taip kad šv. Petras visą Jėzaus 
gyvenimą sutraukia į vieną trumpą sakinį: perėjo gera darydamas 
ir gydydamas velnio apsėstuosius 21. Kur jis pats negalėjo nueiti, 
ten siuntė kitus, ar tai išgydytus ligonius, kaip iš nešvarios dva
sios išlaisvintąjį Gerazėnų šalyje22, ai tai dvyliką apaštalu23, o 
vėliau 72 mokytinius 24.

Nenuostabu tad, kad visas kraštas pažino jo mokslą, kad dau
gelio tarpe atsirado tokių, kurie žavėjosi jo mokslu, garbino Dievą25, 
kiti stebėjosi jo mokslu 26, tačiau Dievo siųstojo Mesijo nepriėmė, 
negyveno pagal jo mokslą, nes jis reikalvo iš jų aukos, persikei
timo, atsižadėjimo. Tad daugelis atsikalbėjo, remdamiesi įvairiais 
motyvais. Vieni norėjo palaidoti savo tėvą27, kiti atsisveikinti

19 Jono 6,26; žr. visą 6 skyrelį.
20 « Jėzus ėjo per visus miestus ir kaimus, mokydamas jų sinagogose, 

skelbdamas karalystės evangeliją ir gydydamas visokias ligas ir negales. 
Matydamas gi minias, jis j ų gailėjosi, nes buvo nuvargusios ir gulėjo kaip 
avys, neturinčios piemens » (Mato 9,35-36).

21 « Jūs žinote ... apie Jėzų iš Nazareto, kaip Dievas patepė jį Šventąja 
Dvasia ir galia. Jis perėjo, gera darydamas ir gydydamas visus velnio 
apsėstuosius, nes Dievas buvo su juo. Mes esame liudytojai viso to, ką 
jis darė žydų šalyje ir Jeruzalėje » (Apaštalų Darbai 10,38-39).

22 « Kada jis žengė į laivą, velnio vargintasis ėmė jį prašyti, kad galėtų  
pasilikti su juo [t.y. Kristumi]. Jis gi neleido ir jam tarė : Eik į savo namus 
pas savuosius ir paskelbk jiems, kaip didelių dalykų Viešpats tau padarė 
ir kaip tavęs pasigailėjo. Jis nuėjo ir ėmė skelbti Dekapolyje, kaip didelių 
dalykų buvo jam padaręs Jėzus; ir visi stebėjosi» (Morkaus 5,18-20; 
palygink Luko 8,38-39).

23 « Sušaukęs dvylika savo mokytinių jis davė jiems valdžios ant nešva
rių dvasių, kad jas išvarytų ir gydytų visokią ligą ir visokią negalę... Šituos 
dvylika Jėzus išsiuntė, davęs jiems paliepimų ir sakydamas... Eidami skelb
kite ir sakykite : Dangaus karalystė priartėjo. Gydykite ligonius, prikel
kite numirusius, apkuopkite raupsuotus, išvarykite velnius ; ką jūs dovanai 
gavote, dovanai ir duokite» (Mato 10,1-8).

24 « Po to Viešpats paskyrė dar kitus septynias dešimtis du ir išsiuntė 
juos po du pirma savęs į visus miestus ir vietas, kur jis pats turėjo ateiti » 
(Luko 10,1).

25 Mato 15,31.
26 Mato 7,28 ; palygink Morkaus 1,22 ; Mato 22,33 ; Luko 4,22 ; Mato 

13,54; Mato 22,22; Mato 19,25.
27 «Kitam jis tarė: Sek mane. Tas atsakė: Viešpatie, leisk man 

pirma eiti ir palaidoti savo tėvą. Jėzus jam tarė : Palik mirusiems laidoti
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su namiškiais28. Bet netrūko ir tokių, kurie, nestatydami jokių 
sąlygų, išgirdę jo mokslo reikalavimus, nuliūdę pasitraukdavo 
šalin, kaip turtingasis jaunuolis 29, ar Rašto žinovas30.

Ir nė vieno iš jų Kristus nesulaiko, nemėgina perkalbėti, net 
ir tada, kai iš karto pasišalina daugelis, kaip tai įvyko po Eucha
ristijos pažadėjimo : « Šitie žodžiai kieti, sakė jie, ir kas gali jų 
klausyti... Ir nuo to meto daug jo mokytinių pasitraukė šalin ir 
jau nebevaikščiojo su juo » 31, liudija šv. Jonas evangelistas. Prie
šingai, vietoje juos sulaikyti ir mėginti perkalbėti, jis net pačius 
ištikimuosius apaštalus klausia, ar ir jie norėtų jį apleisti: « Taigi 
Jėzus tarė dvylikai: Ar ir jūs norite pasišalinti ? Jam atsakė 
Simonas Petras : Viešpatie, pas ką mes eisime ? Tu turi amžinojo 
gyvenimo žodžius. Mes įtikėjome ir žinome, kad tu Kristus, 
Dievo Sūnus »32.

Iš tikro, Kristaus mokslas krito, pagal jo palyginimą, dau
giausia tarp eržkėčių, ant kelio, ant uolų, ir tik maža dalis į gerą, 
paruoštą žemę, tačiau nešdama ne vienokį derlių 33. Derlingumas 
priklauso nuo pasiruošimo ir nusiteikimų. Suprasti Kristaus

jų numirėlius, tu gi eik ir skelbk Dievo karalystę » (Luko 9,59-60 ; paly
gink Mato 8,21-22).

28 « Kitas tarė : seksiu tave, Viešpatie, bet leisk man pirma atsisvei
kinti su tais, kurie yra namie. Bet Jėzus jam pasakė: Nė vienas, kurs 
prideda savo ranką prie arklo ir atgal dairosi, netinka Dievo karalystei» 
(Luko 9,61-62).

29 «Kai jis išėjo į kelią, vienas [vyresnysis (pagal Luką)] pribėgęs 
atsiklaupė ties juo ir jį klausė : Gerasis Mokytojau, kas man daryti, kad 
laimėčiau amžinąjį gyvenimą ? Jėzus jam tarė ... Žinai įsakymus: Ne
svetmoteriauk, neužmušk, nevok, neliudyk neteisingai, neapgaudinėk, gerbk 
savo tėvą ir motiną. Atsakydamas jis jam tarė : Mokytojau, visa tai lai
kiau nuo pat savo jaunystės. Pažvelgęs į jį, Jėzus pamilo jį ir jam tarė : 
Vieno dalyko tau trūksta : eik, parduok, ką tik turi, ir duok beturčiams, 
taip tu turėsi turtą danguje, paskui ateik ir sek mane. Jis, nusiminęs, dėl 
to žodžio, nuėjo šalin liūdnas, nes turėjo daug lobio* (Morkaus 10,17-32; 
palygink Luko 18,18-30).

30 «Tuomet vienas Rašto žinovas priėjęs jam sakė: Mokytojau, aš 
seksiu tave, kur tik tu eisi. Jėzus jam tarė : Lapės turi urvus, ir dangaus 
paukščiai lizdus, o žmogaus Sūnus neturi kur galvos priglausti» (Mato 
8,19-20; palygink Luko 9,57-58).

31 Jono 6,61 ir 67.
32 Jono 6,68-70.
33 « Štai sėjėjas išėjo sėti. Ir, jam besėjant, vieni grūdai krito šalia 

kelio ; dangaus paukščiai atskrido ir juos sulesė. Kiti krito į uolynę, kur 
neturėjo daug žemės; jie tuojau išdygo, nes neturėjo gilios žemės; o 
patekėjus saulei, jie pavyto ir, neturėdami šaknies, sudžiūvo. Kiti krito 
tarp erškėčių ; erškėčiai išaugo ir juos nusmelkė. Kiti krito į gerą žemę 
ir davė vaisiaus, vieni šimteriopą, kititi šiašiasdešimteriopą, kiti trisde
šimteriopą » (Mato 13,3-9; palygink Luko 8,5-8).
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mokslą, ypatingai juo persiimti ir nuoširdžiai gyventi, reikia didelių 
moralinių nusiteikimų, kūdikiškumo, paprastumo, nuoširdumo34.

Paliekant nuošaliai priešinguosius Kristaus mokslui arba abe
jinguosius, nuo pat jo pasirodymo pradžios, kaip matėme, buvo 
ir prijaučiančių klausytojų, sekėjų, vėliau mokytinių ir išpažinėjų. 
Bet ir jie Kristaus mokslą pradėjo suprasti labai labai palengva, 
dar lėčiau persiimti Mokytojo nusiteikimais ir dvasia. Pats Kristus 
šitą lėtą augimą ir brendimą nusako palyginimu apie sėklą 35, apie 
garstyčių grūdą36, apie raugą37.

Prisidėjimas prie šito būrelio, įsijungimas į jį, buvo visiškai 
laisvas, kaip laisvas yra malonės priėmimas. Kiekvienas pagal 
savo įsitikinimą, savo apsisprendimą, daugiau ar mažiau persiėmęs 
jo mokslu, daugiau ar mažiau pagal šitą mokslą gyvendamas. 
Tik « raugui beraugiant » jie darė pažangos tiek pačiame apsispren
dime, tiek mokslo supratime, tiek pagal tai ir pačiame įsijungime 
į Kristų, tai yra įaugdami į jo Mistinį Kūną. Tačiau šitas apsispren
dimas ir persiėmimas Kristaus mokslu vyko labai labai pamažu. 
Ne tik mokytiniai, bet ir patys apaštalai, nors gerų norų ir susi
žavėję Kristaus asmeniu, neperprato pilnai jo pasiuntinybės 
ir jo skelbiamo mokslo. Jiems nebuvo aišku, kas yra toji dangaus 
karalystė, taip kad nors nuolatos matė jo stebuklus, girdėjo pamo
kymus ir paaiškinimus, gyveno jo nusiteikimais, vaizdavosi šitą 
karalystę žemėje, puoselėjo žemiškas viltis ir lūkesčius38, ginčy

34 « Tą pačią valandą jis prasidžiugo Šventąja Dvasia ir tarė : Aš 
dėkoju tau, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad tai paslėpei nuo išmin
tingųjų ir gudriųjų ir tai apreiškei mažutėliams. Beje, Tėve ! nes taip 
tau patiko» (Luko 10,21). Ir kitoje vietoje dar priduria: «Leiskite mažu
tėliams eiti pas mane ir nedrauskite jiems, nes tokių dangaus karalystė. 
Iš tikrųjų, sakau jums, kas nepriima Dievo karalystės kaip kūdikis, tas 
neįeis į ją » (Morkaus 10,14-15).

35 « Po to jis sakė : Su Dievo karalyste taip yra, kaip su žmogumi, kurs 
beria sėklą į žemę. Ar jis miega ar keliasi, dieną ir naktį, sėkla dygsta 
ir auga, jam nežinant. Nes žemė savaime duoda vaisių, pradžioje želmenį, 
paskui varpą, paskui pilną grūdą varpoje. Kai vaisius pribręsta, jis tuojau 
siunčia pjautuvą, nes pjūtis atėjo » (Morkaus 4,26-29).

36 Jis pasakė jiems kitą prilyginimą, tardamas : Dangaus karalystė 
panaši į garstyčių grūdą, kurį žmogus ėmė ir pasėjo savo dirvoje. Jis, 
tiesa, mažiausias tarp visų sėklų, bet užaugęs, didesnis už visas daržoves, 
ir iš jo darosi medis, taip kad dangaus paukščiai atskrenda ir gyvena jo 
šakose » (Mato 13,31-32).

37 « Jis pasakė jiems kitą prilyginimą : Dangaus karalystė panaši į 
raugą, kurį moteriškė ėmė ir įmaišė trijuose saikeliuose miltų, kolei viskas 
įrūgo » (Mato 13,33).

38 « Jis jiems tarė : kokios čia kalbos, kurias eidami kalbate tarp savęs 
ir esate nuliūdę ? Atsakydamas vienas, kurs buvo vardu Kleopas, jam sakė :
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damies, kuris iš jų didesnis 39 ir turi pirmenybę prieš kitus, netgi 
mėgindami užsitikrinti vadovaujamas vietas jo karalystėje ir sė
dėti vienas kairėje, kitas dešinėje40. Tiek jie yra persiėmę že
miška karalyste, kad Petras net ima Kristų drausti ir mokyti, kai 
tik jis pradeda kalbėti apie kančią ir mirti, nes visa tai nesiderina 
jo galvoje : « Nuo to meto Jėzus pradėjo nurodyti savo mokyti
niams, kad jam reikia eiti i Jeruzalę, daug kentėti nuo vyresniųjų, 
Rašto žinovų ir vyriausiųjų kunigų, būti nužudytam ir trečią dieną 
prisikelti. Ėmęs jį Petras, pradėjo jį barti, sakydamas : Nieku 
būdu, Viešpatie, tai tau neatsitiks. Jis atsigręžęs tarė Petrui : 
Eik už manęs, šetone ; tu man papiktinimas, nes tu mėgsti ne 
tai, kas Dievo, bet kas žmonių »41.

Netgi po kančios, Kristui prisikėlus iš numirusiųjų, prieš pat 
jam įžengiant į dangų, dar teiraujasi, ar tai dabar jis atstatysiąs 
Izraelio karalystę, materialinę, žemišką42. Su didele kantrybe 
Jėzus vis iš naujo įspėdavo ir pamokydavo juos, kad jo karalystė 
nėra šios žemės, pabrėždavo savo karalystės dvasinį, antgamtinį 
pobūdį.
Tu vienas teesi svetimas Jeruzalėje, kurs nepatyrei, kas joje atsitiko šiomis 
dienomis. Jis juos paklausė : Kas gi ? Juodu atsakė : Su Jėzumi Naza
rėnu, kurs buvo pranašas, galingas darbais ir žodžiais Dievo ir visos tautos 
akivaizdoje, kaip vyriausieji kunigai ir mūsų vyresnieji įdavė jį, kad būtų 
pasmerktas nužudyti, ir prikalė jį ant kryžiaus. O mes tikėjomės, kad jis 
atpirksiąs Izraelį. Dabar po viso to šiandien trečia diena, kaip tai įvyko » 
(Luko 24,17-21).'

39 « Apie ką kalbėjotės kelyje ? [paklausė apaštalus Jėzus]. Jie tylėjo, 
nes kelyje jie ginčijosi tarp savęs, kas iš jų didesnis » (Morkaus 9,32-33 ; 
palygink Luko 9,46). Tą patį ginčą jie pakartoja dar paskautinės vaka
rienės salėje (Luko 22,24).

40 « Tuomet prie jo prisiartino Zebediejaus sūnu du, Jokūbas ir Jonas, 
ir tarė : Mokytojau, norime, kad tu mums padarytum, ko tik prašysime. 
Jis jiems tarė : Ko norite, kad jums padaryčiau ? Juodu tarė : Duok 
mudviem savo garbėje vienam sėdėti tavo dešinėje, o kitam kairėje. Jėzus 
juodviem atsakė : Nežinote, ko prašote. Ar galite gerti taurę, kurią aš 
gersiu ? arba būti pakrikštyti tuo krikštu, kuriuo aš esu krikštijamas ? 
Juodu jam tarė : Galime. Jėzus jiems sakė : Taurę, tiesa, kurią aš geriu, 
gersite ir krikštu, kuriuo aš esu krikštijamas, būsite pakrikštyti, o sėdėti 
mano dešinėje ar mano kairėje ne mano dalykas duoti jums, bet tiems, 
kuriems prirengta. Išgirdę dešimt ėmė pykti ant Jokūbo ir Jono » (Mor
kaus 10,35-41). Dar stipriau išsireiškia evangelistas Matas: «Ir dešimtis 
išgirdę užsidegė pykčiu prieš du broliu » (Mato 20,24).

41 Mato 16,21-23; palygink Morkaus 8,31-33.
43 « Taigi, susiėjusieji klausė jį, sakydami : Viešpatie, ar šiuo laiku 

tu sugrąžinsi karalystę Izraeliui ? Jis jiems atsakė : Ne jūsų dalykas žinoti 
laikus ar valandas, kurias Dievas nustatė savo valdžia ; bet kai tik Šven
toji Dvasia ant jūsų ateis, jūs gausite galios ir būsite man liudytojai Jeru
zalėje, visoje Judėjoje, Samarijoje ir iki žemės pakraščių » (Apaštalų Darbai 
1,6-8).
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Jau nuo pat pradžios, savo pamoksle nuo kalno, Kristus aiškiai 
nurodo kad jo karalystė ne šios žemės: «Palaiminti beturčiai 
dvasioje, nes jų dangaus karalystė. Palaiminti romieji... palai
minti, kurie liūdi... palaiminti taikieji, nes juos vadins Dievo vai
kais, palaiminti kurie persekiojami dėl teisybės, nes jų dangaus 
karalystė. Palaiminti, kai jums piktžodžiauja ir persekioja jus 
ir meluodami sako visa pikta prieš jus dėl manęs, džiaukitės ir 
linksminkitės, nes jūsų užmokestis gausus danguje43. Jūsų šneka 
tebūnie : Taip, taip ; ne, ne ; o kas viršaus to, tai eina iš pikta 44. 
Nesipriešinkite piktam; bet jei kas ištiko tave per dešinį skruos
tą, atsuk jam ir kitą. Ir jei kas nori su tavim bylinėtis teisme 
ir atimti tavo jupą, palik jam ir apsiaustą. Ir kas tave verčia 
atlikti baudžiavos tūkstantį žingsnių, eik su juo ir kitu du»45. 
«Mylėkite savo neprietelius, gera darykite tiems, kurie jūsų ne
kenčia, ir melskitės už persekiojančius ir šmeižiančius jus, kad 
būtumėte vaikai jūsų Tėvo, esančio danguje46... Būkite tat tobuli, 
kaip ir jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas47 ... Nebūkite tat bai
liai susirūpinę ir nesakykite: Ką valgysime, ar ką gersime, ar 
kuo apsirengsime ? Nes visų tų dalykų labai ieško pagonys. Juk 
jūsų Tėvas žino, kad visa to jums reikia. Taigi ieškokite visų 
pirma Dievo karalystės ir jos teisybės, o visa tai bus jums pridėta. 
Taigi nebūkite bailiai susirūpinę rytojumi, nes rytdiena pati savimi 
rūpinsis. Kiekvienai dienai gana jos vargo»48. Visa jo moksle 
individualu, asmeniška, dvasiška, antgamtiška. Ne išorė ar juri
dinis priklausymas kokiai bendruomenei yra svarbus, bet vidujinis 
persikeitimas, atsinaujinimas. Ir tik šito individualaus atsinau
jinimo pasėkoje atskiri asmens suartėja į vieną bendruomenę.

Ne politinę Izraelio karalystę atstatyti jis buvo atėjęs, bet 
perteikti antgamtinį Dievo vaikų gyvenimą. «Aš tam gimiau ir 
atėjau į pasaulį, kad liudyčiau apie tiesą. Kiekvienas, kurs yra 
iš tiesos, klauso mano balso » 49. « Aš atėjau, kad turėtų gyvenimo 
ir apsčiau turėtų »50. Ir toliau apie save liudija ta pat linkme: 
« Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Nė vienas neateina pas Tėvą, 
kaip tik per mane » 51. Ir kitoje vietoje dar labiau pabrėžia : « Aš

43 Mato 5,3-12; palygink Luko 6,20-38.
44 Mato 5,37.
45 Mato 5,39-41.
46 Mato 5,44-45.
47 Mato 5,48.
48 Mato 6,31-34; palygink Luko 12,22-34.
49 Jono 18,37.
50 Jono 10,10.
51 Jono 14,6.
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prisikėlimas ir gyvybė, kas tiki į mane, nors ir būtų miręs, bus 
gyvas, ir kiekvienas kurs gyvas ir į mane tiki, nemirs per amžius»52. 
« Aš atėjau ugnies siusti i žemę ir ko gi norėčiau, jei ne kad kūren
tųsi »53. Pagaliau teisme, Piloto klausiamas, Kristus iškilmingai 
patvirtino, kad jo karalystė nėra iš šio pasaulio: « Jėzus atsakė: 
Mano karalystė ne iš šio pasaulio; jei mano karalystė būtų iš šio 
pasaulio, mano tarnai juk kovotų, kad nebūčiau įduotas žydams; 
bet dabar mano karalystė ne iš čia »54.

Taigi, peržvelgę Kristaus veikimą aprašytą evangelijose, ma
tome, kad jis, jeigu taip galima išsireikšti, nesirūpino įsteigti Bažny
čią žmogišku būdu, taip kaip žmonės organizuoja sambūrius, drau
gijas ir panašiai, bet Bažnyčia, jei taip galima išsireikšti, išaugo 
«savaime » iš jo antgamtinės sėklos : mokslo ir malonės. Kitais 
žodžiais tariant, Kristus organizavo ne kokią draugiją, pastaty
damas atstovus, viršininkus, nurodydamas nariams mokesčius, 
duodamas reguliaminus ir taip toliau, bet priešingai, jis tik mokė, 
tik skelbė tobulumą, šventumą, tik liudijo apie tiesą, tik darė 
stebuklus, tik perėjo kraštą gera darydamas, tik spinduliavo ma
lonę ir palaimą, — o to viso pasėkoje keitės žmonių pažiūros, jų 
įsitikinimai, nusiteikimai, keitėsi sielos. Tos įtakos ir to viso vidu
jinio pasikeitimo pasėkoje jie darės nauji žmonės, atgimę iš Šven
tosios Dvasios 55, ir tuo pačiu, duodami teigiama atsakymą į Kristaus 
pakvietimą, jie buvo įjungti į Kristų56, o to į Kristų įjungimo

52 Jono 11,25-26.
53 Luko 12,49.
54 Jono 18,33-36.
55 « Jėzus atsakė ir jam tarė : Iš tikrųjų, iš tikrųjų sakau tau, jei kas 

neatgims iš naujo, tas negalės matyti Dievo karalystės ... [tai yra] jei kas 
neatgims iš vandens ir Šventosios Dvasios, tas negalės įeiti į Dievo kara
lystę » (Jono 3,3-5). Tatai jau buvo pažadėta Senajame Testamente : « Haec 
dicit Dominus Deus : ... cum sanctificatus fuero in vobis... effundam super 
vos aquam mundam, et mundabimini ab omnibus inquinamentis vestris, 
et ab universis idolis vestris mundabo vos. Et dabo vobis cor novum, et 
spiritum novum ponam in medio vestri; et auferam cor lapideum de came 
vestra, et dabo vobis cor carneum. Et spiritum meum ponam in medio 
vestri; et faciam ut in praeceptis meis ambuletis, et judicia mea custo
diatis et operemini. Et habitabitis in terra quam dedi patribus vestris; 
et eritis mihi in populum, et ego ero vobis in Deum » (Ezechijo 36,22-28).

56 « Aš tikrasis vynmedis, ir mano Tėvas vynininkas. Kiekvieną medžio 
šakelę manyje, nenešančią vaisiaus, jis atima, ir kiekvieną, kuri neša vai
siaus, jis apvalo, kad neštų daugiau vaisiaus. 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 vynme
dyje, taip ir jūs, jei nepasiliekate manyje. Aš vynmedis, jūs vynmedžio 
šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas neša daug vaisiaus, nes be
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pasėkoje sujungti tarpusavy vienas su kitu, nes gyveną vienu 
tuo pačiu gyvenimu iš to paties šaltinio. Ir tai yra ne kas kita, 
kaip Bažnyčia arba Mistinis Kristaus Kūnas. Esmė gi šito Misti
nio Kristaus Kūno yra kiekvieno tikinčiojo įjungimas į Kristų 
ir jų sujungimas tarpusavy, tai yra dieviškojo gyvenimo pertei
kimas tikintiesiems, jų dalyvavimas dieviškame gyvenime, kurio 
dvi ypatingai Kristaus nurodomos žymės: meilė ir vienybė. Ir 
tai ne bet kokia meilė ir ne bet kokia vienybė, o tobuliausioji, 
dieviškoji, ta pati, kuri yra dieviškųjų asmenų tarpe. Kristus savo 
kaip Vyriausiojo Kunigo maldoje prieš pat kančią paskutinės 
vakarienės salėje prašo savo dangiškąjį Tėvą pašventinti tikin
čiuosius tiesoje57. Jis ir pats save tam pašvenčia, kad tikintieji 
būtų pašventinti tiesoje 58 ir kad jie visi būtų viena tarpusavyje59 
ir su Kristumi bei jo Tėvu, ta vienybe, kuria jis pats, Kristus, 
Dievo viengimis Sūnus, yra vienybėje su savo dangiškuoju Tėvu 60, 
ir pagaliau, « kad meilė, kuria tu mane mylėjai, būtų juose »61.

Kitoje vietoje dar plačiau paaiškina apie savo meilę ir ją 
duoda mums ne tik kaip pavyzdį, bet kaip vykdytiną įsakymą: 
« Aš jums duodu naują įsakymą mylėti vienas kitą; kaip aš jus 
mylėjau, kad ir jūs vienas kitą mylėtumėte »62. Ir tuojau aptaria 
savąją meilę: « Kaip Tėvas mylėjo mane, taip ir aš jus mylėjau » 63 ,

manęs jūs nieko negalite padaryti. Jei kas nepasiliktų manyje, bus laukan 
išmestas, kaip šakelė, ir sudžius, ją surinks, įmes į ugnį, ir ji sudegs. Jei 
pasiliksite manyje, ir mano žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik 
norėsite, ir bus jums suteikta. Tuo mano Tėvas garbinamas, kad jūs ne
šate labai daug vaisių ir esate mano mokytiniai. Kaip Tėvas mylėjo 
mane, taip ir aš jus mylėjau. Pasilikite mano meilėje. Jei laikysite mano 
įsakymus, jūs pasiliksite mano meilėje, kaip ir aš laikiau savo Tėvo įsa
kymus ir pasilikau jo meilėje. Tai aš jums kalbėjau, kad mano džiaugsmas 
būtų jumyse ir kad jūsų džiaugsmas būtų pilnas» (Jono 15,1-11).

57 « Šventasis Tėve... pašventink juos tiesoje. Tavo žodis tiesa» (Jono 
17,17).

58 « Už juos aš pašvenčiu pats save, kad ir jie būtų pašventinti tie
soje » (Jono 17,19).

59 « Garbę, kurią man davei, aš daviau jiems, kad jie būtų viena, kaip 
ir mes esame viena. Aš juose ir tu manyje, kad jie būtų tobuloje vieny
bėje, kad pasaulis pažintų, jogei tu esi mane siuntęs ir mylėjai juos taip, 
kaip ir mane mylėjai » (Jono 17,22-23).

60 « Prašau ne tik už juos, bet ir už tuos, kurie per jų žodį tikės į
mane, kad visi būtų viena, kaip tu, Tėve, esi manyje ir aš tavyje, kad 
ir jie būtų mumyse viena, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs »
(Jono 17,20-21).

61  Aš padariau jiems tavo vardą žinomą ir duosiu jį pažinti, kad
meilė, kuria tu mane mylėjai, būtų juose ir aš juose » (Jono 17,26).

62Jono 13,34.
63 Jono 15,9.
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taigi dieviškoji meilė, kuri yra Švenčiausios Trejybės asmenų tarpe 
duodama ne tik pavyzdžiu, bet vykdytinu įsakymu. Ir vėl Kristus 
kartoja savo įsakymą, nurodydamas jo laipsnį, būtent atiduoti 
savo gyvybę už mylimąjį: « Tai mano įsakymas, kad mylėtumėte 
vienas kitą, kaip aš jus mylėjau. Niekas neturi didesnės meilės, 
kaip ta, kad kas guldo savo gyvybę už savo prietelius » 64. Kristus 
savo mirtimi ant kryžiaus įrodė savo meilės didumą. Ir mes my
lėdami pasiliekame Dievuje, įjungti į jį, vienybėje su juo: « Die
vas yra meilė, ir kas pasilieka meilėje, pasilieka Dievuje ir Dievas 
jame»65. Dievas įjungdamas mus į savo Sūnų, daro mus savo 
įsūniais ir duoda mums sūnystės dvasią 66 ir galią tapti Dievo vai
kais 67, supanašėti su Kristumi, išaugti iki visiško panašumo 
su juo 68.

Meilė ir vienybė Kristaus moksle yra svarbiausias ir pagrin
dinis dalykas. Tai yra ženklas iš kurio bus atpažįstama, kas yra 
jo mokytinis, jo sekėjas, ne iš kokių kitų išorinių ženklų ar spalvų. 
Kristus paskutinės vakarienės salėje pamokęs apie meilę ir jos 
pavyzdžiu davęs savo meilę žmonėms, priduria : « Iš to visi pažins, 
kad jūs mano mokytiniai, jei mylėsite vienas kitą»69. Artimo 
meilė yra Dievo meilės ir tikro sielos antgamtinio gyvenimo ženk
las. Tik toji meilė neturi būti žodžiuose, bet darbų meilė : « Mes 
žinome, kad perėjome iš mirties į gyvenimą, nes mes mylime bro
lius. Kas nemyli, pasilieka mirtyje. Kiekvienas kurs nekenčia 
savo brolio, yra žmogžudys ; ir jūs žinote, kad kiekvienas žmog
žudys neturi amžinojo jame pasiliekančio gyvenimo. Tuo mes 
pažinome Dievo meilę, kad jis guldė už mus savo gyvybę; ir 
mes turime guldyti gyvybę už brolius. Jei kas turi šio pasaulio

64 Jono 15,12-13. Savo gi laiške tas pats apaštalas aprašo ir Dievo 
meilę mums ir jos pasėkas — pareigą mylėti vieni kitus. Žr. 1 Jono, 4,7-13.

65  Jono 4,16.
66 «Bet atėjus laiko pilnybei, Dievas siuntė savo Sūnų, padarytą iš 

moteriškės, pastatytą po įstatymu, kad mes gautumėm įsūnystę. Kadangi 
jūs esate sūnūs, Dievas siuntė savo Sūnaus Dvasią į jūsų širdis, kuri šaukia: 
Abba, Tėve ! Taigi, jau yra ne tarnas, bet sūnus. O jei sūnus, tai ir tė- 
vonis per Dievą» (Galatams 4,4-7).

67 « O kas jį priėmė, tiems jis davė galios būti Dievo vaikais, būtent 
tiems, kurie tiki į jo vardą, kurie yra gimę ne iš kraujų, nei iš kūno valios, 
nei iš vyro valios, bet iš Dievo » (Jono 1,12-13).

68 «Jis tai vienus davė apaštalus, kitus pranašus, kitus evangelistus, 
kitus ganytojus ir mokytojus daryti šventuosius tobulus, tarnystės darbui, 
Kristaus kūnui statyti, iki visi pasieksime tikėjimo ir Dievo Sūnaus paži
nimo vienybę, pilną žmogaus subrendimą, Kristaus pilnybės amžiaus 
saiką» (Efeziečiams 4,11-13).

69 Jono 13,35.
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lobio ir, matydamas, kad jo brolis turi reikalo, uždaro jam savo 
širdį, kaipgi pasiliks jame Dievo meilė ? Mano vaikeliai, nemy
lėkime žodžiu, nė liežuviu, bet darbu ir tiesa » 70. Artimo meilė 
yra kartu ir vienintelis ženklas ano vidujinio pasikeitimo — atgi
mimo iš Šventosios Dvasios ir kartu ženklas tikros Dievo meilės : 
«Mylimiausieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo; 
ir kiekvienas, kurs myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. Kas 
nemyli, tas nepažino Dievo, nes Dievas yra meilė. Tuo Dievo 
meilė pasireiškė mumyse, jog Dievas siuntė savo viengimį Sūnų 
į pasaulį, kad mes būtumėm per jį gyvi. Tame yra meilė : ne 
kad mes mylėjome Dievą, bet kad jis pirmas mus mylėjo ir siuntė 
savo Sūnų, kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes. Mylimiausieji, 
jei Dievas taip mylėjo mus, ir mes turime mylėti vienas kitą. 
Dievo niekas niekados nematė. Jei mylime vieni kitus, Dievas pasi
lieka mumyse, ir jo meilė mumyse yra tobula. ... Taigi, mes my
lėkime Dievą, nes Dievas pirmas mus mylėjo. Jei kas sakytų : 
Aš myliu Dievą, ir nekęstų savo brolio, kurį mato, kaip jis gali 
mylėti Dievą, kurio nemato ? Tą įsakymą mes turime iš Dievo, 
kad, kas myli Dievą, mylėtų ir savo brolį »71.

Ne tik žodžiu skelbė Kristus šitą meilę, ne tik savo pavyz
džiu ją parodė, mirdamas ant kryžiaus už savuosius, bet su ne 
mažesniu tvirtumu to paties reikalavo ir iš savo apaštalų. Prieš 
pavesdamas savo Bažnyčią šv. Petrui ir prieš suteikdamas jam 
visas galias į visus savo neišmatuojamus dvasinius turtus 72, tris 
kartus klausė jį apie meilę: « Jono sūnau, Simonai, ar myli mane 
labiau, kaip šitie ? Jis jam atsako: Taip, Viešpatie, tu žinai, 
kad aš tave myliu ... Jis vėl jį klausia : Jono sūnau, Simonai, ar 
myli mane ? Jis jam atsako : Taip, Viešpatie, tu žinai, kad aš 
tave myliu ... Jis klausia jį trečią kartą: Jono sūnau, Simonai, 
ar myli mane ? Petras nuliūdo, kad jis jį trečią kartą klausė: 
Ar myli mane ? ir jam atsakė : Viešpatie, tu visa žinai; tu žinai, 
kad aš tave myliu » 73. Ir tiktai gavęs šitą sąmoningą didžios ir 
tikros meilės užtikrinimą, — meilės, ne kurią jis pats mano turįs, 
bet tos, kuri yra iš Dievo, kurią šv. Ignaco žodžiais betariant 
pati Šventoji Dvasia į sielas įlieja 74 *, ir kuri niekuomet nesilpsta, 
neapgauna, nes ji yra dieviška, paties Dievo palaikoma, ir nėra tik

70 1 Jono 3,14-18.
71 1 Jono 4,7-12 ir 19-21.
72 « Investigabiles divitiae Christi » (Efeziečiams 3,8).
73 Jono 21,15-17.
74  « Interna caritatis et amoris illius lex, quam Spiritus Sanctus scribere 

et in cordibus imprimere solet» (Prooemium Gonstitutionum, nr. 1 ; žr.
Gonstitntiones Societatis Jesu, Roma, 1937, 47 psl.).
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žmogiškų nusiteikimų ar nepastovių nuotaikų išdava, — Kristus 
gavęs užtikrinimą šitos meilės, paveda šv. Petrui valdyti visą 
Bažnyčią. Ir čia pat, tuojau Kristus dar priduria, tarytum įro
dymui, kad toji meilė tikrai nėra žemiška, bet dvasinė, nurodo 
jos veikimo galią: «Iš tikrųjų, iš tikrųjų, sakau tau, kai buvai 
jaunesnis, susijuosdavai ir vaikščiodavai, kur norėdamas, o pasenęs 
tu ištiesi savo rankas; kitas sujuos tave ir ves, kur tu nenori. 
Tai pasakė, nurodydamas, kokia mirtimi jis turėjo pašlovinti 
Dievą»75. Apaštalo likimas toks pat, kaip ir Kristaus: duoti 
savo gyvybę už daugelį.

Bažnyčios Tėvai labai pabrėžia šitą mintį, pavyzdžiui, šv. Griga
lius Didysis (540-604) labai griežtai atskiria nuo apaštalavimo tuos, 
kurie neturi artimo meilės, kaip visiškai tam netinkamus 77.

2. Mistinio Kristaus Kūno ir Bažnyčios santykis.

Taigi Bažnyčia yra, sakytum, tiktai apraiška ano mūsų įjun
gimo į Kristų, ano vidujinio persikeitimo. Ji (Bažnyčia) yra 
tarytum Mistinio Kristaus Kūno iš antgamtos projekcija į gamtą, 
tai yra ano dieviškojo gyvenimo, — kurio esame tapę dalininkai per 
malonę, ir kurį nematomai gyvename tikėjime jau čia žemėje, 
kur mes bebūtume, laukuose, miestuose ar kaimuose, — pasire
iškimas išorėje, sakytum atsimušimas ant ekrano anos antgam
tinės realybės šios žemės tikrovėje, nematomos — matomoje, 
anos dvasinės realybės, tikrovės, pasireiškimas mūsų kasdieny
bės apčiuopiamybėje, šiame pasaulyje. Kaip pirmiau yra daiktas 
ir tik po to yra jo šešėlis, panašiai šituo pirmumo požvilgiu yra 
ir su Bažnyčia bei Mistiniu Kristaus Kūnu : pirma yra mūsų 
įjungimas į Kristų — mūsų išganymas, atpirkimas, žodžiu — 
Mistinis Kristaus Kūnas. Ir tik kaip to apraiška yra Bažnyčia. 
Tačiau tai nėra dvi skirtingos realybės, bet viena ir ta pati rea
lybė, savyje antgamtinė, apsireiškusi prigimtyje, matomybėje. 
Taigi Bažnyčios įkūrimas nėra tiesioginis, pirminis, bet sąly
gojamas Mistinio Kristaus Kūno.

Šv. Paulius apaštalas savo laiške efeziečiams labai stipriai 
pabrėžia mūsų išrinkimą, pašaukimą, atpirkimą per Jėzų Kristų, 
įjungimą į jį, žodžiu — Mistinio Kristaus Kūno pirmumą : « Pa

75 Jono 21,18 -19.
76 Palygink Mato 20,28 ; Morkaus 10,45 ; Mato 26,28 ; Morkaus 14,24.
77 « Qui charitatem erga alterum non habet, praedieationis officium 

suscipere nullatenus debet » (S. Gregorius Magnus, Homiliae in Evangelia, 
lib. I, homilia 17, nr. 1; Migne, P. L. 76, col. 1139 B).
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laimintas teesie Dievas ir mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, 
kurs mus palaimino Kristuje visokiu dvasiniu palaiminimu dan
guje. Jis mus išrinko jame pirm pasaulio įkūrimo, kad būtumėm 
jo akivaizdoje šventi ir nesutepti meilėje. Jis iš anksto paskyrė 
mus, kad būtumėm jam įsūniai per Jėzų Kristų, taip kaip buvo 
jo valios sumanyta, kad girtumėm jo garbingą malonę, kuria jis 
apdovanojo mus savo mylimajame Sūnuje. Jame mes turime 
atpirkimą jo krauju, nuodėmių atleidimą pagal turtus jo malonės, 
kuri apsčiai pasireiškė mumyse visokia išmintimi ir išmone. Dievas 
davė mums pažinti savo valios paslaptį, taip kaip jam patiko; 
kaip jis buvo savyje nutaręs, laiko pilnybei įvykus, atnaujinti 
Kristuje visa, kas yra danguje ir kas žemėje. Jame taip pat ir 
mes esame pašaukti į tėvonystę, iš anksto paskirti nutarimu to, 
kurs visa daro pagal savo valios nusistatymą, kad būtumėm jo 
garbės gyrius mes, kurie pirma turėjome vilties Kristuje» 78.

Tačiau yra dar daugiau, ne vien tik šitas vidujinis persi
keitimas, įsijungimas į Mistinį Kristaus Kūną. Šitas įsijungimas, 
kaip matėme tuo pačiu sujungia tikinčiuosius tarpusavyje į viena. 
Šitoji gi vienybė su prigimtiniu nuoseklumu reiškiasi ir išorėje, 
nes žmogus nėra tiktai dvasia, bet ir kūnas. Matėme, kaip, Kristui 
skelbiant savo mokslą ir darant stebuklus, apie jį grupavosi jo 
sekėjai, mokytiniai, prijaučiantieji, pasidavusieji jo malonės vei
kimui, įtikėję į jį.

Viso šito būrelio, šitos besiformuojančios bendruomenės — 
įtikėjusių į jo pasiuntinybę, priėmusių jo mokslą ir atgimusių iš 
Šventosios Dvasios, Kristus nepaliko palaidų, kaip akmenų krūvos 
ar avių būrio, nepaliko jų atsitiktinumui, klajojimui, individualizmui. 
Kadangi viduje jie buvo jau persikeitę — atgimę dvasioje, tai 
yra įjungti į jo Mistinį Kūną, o to pasėkoje sujungti dvasioje ir 
vieni su kitais, davė jiems ir išorinį šito pašventinimo bei šitos 
vienybės ženklą drauge su to pašventinimo bei vienybės vykdymo 
priemonėmis. Išganytojas sankcionavo šitą matomą bendruo
menę, duodamas jai vadą, savo vietininką, kuris jo vardu tęstų 
dvasinio brandinimo ir pašventinimo darbą, ir kitiems nariams 
suteikdamas skirtingas funkcijas, sutvarkytas, koordinuotas ir 
palenktas viso organizmo gerovei — bendruomenei, tai yra Misti
niam Kristaus Kūnui, kaip tai išreiškia labai aiškiu palyginimu 
šv. Paulius apaštalas: «Nes kaip viename kūne turime daug 
sąnarių, visi gi sąnariai turi ne tą patį veikimą, taip mes dau
gelis esame vienas kūnas Kristuje, ypačiai gi esame kits kito sąna

78 Efeziečiams 1,3-12.



riai»79. Tik su tuo skirtumu, kad organizme atskiras sąnarys 
neturi prasmės pats savyje, jis yra visumos gerovei, Mistiniame 
Kristaus Kūne, priešingai, kiekvienas narys pasilaiko savo pras
mingumą ir tikslą savyje. Netgi tam tikra prasme ir visas Mis
tinis Kristaus Kūnas iš dalies, nes tuo jo prasmė dar nėra 
išsemiama, yra atskiro individo — nario gerovei, būtent jo pašven
tinimui, sudievinimui ir tobulumui.

Mistinis Kristaus Kūnas — Bažnyčia nėra tik monsignorai, 
nė jų grupė ar visuma. Net nė popiežius, vyskupai ir kunigai 
drauge paiimti nėra Bažnyčia, bet pirmon eilėn ir labiausiai Ba
žnyčia yra visi tikintieji, — kaip tikintieji, o ne kaip pareigūnai, 
— Dievo liaudis, Dievo tauta, kaip dažnai Šv. Rašte šitie išsireiš
kimai vartojami. Bažnyčios pagrindas yra tikintieji, o jų gerovei, 
jau kaip antrinis elementas yra hierarchija. Ne atvirkščiai. Tiesa, 
hierarchija turi didžius Kristaus įgaliojimus, bet ne sau, o tikinčiųjų 
gerovei. Šv. Petras ir jo įpėdiniai, popiežiai, kaip Kristaus vieti
ninkai žemėje, turi visus Kristaus įgaliojimus tvarkyti dvasinius 
tikinčiųjų reikalus, tęsti Kristaus pradėtą atpirkimo ir žmonijos 
pašventinimo darbą. Tame pat pašaukime dalyvauja ir vyskupai, 
kaip apaštalų įpėdiniai, ir tam tikrame laipsnyje kunigai, kaip 
vyskupų padėjėjai. Visa šita bažnytinė hierarchija gavo Kristaus 
įgaliojimus ne savinaudai, bet tikinčiųjų dvasinei gerovei, ne 
sauvaliavimui, bet Kristaus darbo tęsimui žemėje. Jiems ir ne 
kitiems buvo Kristaus palikta trejopa galia: mokyti, valdyti
ir pašvęsti, kad tuo būdu jie tęstų Kristaus kaip mokytojo, val
dovo ir kunigo funkcijas, savaime aišku ne savo gerovei, bet 
Dievo liaudies — populi Dei.

Organinis Bažnyčios sutvarkymas reiškiasi ir toliau. Šalia 
suminėtų pirmųjų ir aukštesniujų bažnytinio gyvenimo funkcijų 
yra kitos, žemesnės, bet vis tiek didelės reikšmės. Labai teisin
gai pabrėžia Šv. Tėvas Pijus XII savo enciklikoje, kad Bažnyčios 
Tėvai sumini organiško bažnytinio gyvenimo žemesnėse funkcijose 
vienuolius, ar tai jie būtų kontempliatyvūs ar atsidėję artimo 
meilės darbams, talkiną kunigams ir vyskupams Kristaus karalys
tės plėtimui žemėje. Toliau išvardija visus krikšto tėvus, krikšto 
motinas, visus, kurie prisideda vienu ar kitu būdu dvasinį žmo
gaus atsiskleidimą užtikrinti — mūsų laikų terminais betariant 
katalikų akcijos ir maldos apaštalavimo narius, — pagaliau mokyklų 
mokytojus ir pačius tėvus katalikiškai beauklėjančius savo vaikus. 
Visi šitie to paties organizmo sąnariai turi savo svarbias, nepa
vaduotinas funkcijas, visi priklauso Bažnyčios organiškajai sąran-
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79 Romėnams 12,4.
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gai, tegu kartais jų užimamas laipsnis toje pareigų skalėje yra 
nežymus ir kuklus, bet nemažiau dėl to svarbus, kaip tai Pijus XII 
savo enciklikoje yra išreiškęs80.

Tiesa, aukštoji hierarchija pralenkia kitus bendruomenės narius 
savo prakilnumu, svarbumu, savo aukšta gyvybine užimama vieta, 
kaip organizme smegenys, širdis, akys, ausys. Tačiau, kaip šie 
organizme nors ir svarbiausi organai nėra sau, savo gerovei, bet 
viso organizmo, juo labiau tai galioja Bažnyčioje — Mistiniame 
Kristaus Kūne. Juo aukštesnio hierarchinio rango, juo labiau jo 
funcija yra palenkta viso organizmo — Mistinio Kristaus Kūno 
gerovei. Popiežiaus, vyskupo, kunigo pašaukimas nėra profesija, 
bet apaštalavimas, bet dalyvavimas Kristaus pasiaukojime visos 
žmonijos gerovei, o ne savo medžiagiškam labui ar tuščiai garbei, 
kaip tai jau apaštalų laikais norėjo panaudoti iš pagonybės atsi
vertęs žynys Simonas 81. Todėl Kristus neretai Evangelijoje nu
rodo savybes aukštesniujų hierarchijos narių, jiems save pati

80 « Minime autem reputandum est hanc ordine digestam, seu 'orga- 
nicam ', ut aiunt, Ecclesiam Corporis strueturam solis hierarchiae gradibus 
absolvi ae deflniri ; vel, ut opposita sententia tenet, uniee ex charismaticis 
constare ; qui quidem donis prodigialibus instructi, nunquam sunt in 
Ecclesia defuturi. Omnino utique retinendum est, qui sacra potestate in 
eiusmodi Corpore fruantur, primaria eos ac principalia membra existere, 
cum per eosdem, ex ipso Divini Redemptoris mandato, munera Christi 
doctoris, regis, sacerdotis perennia fiant. Attamen iure meritoque Eccle
siae Patres, cum huius Corporis ministeria, gradus, professiones, status, 
ordines, officia dilaudant, non eos tantum prae occulis habent, qui sacris 
fuerint ordinibus initiati ; sed eos quoque omnes, qui evangelica consilia 
amplexi, vel operosam inter homines, vel umbratilem in silentio vitam agant, 
vel utrumque prò peculiari instituto suo efficere contendant ; eosque etiam, 
qui licet in saeculo vivant, actuosa tamen voluntate misericordiae operibus 
se dedant, sive animis, sive corporibus iuvandis ; ac denique eos quoque, 
qui casto sint connubio coniugati. Quin imo advertendum est, in prae
sentibus potissimum rerum conditionibus, patres matresque familias, ac 
patres matresque ex baptismate, eosque nominatim, qui ex laicorum or
dine ad Divini Redemptoris regnum dilatandum adiutricem ecclesiasticae 
hierarchiae operam navent, honoriflcum, etiamsi saepenumero humilem, 
in Christiana societate obtinere locum » (Enciklika Mystici Corporis Christi, 
žr. Acta Apostolicae Sedis, XXXV (1943), 200-201 psl. Žiūrėk taip pat 
68 išnašą.

81 « Simonas, pamatęs kad apaštalų rankų uždėjimu buvo suteikiama 
Šventoji Dvasia, pasiūlė jiems pinigų, sakydamas : Duokite ir man tos 
valdžios, kad, ant ko tik padėsiu rankas, gautų Šventąją Dvasią. Bet 
Petras jam atsakė : Tegul tavo pinigai būna su tavimi prapulčiai ; nes 
tu manei, kad Dievo dovaną galima įsigyti už pinigus. Nėra tau dalies, 
nė likimo šitame dalyke, nes tavo širdis netiesi Dievo akivaizdoje. Todėl 
daryk atgailą dėl šito savo nelabumo ir prašyk Dievą, bene bus tau atleista 
šita tavo širdies mintis ; nes aš matau, kad tu esi kartumo tulžyje ir 
neteisybės raiščiuose» (Apaštalų Darbai 8,18-23).



BAŽNYČIA KAIP REGIMA MISTINIO KRISTAUS KŪNO IŠRAIŠKA 17

duoda pavyzdžiu. Gal jokio kito bruožo, šalia meilės, Kristus 
tiek nepabrėžia, kiek nesavanaudiškumo: « Žmogaus Sūnus atėjo, 
ne kad jam tarnautu, bet pats tarnauti ir atiduoti savo gyvybės 
daugeliui atvaduoti»82.

Dar labiau tatai išryškina kitame palyginime, būtent apie 
gerąjį ganytoją, kuriame stipriai pasmerkiama dvejopa hierar
chijos narių grupė, kurią Evangelija vagimis-galvažudžiais ir 
samdiniais vadina. «Ištikrujų ištikrujų, sakau jums, kas ne pro 
duris įeina į avidę, bet pro kitur įkopia, tas vagis ir galvažudys. 
Kas gi pro duris įeina, tas avių ganytojas. Tam durininkas ati
daro, ir avys klauso jo balso; jis įvardžiai šaukia savo avis ir 
jas išveda. Išvedęs savo avis, jis eina pirm jų, ir avys jį seka, 
nes pažįsta jo balsą. O svetimo jos neseks ir bėgs nuo jo, nes 
nepažįsta svetimųjų balso ... Iš tikrųjų, iš tikrųjų, sakau jums, aš 
avių durys. Visi, kurie pirm manęs atėjo, yra vagys ir galvažudžiai, 
tai ir avys jų neklauso. Aš durys. Kas per mane įeina, bus išgel
bėtas. Jis įeis ir išeis, ir ras ganyklos. Vagis ateina tiktai vogti 
ir žudyti ir naikinti. Aš atėjau, kad turėtų gyvenimo ir apsčiau 
turėtų »83.

Daug dažnesnis ir pavojingesnis už vagį ir galvažudį yra samdi
nys, — t.y. kunigas ar vyskupas karjeristas, mūsų dienų žodžiu 
betariant, — nes jis daug dažniau pasitaiko Bažnyčios gyvenime 
ir nelengvai iš pirmo žvilgsnio pastebimas. Nelemtą samdinio 
veiklą pasmerkia Išganytojas, duodamas vyskupui ir kunigui pa
vyzdžiu save patį, Gerąjį Ganytoją: « Aš gerasis ganytojas. Ge
rasis ganytojas duoda savo gyvybę už savo avis. Samdinys, kurs 
ne ganytojas, kuriam avys ne savos, pamatęs ateinantį vilką, pa
lieka avis ir bėga; nes jis samdinys, ir jam nerūpi avys. Aš ge
rasis ganytojas; aš pažįstu savąsias, ir manosios pažįsta mane, 
taip kaip pažįsta mane Tėvas, ir aš pažįstu Tėvą. Todėl aš guldau 
savo gyvybę už savo avis »84.

Kristus atėjo, kad žmonės turėtų gyvenimo ir jo apsčiau turėtų. 
Tas pašaukimas yra ir kiekvieno ganytojo : gyventi sielų dvasinei 
gerovei, jų augimui ir brendimui Kristuje. Netgi duoti savo gy
vybę, kaip ir Kristus yra atidavęs savo gyvybę už visus. Prie
šingai gi, samdinys — karjeristas dvasiškis težiūri tik savo nau
dos ne sielų dvasinės gerovės. Labai stipriai tai pasmerkia Tradi
cijoje Bažnyčios šulas, šv. Grigalius Didysis, savo homilijoje apie 
Gerąjį Ganytoją, kuri dėl savo svarbos ir Brevijoriuje skaitoma

82 Mato 20,28 ; palygink Morkaus 10,45.
83 Jono 10,1-10.
84 Jono 10,11-15.
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trečiame noktume antrą sekmadienį po Velykų85. Tie, kurie 
labiau myli žemiškas gėrybes, kaip sielas, tie tuo pačiu praranda 
ganytojo vardą ir daros karjeristais 86.

Tiesa, karjeristas užima ganytojo postą tiktai jau nebe sielų 
gerovei, o tik savo žemiškai naudai: patogumams, garbei, tur
tams. Tai yra jo siekiamas tikslas ir jo darbo atlyginimas, ne 
sielų dvasinė pažanga. Sielos savo dvasiniuose reikaluose jam yra 
visiškai svetimos 87.

Pagal šv. Grigalių Didįjį ir tikrasis ganytojas ir karjeristas 
išorėje yra visiškai panašūs ramiu metu. Vien tik mėginimo, 
persekiojimo, reikalo metu pasirodo, kas yra tikrasis ganytojas, 
o kas tik karjeristas. Tikrasis ganytojas, pasirodžius vilkui gina 
avis, už jas ir savo gyvybę duoda. Kitaip pasielgia samdinys — 
karjeristas. Jis palikęs avis pabėga 88.

Labai teisingai nupasakoja ir patį karjeristo pabėgimą ir iš 
tokio pabėgimo kylančią didelę žalą. Karjeristas dvasiškis pa
bėga ne fiziškai, jis neapleidžia užimamos vietos, — jeigu tai

85 « Ostensa nobis est de contemptu mortis via quam sequamur, appo
sita est forma cui imprimamur. Primum nobis est exteriora nostra mise
ricorditer ovibus ejus impendere ; postremum vero, si necesse sit, etiam 
mortem nostram pro eisdem ovibus ministrare. A primo autem hoc mi
nimo pervenitur ad postremum majus. Sed cum incomparabiliter longe 
sit melior anima quam vivimus terrena substantia quam exterius posside
mus, qui non dat pro ovibus substantiam suam, quando prò his daturus 
est animam suam ? (S. Gbegorius Magnus, Homiliae in Evangelia, lib. I, 
homilia 14, nr. 1; Migne, P. L. 76, col. 1127 C-D).

86 « Et sunt nonnulli qui dum plus terrenam substantiam quam oves 
diligunt, merito nomen pastori# perdunt. De quibus protinus subditur : 
Mercenarius autem et qui non est pastor, cujus non sunt oves propriae, 
videt lupum venientem, et dimittit oves, et fugit » (Ten pat, col. 1127-1128).

87 « Non pastor, sed mercenarius vocatur, qui non pro amore intimo 
oves dominicas, sed ad temporales mercedes pascit. Mercenarius quippe 
est, qui locum quidem postoris tenet, sed lucra animarum non quaerit : 
terrenis commodis inhiat, honore praelationis gaudet, temporalibus lucris 
pascitur, impensa sibi ab hominibus reverentia laetatur. Istae sunt mer
cedes mercenarii, ut pro eo ipso quod in regimine laborat, hic quod quaerit 
inveniat, et ab haereditate gregis in posterum alienus existat » (Ten pat, 
nr. 2, col. 1128 A).

88 « Utrum vero pastor sit, an mercenarius, cognosci veraciter non potest, 
si occasio necessitatis deest. Tranquillitatis enim tempore, plerumque ad 
gregis custodiam sicut verus pastor, sic etiam mercenarius stat ; sed lupus 
veniens indicat quo quisque animo super gregis custodiam stabat. Lupus 
enim super oves venit cum quilibet injustus et raptor, fìdeles quosque 
atque humiles opprimit. Sed is qui pastor esse videbatur et non erat, 
relinquit oves et fugit, quia dum sibi ab eo periculum metuit, resistere 
ejus injustitiae non praesumit » (Ten pat, col. 1128 A-B).
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padarytų, dar pusė bėdos būtų, nes jo vietą užimtų kitas, ištiki
mas, — bet jis pabėga nuo savo pareigos. Jis išduoda savo tik
rąjį pašaukimą. Jis eina į kompromisus, jis tyli, kur reikėtų 
rėkti, lūkuriuoja, kur reikėtų veikti, pasilieka nebylys, kur rei
kėtų įspėti. Jis nori, kad ir vilkas būtų sotus ir avis liktų sveika. 
Nesiliaujanti politika, gudrus laviravimas. Jis dvasinę sielų gerovę 
palenkia savo asmeniškai naudai. Kur reikėtų į kovą stoti, jis 
snūduriuoja namie arba tik posėdžiauja ir tuščiai kalbomis gai
šina laiką 89.

Turiningas yra šitas palyginimas apie gerąjį ganytoją, kad 
nėra lengva trumpai visą turinį išsakyti. Šv. Grigalius Didysis 
nurodo, kad vilko vardu apimama ne tik kokie persekiojimai, 
didesni, apčiuopiami pavojai, bet ir visi kiti, vos pastebimi pavojai, 
net gi apleisti reikalai. Čionai priklauso pasaulinės dvasios, 
kiek ji yra priešinga Kristui ir paeina iš piktosios dvasios, prasi
veržimas, čionai priklauso lėbavimas ir išlepimas dėl netinkamai 
suprasto gerbūvio. Čionai pagaliau priklauso ir nerūpestingumas 
ateitimi, nepramatymas, nepasiruošimas sutikti ateities reikala
vimus, tegu tai bus vien tiktai dėl nerūpestingumo, ar gal dėl 
nepajėgumo pramatyti ateitį, trumpai dėl nesirūpinimo sielų dva
sine gerove90. Karjeristui tie dalykai visiškai nerūpi.

89 « Fugit autem non mutando locum, sed subtrahendo solatium.  Fugit, 
quia injustitiam vidit, et tacuit. Fugit, quia sub silentio abscondit. Quibus 
bene per prophetam dicitur : Non ascendistis ex adverso, neque opposuistis 
murum prò domo Israel, ut staretis in proelio in die Domini (Ezechiel 
13,5). Ex adverso quippe ascendere est quibuslibet potestatibus prave 
agentibus rationis libera voce contraire. Et in die Domini pro domo Israel 
in proelio stamus, ac murum opponimus, si fideles innocentes contra per
versorum injustitiam ex justitiae auctoritate vindicamus. Quod quia mer
cenarius non facit, cum venientem lupum viderit, fugit » (Ten pat, col. 
1128 B-C).

90 « Sed est alius lupus qui sine cessatione quotidie non corpora, sed 
mentes dilaniat, malignus videlicet spiritus, qui eaulas fidebum insidians 
circuit, et mortes animarum quaerit. De quo lupo mox subditur : Et 
lupus rapit, et dispergit oves. Lupus venit et mercenarius fugit, quia 
malignus spiritus mentes fidelium in tentatione dilaniat, et is qui locum 
pastoris tenet curam sollicitudinis non habet. Animae pereunt, et ipse de 
terrenis commodis laetatur. Lupus rapit et dispergit oves cum alium ad 
luxuriam pertrahit, alium ad avaritiam accendit, alium in superbiam erigit, 
alium per iracundiam dividit, hunc invidia stimulat, illum in fallacia sup
plantât. Quasi ergo lupus gregem dissipât cum fidelium populum diabolus 
per tentationes necat. Sed contra haec mercenarius nullo zelo accenditur, 
nullo fervore dilectionis excitatur : quia dum sola exteriora commoda 
requirit, interiora gregis damna negligenter patitur. Unde et mox adjun
gitur : Mercenarius autem fugit, quia mercenarius est, et non pertinet ad 
eum de ovibus » (Ten pat, nr. 3, col. 1128-1129).
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Pagaliau šis Didysis Bažnyčios Daktaras dar mėgina ir prie
žastis nurodyti, kodėl samdinys bėga palikęs avis. Ir toji prie
žastis nėra kita, kaip ta, kad jis karjeristas. Jis myli ne sielas, 
o tik savo ambicijas, jis teieško savo garbės ir iškilimo, tesiekia 
patogumų ir turtų. Pavojaus metu, kovoje tokių dalykų nesitiki 
gauti, tad ir nekovoja. Už sielas gali kovoti tik tas, kuris jas myli, 
paties Išganytojo pavyzdžiu, tik joms tegyvena, net negailėdamas 
savo gyvybės91.

Dviem tarpsniais vyko Bažnyčios įsteigimas: pažadėjimu ir 
to pažado realizavimu. Jau antraisiais savo viešo mokymo metais 
Kristus pažadėjo Petrui: «Aš tau sakau: tu uola, ir ant tos 
uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės. 
Aš tau duosiu dangaus karalystės raktus ; ką tu suriši žemėje, 
bus surišta ir danguje, ir ką tu atriši žemėje, bus atrišta ir dangu
je »92. Prieš jam įžengiant į dangų, jo mokytiniai dar teiravosi, 
ar dabar atstatysiąs jų svajotą ir laukiamą Izraelio karalystę. 
Kristus jiems dar kartą atnaujina Šventosios Dvasios pažadą ir 
galią liudyti jo mokslą visame pasaulyje: «Kai tik Šventoji 
Dvasia ant jūsų ateis, jūs gausite galios ir būsite man liudytojai 
Jeruzalėje, Judėjoje, Samarijoje ir iki žemės pakraščių »93.

Atsikėlęs Kristus prieš įžengdamas į dangų pasireiškia su 
visa savo dievybe ir iš Tėvo gautąja misija: «Man duota visa 
valdžia danguje ir žemėje »94. Jis visatos karalius ir savininkas. 
Dabar, prieš grįždamas į dangų, perduoda šv. Petrui iš Tėvo 
gautąją misiją — žmonių pašventimą bei jų sudievinimą ir visus 
įgaliojimus, kad jie jo vardu tęstų pradėtąjį žmonijos pašventimo 
darbą iki pasaulio pabaigos, kaip jo įgaliotiniai, žmonių vadovai, 
mokytojai ir pašventėjai: «Kaip tu (Tėve) mane siuntei į pa
saulį, taip ir aš juos siunčiu į pasaulį »95, sakė Kristus paskutinės 
vakarienės salėje, o dabar tai jau įvykdo : «Kaip Tėvas mane 
siuntė, taip ir aš jus siunčiu »96, su ta pačia misija, su ta pačia

91 « Sola enirn causa est ut ruercenarius fugiat quia mercenarius est. 
Ac si aperte diceretur : Stare in periculo avium non potest qui in eo 
quod ovibus praeest non oves diligit, sed lucrum terrenum quaerit. Dum 
enim honorem amplectitur, dum temporalibus commodis laetatur, opponere 
se contra periculum trepidat, ne hoc quod diligit amittat. Sed quia Re
demptor noster culpas fleti pastoris innotuit iterum formam cui debeamus 
imprimi ostendit, dicens : Ego sum Pastor bonus» (Ten pat, col. 1129 A).

92 Mato 16,18-19.
93 Apaštalų Darbai 1,8.
94 Mato 27,18.
95 Jono 17,18.
96 Jono 20,21.
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galia: «Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Eikite tat 
ir mokykite visas tautas, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus 
ir Šventosios Dvasios ir mokydami juos laikyti visa, ką tik esu 
jums įsakęs»97.

Įsakė gi daug ką. Pirmon eilėn įsakė liudyti apie tiesą, tai 
yra mokyti. Juk ir jo paties pasiuntinybė buvo liudyti apie tiesą, 
kaip jis patvirtino iškilmingai Piloto akivaizdoje: «Aš tam gi
miau ir atėjau į pasaulį, kad liudyčiau apie tiesą. Kiekvienas, 
kurs yra iš tiesos, klauso mano balso »98. Šitos gi tiesos šaltinis 
yra Tėvas: «Pasakiau jums visa, ką tik esu girdėjęs iš savo 
Tėvo»99. Ir šitą uždavinį liudyti apie tiesą, Kristus perdavė 
apaštalams, kad jie liudytų apie tiesą100, kad ji juos išlaisvintu101. 
Ir ištikimai apaštalai liudijo apie Kristų ir jo paskelbtą evan
geliją 102.

97 Mato 27,18-20.
98 Jono 18,37.
99 Jono 15,15. Iš Tėvo girdėtieji žodžiai yra dvasinės gyvybės šal

tinis: «Žodžiai, kuriuos aš jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvybė» (Jono 
6,64). Šventoji gi Dvasia papildys ir primins jiems, ką buvo girdėję iš 
Kristaus : « Daug dar aš turiu jums sakyti, bet dabar jūs negalite pakęsti. 
Kada gi ateis ta tiesos Dvasia, ji jus įves į visokią tiesą. Nes ji ne pati 
iš savęs kalbės, bet ką tik išgirs, tai sakys ir paskelbs jums, kas turi 
įvykti. Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano, ir paskelbs jums. 
Visa, ką tik turi Tėvas, yra mano. Todėl aš pasakiau: Ji ims iš to, kas 
mano, ir jums paskelbs » (Jono 16,13-15).

100 «Jūs esate tų dalykų liudytojai» (Luko 24,48). Prieš pat įžengda
mas į dangų dar sako : « Kai tik Šventoji Dvasia ant jūsų ateis, jūs gau
site galios ir būsite man liudytojai Jeruzalėje, visoje Judėjoje, Samarijoje 
ir iki žemės pakraščių » (Apaštalų Darbai 1,8). Taip pat ir apie šv. Pau
lių sakoma, kad jis skiriamas liudyti, ką matęs ir girdėjęs (Apaštalų Dar
bai 22,15).

101 « Taigi tiems žydams, kurie į jį įtikėjo, Jėzus sakė : Jei pasiliksite 
mano moksle, jūs būsite tikri mano mokytiniai, pažinsite tiesą, ir tiesa 
padarys jus laisvus » (Jono 8,31-32).

102 « Kas buvo nuo pat pradžios, ką girdėjome, ką savo akimis ma
tėme, į ką įsižiūrėjome, ir ką mūsų rankos čiupinėjo, apie gyvybės žodį, 
— nes gyvybė buvo apreikšta, ir mes matėme, ir liudijame, ir skelbiame 
jums amžinąją gyvybę, kuri buvo pas tėvą ir mums pasirodė, — ką regė
jome ir girdėjome, tai skelbiame jums, kad ir jūs turėtumėte su mumis 
draugystę ir kad mūsų bendravimas būtų su Tėvu ir su jo Sūnumi, Jė
zumi Kristumi. Ir tai jums rašome, kad džiaugtumėtės ir kad jūsų džiaugs
mas būtu' tobulas» (1 Jono 1,1-4). «Mes esame liudytojai viso to, ką jis 
darė žydų šalyje ir Jeruzalėje. Jį nužudė, pakabinę ant medžio. Dievas 
jį prikėlė trečiąją dieną ir davė jam apsireikšti, ne visai tautai, bet Dievo 
iš anksto paskirtiems liudytojams — mums, kurie valgėme ir gėrėme su 
juo po jo prisikėlimo iš numirusiųjų. Jis mums įsakė skelbti tautai ir 
liudyti, kad jis yra Dievo pastatytasis teisėjas gyvųjų ir mirusiųjų. Apie 
jį liudija visi pranašai, kad visi, kurie į jį tiki, gauna jo vardu nuodėmių 
atleidimą» (Apaštalų Darbai 10,39-43; palygink Jono 19,35 ir 21,25).
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Toliau eina kitos dvi galios: valdyti ir pašvęsti: «Imkite 
Šventąją Dvasią. Kam nuodėmes atleisite, tam jos atleistos, ir 
kam sulaikysite, jos sulaikytos »103. Tai anksčiau žadėtieji dan
gaus karalystės raktai104 ir sakramentai. «Paėmęs duonos, jis 
dėkojo, laužė, davė jiems ir tarė : Tai yra mano kūnas, kurs už 
jus duodamas; tai darykite mano atminimui »105. «Eidami į 
visą pasaulį skelbkite Evangeliją visam sutvėrimui. Kas tikės 
ir bus pakrikštytas, tas bus išganytas ; o kas netikės, bus pa
smerktas »106.

Ir visa tai jie darys jo paties autoritetu : « Kas jūsų klauso, 
tas manęs klauso ; kas jus niekina, mane niekina. 0 kas mane 
niekina, niekina tą, kurs yra mane siuntęs »107. Tokie niekintojai 
visai atmetami iš bendruomenės: « O jei jis nepaklausytų Bažny
čios, tebūnie jis tau kaip pagonis ir muitininkas »108, kaip nuo 
kamieno atlaužta šakelė, skirta sudžiūti 109 . Tačiau nors Kristus 
įsteigė Bažnyčią ir apaštalams suteikė valdžią, atsisveikino ir 
įžengė į dangų110, pradėto darbo neapleido: «Ir štai, aš esu su 
jumis visas dienas, iki pasaulio pabaigai »111.

Jeigu jau viso savo viešojo mokymo metu Kristus ruošė Bažny
čios įsteigimą, ją palengva organizavo iš vidaus, tai ją, Bažnyčios 
Tėvų nuomone ir liudijimu, įsteigė mirdamas ant kryžiaus. Ten 
iš jo pervertos širdies gimė Bažnyčia. Savo mirtimi pašventė 
jis naująjį įstatymą, naujas institucijas, naujus savo įsakymus, 
pagrindė apeigas, liturgiją. Ir tai atvėrė visam pasauliui, nes 
gyvas būdamas temokė ir telankė tiktai Izraelio tautą, pas kurią 
pirmon eilėn buvo siustas112. Iki jo mirties Įstatymas ir Evan
gelija ėjo drauge, paraleliai, bet per savo mirtį panaikino jis Įsta
tymą, kaip pasenusį, su visais jo prierašais, įpareigojimais, litur

103 Jono 20,22-23.
104 Mato 16,18-19.
105 Luko 22,19. Panašiai paduoda ir šv. Paulius: «Viešpats Jėzus 

tą naktį, kurią buvo įduotas, ėmė duoną ir dėkodamas laužė ir tarė : Imkite 
ir valgykite ; tai yra mano kūnas, kurs bus už jus įduotas ; tai darykite 
man atminti! Taip pat ir taurę po vakarienės, tardamas : Ta taurė yra 
naujoji sandora mano kraujuje; tai darykite, kiek kartų gersite, man 
atminti! Nes kiek kartų jūs valgysite tą duoną ir gersite tą taurę, jūs 
skelbsite Viešpaties mirtį, iki jis ateis» (1 Korintiečiams 11,23-26).

106 Morkaus 16,15-16.
107 Luko 10,16.
108  Mato 18,17.
109 Jono 15,1-11.
110 Apaštalų Darbai 1,4-11.
111 Mato 27,20.
112 Mato 15,24.
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gija — visą išorinį legalizmą 113, palikdamas tik vieną Evangeliją. 
Jis prikryžiavo, kaip išsireiškia šv. Paulius, senąjį įstatymo raštą 114, 
įsteigdamas Naują Sandorą savo kraujuje l15, jau nebe tik žydų 
ar vienai kuriai išrinktai tautai, bet visoms tautoms, visam pasau
liui, neribotą jokia etnine grupe ar tauta116. « Kurie tik esate 
pakrikštyti Kristuje, tie apsivilkote Kristumi. Čia nebėra nei 
žydo, nei graiko ; nebėra nei vergo, nei laisvojo ; nebėra nei vy
riškio nei moteriškės ; nes jūs visi esate vienas Kristuje Jėzuje » 117.

Jeigu Bažnyčią Kristus įsteigė mirdamas ant kryžiaus, tai 
ją promulgavo, paskelbė visam pasauliui Sekminių dieną, siusda
mas Tiesos Dvasią, specialią galią. Kaip Kristui pradedant vie
šąjį gyvenimą — mokymą, po krikšto Jordane Šventoji Dvasia 
ant jo pasirodė karvelio pavidale118, lygiai dabar apaštalams pra
dedant viešąjį Bažnyčios gyvenimą, Šventoji Dvasia nužengė ant 
jų regimu ugninių liežuvių pavidalu 119 .

Dievo siustas viengimis jo Sūnus, Kristus, atėjęs į pasaulį, 
pasisavino įjungė į save visą žmoniją, kad jai perteiktų dieviškąjį 
gyvenimą. Dar žemėje tebebūdamas, jis pats suorganizavo ben
druomenę, tobulą draugiją, — mes ją Bažnyčia vadiname, — 
aprūpindamas ją visomis reikalingomis priemonėmis (tiek dvasi
nėmis, tiek socialinėmis, juridinėmis ir kitokiomis) skirtajam tikslui 
siekti ir jam realizuoti. Šita matomoji draugija — Bažnyčia yra 
apraiška anos antgamtinės draugijos — Mistinio Kristaus Kūno, 
tai yra mūsų dvasinio atgimimo ir įjungimo į Kristų. Bažnyčia 
tėra tik tam tikra prasme Kristaus įsikūnijimo tęsinys. Kadangi 
Žodis įsikūnijo, dėl to yra ir Bažnyčia to įsikūnijimo sakytum 
« įamžinimas », kad ji iki pasaulio pabaigos tęstų išganomąjį atpir
kimo darbą, pradėtą per Žodžio įsikūnijimą, įvykdytą per kančią 
ir mirtį ant kryžiaus, pagaliau atbaigtą per prisikėlimą ir į dangų 
įžengimą 120. Šitas gi Bažnyčios « suorganizavimas » buvo ne kas

113 Efeziečiams 2,15. Tačiau šitas panaikinimas nėra paprastas atme
timas, o tik būtojo patobulinimas ir atbaigimas, taip sakant šešėlio ir ženklo 
pakeitimas pačiu dalyku.

114 Kolosiečiams 2,14.
115 Mato 26,28; 1 Korintiečiams 11,25.
116 « Nes nėra skirtumo tarp žydo ir graiko [išsireiškimas apimąs visus 

ne žydus : helenistiškąjį pasauli, Romos imperiją], juk tas pats yra visų  
Viešpats, turtingas visiems, kurie jo šaukiasi » (Romėnams 10,12).

117 Oalatams 3,27-28.
118 Luko 3,22; palygink Morkaus 1,10.
119 Apaštalų Darbai 2,1-4.
120 « Pastor aeternus et episcopus animarum nostrarum, ut salutiferum 

redemptionis opus perenne redderet, sanetam aedificare Ecelesiam decrevit,
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kita, kaip tik paženklinimas išorėje to, kas nematomai vyko dva
sioje : jo malonės įsiliejimo į sielą, dvasinio sielos persikeitimo 
ir to pasėkoje sielos įsijungimo į Kristų, tai yra jo Mistinį Kūną. 
Bažnyčia yra tam tikra prasme vaizdas, arba ženklas, o geriau 
sakant — sakramentas anos tikrosios nematomos draugijos, tai 
yra Mistinio Kristaus Kūno.

Viena ir ta pati tikrovė yra Bažnyčia ir Mistinis Kristaus 
Kūnas121. Mistinis Kristaus Kūnas, šita didžioji antgamtinė ti
krovė, turi du požvilgiu: matomą ir nematomą. Matomas yra 
Mistinis Kristaus Kūnas tik savo išorinėje išraiškoje, tarytum 
ženkle, būtent Bažnyčioje, nematomas betgi savo pačioje, gilioje 
tikrovėje, šioje paslaptingoje vienybėje su Kristumi, savo antgamti
niame, dieviškame gyvenime. Viena ir ta pati realybė, ant kiek 
ji yra nematoma, yra Mistinis Kristaus Kūnas, o ant kiek matoma, 
— yra Bažnyčia.

Šitame matomame paveiksle — Bažnyčioje, per regimus žen
klus, ypatingai per sakramentus, yra vykdomas anas tikrasis, dva
sinis, antgamtinis gyvenimas Kristuje, augimas, brendimas į Dievo 
vaikus, tobulus, panašius į Kristų. Bažnyčia, Kristaus įgaliota, 
regimu būdu vykdo ir realizuoja tai, ką Kristus vykdo ir realizuoja 
neregimu būdu. Kaip sakramentai yra Kristaus nustatyti regimi 
ženklai neregimai malonei įgyti, kaip jie ne tik ženklina malonę, 
bet ir kuo tikriausiai ją suteikia, — lygiai ir Bažnyčia, jeigu taip 
galima išsireikšti, yra tarytum visų sakramentų suma, arba sakra
mentų sakramentas, ženklinąs Kristų ir neklystamai teikiąs žmo
nėms, juos įjungiąs į Kristų betarpiai, sakytum įskiepijąs į jį, kad 
jie gyventų jo gyvenimu, kaip įskiepyta šakelė gyvena medžio 
gyvenimu. Tik kai sakramente pirma yra apčiuopiamas ženklas, 
pavyzdžiui, krikšte vanduo ir žodžiai, o po to seka malonė, tai 
su Bažnyčia yra atvirkščiai. Čia pirmiau yra malonė, yra Kris
taus įsikūnijimas, jo mirtis bei atpirkimas, yra įjungimas į Kristų, 
taigi pirma yra Mistinis Kristaus Kūnas, ir tik kaip to neregimo 
mūsų įjungimo į Kristų (tai yra jau esančio Mistinio Kristaus 
Kūno) pasėka, apsireiškimas išorėje matomai ir apčiuopiamai — 
yra Bažnyčia, priklausymas jai. Kitais žodžiais betariant Bažny
čia yra tarytum projekcija iš antgamtinio pasaulio Mistinio Kris
taus Kūno (mūsų įjungimo į Kristų) į šitą žemišką gyvenimą, į 
šį pasaulį.

in qua veluti in domo Dei viventis fideles omnes fidei et caritatis vinculo 
continerentur » (Concilium Vaticanum I, sessio IV, Conatitutio dogmatica 
De Ecclesia Christi, Prologus).

121 Kolosiečiams, 1,24.
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Įsteigdamas Bažnyčią, Kristus prisitaikė prie mūsų prigim
ties. Kaip atpirkime jis pasinaudojo mūsų žmogiškąja prigimtimi, 
taip ir toliau pačiame pašventinimo ir tobulinimo kelyje naudojasi 
mūsų prigimtimi ir tai prigimčiai pritaikintais ženklais — Bažny
čia ir visa bažnytine organizacija. Ji yra Kristaus pradėto darbo 
tęsėja, vykdytoja, jo malonių dalintoja, išganymo, įvykusio Kal
varijos kalne, realizuotoja laiko bėgyje vis naujose žmonių giminės 
kartose, ir tai regimu, apčiuopiamu būdu, pagal Kristaus nuro
dymus ir įgaliojimus. Kitais žodžiais betariant, Kristus tęsia 
savo išganomąjį darbą regimu būdu per Bažnyčią, kurį jis pats 
asmeniškai ir matomu būdu vykdė per trejis metus Palestinoje, 
o dabar jau nebematomai vykdo iš dangaus.

Tiesa, Kristus būtų galėjęs tiesiogiai, be jokių tarpininkų, 
teikti iš dangaus savo malones kiekvienai sielai individualiai ir 
gaivinti jų dvasinį, antgamtinį gyvenimą. Tačiau jis prisitaikė 
žmogaus prigimčiai, kuri yra ir kūninė, turinti medžiaginį pradą, 
ne vien tik dvasinį, turinti pojūčius. Todėl ir regimu, pojūčiams 
apčiuopiamu ir prieinamu būdu veikia, kad visas žmogus daly
vautų dvasiniame gyvenime. Kristus, nė kiek nesumažindamas 
ir nesusilpnindamas savo antgamtinio veikimo į sielas, šitą savo 
veikimą įvelka į prigimtines, matomas, apčiuopiamas formas. 
Tokiu būdu dvasinis gyvenimas vyksta ir per pojūčiams prieina
mus ženklus. Tačiau tai nėra joks paralelizmas ar dvigubumas, 
o vienas ir tas pats dvasinis, antgamtinis Kristaus veikimas, kaip 
ir iš žmogaus pusės vienintelis dvasinis, antgamtinis gyvenimas, 
kuriame, pagal galimybes, dalyvauja ir žmesnioji, medžiaginė 
žmogaus prigimtis, žodžiu, visas pilnutinis žmogus. Ir šita apčiuo
piamoji malonės forma nėra tik tarytum kokia iliuzoriška projekcija, 
bet ji yra tikroviškiausia, turinti pagrindą ir vaisingumą antgamti
nėje srityje. Ką daro Bažnyčia per per ženklus — sakramentus, 
tai savo pasėkomis turi galios, realizuojasi ir įsigali neregimoje, 
antgamtinėje, dvasinėje tikrovėje.

Vienas, vienintelis ir tas pats tėra išganymas, vienas tėra 
įsikūnijimas bei vienas atpirkimo ir išgelbėjimo pritaikymas, arba 
realizavimas kartų kartose paeiliui per amžius ateinančiose kar
tose. Vienas tėra Išganytojas, vienas Tarpininkas pas Dievą, 
vienas vienintelis visoms kartoms malonės šaltinis ir davėjas — 
Kristus. Jis tai vienui vienas veikia į visų laikų žmones viena ir 
ta pačia įtaka. Tik šitas jo veikimas irgi turi du požvilgiu: 
vieną matomą, kitą nematomą. Nematomu būdu jis pats veikia 
sielos gelmėse asmeniškai ir betarpiškai. Ir šito veikimo niekas 
negali sulaikyti, užtvenkti, sutrukdyti, vien tik pats atskiras
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žmogus savo laisvu apsisprendimu. Matomu gi, mūsų pojūčiams 
prieinamu būdu Kristus veikia per Bažnyčią, tai yra, per jos tei
kiamus sakramentus, jos saugomą ir skelbiamą evangelijos mokslą, 
per jos vadovavimą. Tačiau reikia gerai įsisąmoninti, kad tai 
nėra paraleliškas veikimas, bet vienui vieno to paties Kristaus. 
Taigi ir per Bažnyčią veikia Kristus, ne Bažnyčia savo vardu. 
Bažnyčios veikimas yra ne kas kita, kaip regimu būdu išsireiški
mas Kristaus neregimojo veikimo, kuriuo jis pašvenčia ir sudie
vina žmogų. Šitas Kristaus veikimas be Bažnyčios būtų nema
tomas ir nežinomas.

Sakramentai ir pati Bažnyčia, šis plačia prasme didysis sakra
mentas, yra įsteigti ne tam, kad jie varžytų ir trukdytų žmones, 
ribotų jų sielos polėkius, bet kaip tik tam, kad jie tarnautų žmo
gui lyg papėde ir padėtų jam pakilti iki Dievo ir su juo bendrauti. 
Tiesa, Dievas ir Kristus gali veikti, jau minėjau, ir iš tikro veikia 
sieloje ir be sakramentų. Mūsų siela jam visuomet palieka atvira, 
gali veikti joje kada tik nori ir kaip nori. Kitaip yra su mumis. 
Dievas, « Viešpataujančiųjų Viešpats, vienas turįs nemarumą ir 
gyvenąs neprieinamoje šviesoje kurio nematė nė vienas žmogus, 
bet ir negali matyti » 122, mums yra neprieinamas. Mes jo negalime 
sutikti ir su juo pasikalbėti, kada mes norime, gauti jo malonių 
tikrume. Be Bažnyčios, be sakramentų, mes neturėtume priė
jimo prie Dievo. Mums reikia išraiškos, reikia užtikrinimo, reikia 
ženklo. Vien tik danguje nebereikės ir nebebus sakramentų, nes 
būsime su juo, nebebus net tikėjimo, nes jį pažinsime ir matysime 
veidas į veidą, nebebus nė vilties, nes neprarandamai jį turėsime 
pilnybėje. Tada liks vien tik tobulumas ir meilė l23.

Iš to, kad Kristus pavedė Bažnyčią valdyti šv. Petrui ir jo įpė
diniams su visais įgaliojimais, dar neseka, kad yra du vadovai, 
dvi Bažnyčios galvos : Kristus ir popiežiai, jo vietininkai ir įga
liotiniai. Tikrenybėje Bažnyčią valdo ne popiežiai, bet pats Kris
tus. Vienas tėra Bažnyčios šefas, jos galva, tai yra Kristus. 
Tiktai jis dvejopu būdu valdo savo Bažnyčią, kuri yra ne kas

1221 Timotiejui 6,16.
123 « Meilė niekados nepaliauja, nors pranašystės paliaus buvusios, nors 

kalbų nebebus, nors žinojimas nieku pavirs. Nes mes žinome dalimis ir 
dalimis pranašaujame. O kai ateis, kas yra tobula, paliaus buvę, kas yra 
dalimis. Kada aš buvau kūdikis, kalbėjau kaip kūdikis, išmaniau kaip 
kūdikis, galvojau kaip kūdikis; o kada pasidariau vyras, nusikračiau, 
kas buvo kūdikio. Dabar mes matome atspindyje lyg mįslę, tuomet gi 
veidu į veidą, dabar aš pažįstu dalimis, tuomet pažinsiu, kaip ir esu pa
žintas. Taigi, dabar pasilieka tie trys dalykai, tikėjimas, viltis, meilė; 
tačiau didžiausias tarp jų yra meilė » (1 Korintiečiams 13,8-13).
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kita, kaip jo Mistinis Kūnas : matomu ir nematomu. Nematomu 
būdu valdo, mums visiškai neapčiuopiamai veda ir gaivina pats 
Kristus asmeniškai, betarpiškai, tiesiogiai iš dangaus, kur jį nuvedė 
jo triumfas, kur jis sėdi Tėvo dešinėje; matomu betgi būdu, 
tačiau jau netiesioginiu, tas pats Kristus valdo, veda ir gaivina 
Bažnyčią per savo vietininkus ir pilnateisius įgaliotinius, teisėtus 
šv. Petro įpėdinius. Tačiau iš to nesusidaro dvejopas vedimas, 
nei dvejopas valdymas, kaip neatsiranda dvejopas pašventimo 
šaltinis žvelgiant į betarpį Kristaus veikimą ir pašventimą per 
sakramentus.

Nors Bažnyčia turi pilnus Kristaus įgaliojimus, ji negali sau
valiauti, bet būdama Mistinio Kristaus Kūno ženklas arba pro
jekcija, ji nuolatos turi žiūrėti į patį Kristų ir jo planus vykdyti 
žemėje. Ji neturi teisės taip pat užsidaryti savyje, sukalkėti 
senose formose, bet priešingai, būdama kiekvieno laikotarpio kon
kretaus gyvenimo žmonių, įjungtų į Kristų, bendruomenė, turi 
dieviškąjį apreiškimo turinį išreikšti tų dienų žmonių gyvenimo 
formomis, jį perduoti tų dienų kultūrine forma. Apreiškimo prasmė 
ir tikslas yra ne žmogaus turimą, puoselėjamą ir jam brangią kul
tūrą paneigti, atmesti, bet kaip tik ją pašvęsti.

3. Bažnyčios šventumas

Kristus ir jo įsteigtoji Bažnyčia tiek ankštai yra sujungti, 
kad šv. Tomas Akvinietis sako, kad Kristus persiformavo, per
sikeitė į Bažnyčią, o Bažnyčia keičiasi į Kristų 124. Bažnyčia taip 
sujungta su Kristumi, suvienyta su juo ir gyvendama jo dieviškuoju 
gyvenimu, iš jo gaudama palaikančią antgamtinio gyvenimo ma
lonę, kaip šakelė sultis iš kamieno, su juo nesudaro nieko kito, 
kaip tik vieną tą patį Mistinį Kristų. Bažnyčia yra, galima sakyti, 
nuolatinis, pasiliekantis Kristaus įsikūnijimas. Kaip Kristus įsi
kūnydamas priėmė žmogiškąją prigimtį, taip kad abi prigimtys, 
dieviškoji ir žmogiškoji, nors sujungtos į vieną asmenį, bet nesu
maišytos, lygiai ir Bažnyčia, nuolatinis, pasiliekantis (permanen
tinis) Kristaus reprezentavimas, jo apreiškimas arba parodymas 
(manifestatio), kartu yra ir dieviška ir žmogiška. Šitie du elemen

124 « Ea que pertinent ad membra, dicit Christus de se, propter hoc, 
quod sunt sicut unum corpus mysticum Christus et Ecclesia; et ideo 
loquuntur sicut una persona, et Christus se transformat in Ecclesiam, et 
Ecclesia in Christum : Rom. 12 : ’ Multi unum corpus sumus in Christo ’ » 
(Expositio in Psalmos Davidis, Ps 21,1).
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tai, kaip Kristuje, taip ir Bažnyčioje, jo Mistiniame Kūne, yra 
neatskiriami, bet lieka nesumaišyti, skirtingi.

Šito susivienijimo, šitos didelės vienybės pasėka yra vadina
moji communicatio idiomatum, tai yra, Kristaus savybių, ypatybių, 
bruožų, jo žymių perkėlimas Bažnyčiai. To pasėkoje apie Kristų 
ir apie Bažnyčią kalbama, kaip apie tą pati asmenį. Kas tinka 
sakyti apie Kristų, tas pat tinka ir apie Bažnyčią, be jokio suma
žinimo. Ir atvirkščiai kas tinka tvirtinti apie Bažnyčią, tas tinka 
ir apie Kristų. Kristus Kristų skelbia sako šv. Augustinas, tai 
yra Bažnyčia Kristų, taip abu sutapatina. Kristus — galva yra 
danguje ir iš ten saugo visą savo kūną, o šis kūnas — Bažnyčia 
skelbia savo galvą — Kristų, esantį danguje125. Taigi Kristaus 
žymės yra Bažnyčios žymės. Kaip Kristus yra dieviškas, taip 
Bažnyčia yra dieviška, kaip Kristus yra vienas, taip ir Bažnyčia 
yra ir tegali būti tiktai viena. Kaip Kristus yra vienintelis tar
pininkas pas Dievą, lygiai ir jo įsteigtoji bei globojamoji Bažnyčia 
tėra vienintelė tarpininkė pas Dievą. Kaip be Kristaus, jį atme
tus, nėra išganymo, taip ir be Bažnyčios, ją sąmoningai, tai yra 
ją pažinus ir tačiau atmetus, nėra išganymo. Kristus visatos 
Karalius yra visų laikų visiems žmonėms ir visų rasių, lygiai ir 
jo įsteigtoji Bažnyčia yra visų rasių, visų tautų, visų laikų žmo
nėms. Ji yra universalinė, katalikiška. Kaip Kristus buvo Tėvo 
siustas į pasaulį, taip ir Bažnyčia buvo siųsta paties Kristaus, 
įkurta ir pavesta apaštalams ir išlikusi iki mūsų laikų ir pasiliksianti 
iki pasaulio pabaigos. Taigi Bažnyčia viena tėra, kaip matėme, 
ir ji yra apaštališka. Pagaliau, kaip Kristus yra šventas, lygiai 
yra šventa ir Bažnyčia.

Jeigu kitos Bažnyčios žymės neatrodo nepriimtinos, jos, sa
kytum, savaime aiškios, tai šventumo žymė skiriama Bažnyčiai, 
nevienam gali pasirodyti ne vien tik perdėjimas ar nesusipratimas, 
bet stačiai žmonių apgaudinėjimas. Kaip begalima kalbėti apie 
Bažnyčios šventumą, matant tiek jos trūkumų, kasdienių nege
rovių, akis badant aiškiems, nenuginčijamiems silpnumams, nebe

125 « Missum esse ad nos Salvatorem mundi, fides vivissima tenet : quo
niam Christum ipse praedicat Christus, hoc est corpus Christi toto orbe 
diffusum. In coelis enim ille erat, et saevienti in terra persecutori dicebat, 
Quid me persequeris (Acta 9,4) ? Ubi Dominus sic expressit et hic se esse 
in nobis. Sic totus crescit : quia quemadmodum ille in nobis est hic, sic 
et nos ibi in ilio sumus. Hoc facit compago charitatis. Ipse qui caput 
nostrum, Salvator est corporis sui. Praedicat ergo Christus Christum, prae
dicat corpus caput suum, et tuetur caput corpus suum » (S. Augustinus, 
Sermo 354, cap. 1, nr. 1; Migne, P. L. 39, col. 1563).
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kalbant jau apie istorinius praeities įvykius ? Ir tačiau taip yra. 
Bažnyčia yra šventa! Kad galėtume tai gerai suprasti, privalome 
atsiminti ir gerai įsidėmėti, kad kaip Kristuje yra dvejopas ele
mentas, taip ir Bažnyčioje.

Kristaus asmenyje, šalia dieviškojo prado, jo dieviškosios 
prigimties, dievybės, yra dar ir žmogiškasis elementas arba pra
das, jo žmogiškoji prigimtis. Lygiai tie du pradai yra ir Bažny
čioje. Tačiau yra vienas skirtumas. Kai Kristuje jo žmogiškoji 
prigimtis yra kuo tobuliausia ir visiško atbaigimo, sudvasinimo, 
sudievinimo stovyje, to dar nėra jo Mistiniame Kūne — Bažny
čioje. Dieviškasis pradas, aišku ir Bažnyčioje yra kuo tobuliau
sias. Dievybė nedalijama, nei sumažinama, nei aptemdoma, ji 
ir Bažnyčioje pasilieka visiškame šventumo pilnume ir žibėjime. 
Ji yra šventa savo mokslu, savo Evangelija, savo apreiškimu, savo 
priemonėmis, savo sakramentais ir savo malone, ar kas tomis prie
monėmis naudojasi ar ne, arba net jas piktnaudoja. Tai nepakeičia 
šitų priemonių, dvasinio elemento šventumo.

Tačiau kitaip yra Bažnyčioje su žmogiškuoju pradu. Šituo 
požvilgiu Bažnyčia yra sudaryta ne iš kokių specialiai parinktų 
iš kažkur atsiradusių šventųjų, bet iš eilinių, šio pasaulio žmonių, 
iš nusidėjėlių, iš žmonijos tokios, kokia ji yra kasdienybėje, neiš
skiriant net nė pačių jos padugnių, didžiausių prasikaltėlių. Kaip 
tik ir yra Bažnyčios, Mistinio Kristaus Kūno uždavinys ir tikslas 
priimti žmoniją tokią, kokia ji yra, puolusią, nuodėmingą, pačiose 
jos padugnėse — neiškiriant nė vieno, — ir ją pakelti, perau
klėti, perkeisti, pašventinti, sudievinti. Kristus ne tik nepanorėjo 
išskirti iš Bažnyčios, savo Mistinio Kūno, nusidėjėlių, bet kaip tik 
tų nusikaltėlių naudai jis ir įsteigė savo Bažnyčią. Jis pats apie 
save tvirtina, kad atėjęs ieškoti ir gelbėti to, kas buvo pražuvę126, 
kad gydytojo reikalingi ne sveikieji, bet ligonys 127. Kristaus noru 
Bažnyčia yra sielų gydytoja, jų auklėtoja, mokytoja, švietėja ir 
valdytoja, vedėja, pašventėja ir sudievintoja. Ji yra tikrasis 
tobulumo luomas.

Šitas žmogiškojo trapumo elementas nusidriekia iki pačios 
Bažnyčios viršūnės, paties Kristaus vietininko. Nė vienas žmo

126 « Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę » (Luko 
19,10). Palygink Mato 18,11 ir visą skyrelį apie paklydusią tyruose avį, 
apie pamestą drachmą ir apie sūnų palaidūną (Luko 15).

127 « Fariziejai ir jų Rašto žinovai murmėjo ir sakė jo mokytiniams : 
Kam jūs valgote ir geriate su muitininkais ir nusidėjėliais ? Atsakydamas 
Jėzus jiems tarė : Sveikieji neprivalo gydytojo, bet tie, kurie serga. Aš 
neatėjau šaukti į atgailą teisiųjų, bet nusidėjėlių » (Luko 5,30-32; paly
gink Morkaus 2,17).
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gus, išskyrus Dievo Motiną Mariją, nėra išimtas, nėra išlaisvintas 
nuo ano žmogiškojo trapumo ir polinkių naštos, bet kiekvienas, 
nuo paskutinio ir paties žemiausiojo Mistinio Kristaus nario, pasku
tinio prasižengėlio ir piktadario iki paties aukščiausiojo ir šven
čiausiojo yra po šita našta. Išsilaisvinimas nuo pikto bei dva
sinis kilimas ir brendimas vyksta ne savaime, niekam nėra sutei
kiamas nė per aukščiausią hierarchinę padėtį, bet laimimas vien 
tiktai kiekvieno nario nuosavomis pastangomis, nors gausiai pade
dant, remiant ir vedant, skatinant ir įkvepiant malonei. Nė vienas, 
nė pats aukščiausias įvadas, Kristaus vietininkas, nėra išlais
vintas nuo tos kovos ir nuo tų asmeninių pastangų. Kiekvienas 
Mistinio Kristaus Kūno narys darosi šventas ne pagal užimamą 
vietą hierarchijoje, ne pagal turimą titulą, net ne pagal priklausymą 
— išorinį įsirašymą į Bažnyčią, lyg į kokią draugiją, bet vien 
tiktai pagal savo asmeniškos sąveikos su malone laipsnį.

Aišku, juo tobulesni yra Mistinio Kristaus Kūno nariai, ypa
tingai Mistinio Kūno aukščiausiai hierarchijos pakopoje esantieji 
vadovai, juo labiau spindintis ir žibantis yra Mistinio Kristaus 
Kūno — Bažnyčios veidas, tai yra pati Bažnyčia savo išorėje, 
ant kiek ji yra mums matoma. Tačiau net ir tuo atveju, kai 
patys atsakingiausieji hierarchijos nariai, netgi pats matomasis 
Bažnyčios šefas — jos galva, Kristaus vietininkas, būtų kuo nuo
dėmingiausi, net ir tuo atveju tatai nepanaikintų, nepakeistų, nė 
per plauką nesumažintų Bažnyčios, kaip dieviškos institucijos, 
šventumo. Labai realiai žvelgia Šv. Tėvas Pijus XII savo jau 
minėtoje enciklikoje apie Mistinį Kristaus Kūną, sakydamas, kad 
dieviškasis Bažnyčios Steigėjas, Kristus, prileidžia net pačiuose 
aukščiausiuose savo Mistinio Kūno nariuose, tebesančiuose žemėje, 
(taigi nė paties jo vietininko neišskiriant), aną apgailėtiną palinkimą 
į bloga, kad tuo būdu būtų išbandytas Mistinio Kristaus Kūno 
narių tikėjimas, ir kad jie augtų nuopelnais, net ir netobuluose atsto
vuose matydami Dievo vietininkus, jų klausydami stiprėtų tikė
jime ir bręstų dvasioje 128 *.

128 « Quodsi in Ecclesia aliquid cernitur, quod humanae arguit condi
tionis nostrae infirmitatem, id quidem non iuridicae est eius constitutioni 
attribuendum, sed lamentabili potius singulorum ad malum proclivitati,
quam idcirco divinus eius Conditor in altioribus etiam mystiei sui Corporis 
membris esse patitur, ut et ovium Pastorumque virtus comprobetur, et 
in Omnibus increscant christianae vitae promerita. Christus enim, ut supra 
diximus, ex constituto a se coetu seclusos noluit peccatores; si igitur non
nulla membra spiritualibus morbis laborant, non est cur erga Ecclesiam 
nostrum minuamus amorem, sed cur potius erga eius membra pietatem 
adaugeamus» (Enciklika Mystiei Corporis Christi; žr: Acta Apostolicae 
Sedis, XXXV (1943), 225 psl.
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Bažnyčioje, Mistinio Kristaus Kūno nariuose, yra ne tik 
silpnybių, netobulumų, bet net klaidų, žaizdų, nuodėmių 129. Tos 
silpnybės, klaidos, nuodėmės, — tos pūliuojančios žaizdos, — 
nėra priskirtinos ir nepriklauso Bažnyčiai kaip tokiai, kaip die
viškajai Institucijai, tai yra jos dieviškajam pradui arba tariamam 
to dieviškojo prado «nepajėgumui», bet jos yra tik žmogiškojo 
trapumo ir menkystės, tik žmogiškojo nuodėmingumo atsineštinis 
kraitis, tik, jei taip galima išsireikšti, tos «nebuities », iš kurios 
esame išnirę ir vis labiau iškylame, savotiškos «nuotrupos », tik 
mūsų dar neatbaigto sudievinimo liekanos, — aiškus įrodymas, 
kad dar nesame pakankamai performuoti, sudvasinti, sudievinti. 
Šios pūliuojančios žaizdos, kurios turi būti išgydytos, šitie žmo
nės, kurie jų varginami, kaip tik yra « medžiaga », kuri dar turi 
būti pašvęsta, yra «tešla », kuri dar turi būti «įraugta »13°, per
keista, nušviesta Bažnyčios šventumo.

Kovojanti Bažnyčia žemėje, kenčianti Bažnyčia skaistykloje, 
triumfuojanti Bažnyčia danguje. Atbaigtieji, tobulieji nepasi
lieka čia žemėje kovojančios Bažnyčios papuošalui, bet pereina 
į dangų pas Tėvą. Už savo nuodėminguosius kovojančius Mistinio 
Kristaus Kūno narius Bažnyčia kasdieną meldžia Tėvą: ir atleisk 
mums mūsų kaltes 131.

Neretai mūsų laikais girdėti dejavimų ir kaltinimų, esą Baž
nyčia praradusi savo įtaką, nustojusi savo reikšmės ir pajėgumo. 
Ne Bažnyčia nustojo savo pajėgumo, bet žmonės sumenkėjo. 
Bažnyčia gi, kaip buvo, taip ir pasiliko, jauna ir pajėgi, kaip pir
mąją Sekminių dieną, visame savo skaistume, grožybėje, galioje 
ir pajėgume, be dėmės ir raukšlės, šventa ir nesutepta 132. Kaltinti 
Bažnyčią dėl žmonių netobulumo, yra tas pat, kaip kaltinti gydy
tojus ir gailestingąsias seseris dėl ligų. Juk ne dėl to yra ligų ir 
ligonių, kad yra gydytojų ir gailestingųjų seserų, bet kaip tik 
jų yra dėl to, kad yra gydytinų ir slaugytinų ligonių. Kaip ligo
ninės personalas yra sveikatingumo ir sveikatos užlaikymo ir jos 
atstatymo faktorius, lygiai Bažnyčia žmonių pašventinimo atžvil-

129 Šv. Tomas Akvinietis, kalbėdamas apie Kristaus porsiformavimą į 
Bažnyčią ir Bažnyčios persiformavimą į Kristų, pabrėžia, kad Kristuje 
nėra nuodėmės, bet ji dar yra Bažnyčioje, Kristaus Mistinio Kūno nariuose: 
«In membris autem Christi, id est in Ecolesia, sunt delicta sive peccata. 
In capite vero, id est in Christo, nullum est delictum » (Expositio in Psalmos 
Davidis, Ps 21,1).

130 Mato 13,33.
131 Mato 6,12; palygink Luko 11,4; encikl. Mystici Corporis Christi, 

žr. Acta Apostolicae Sedis, XXXV (1943), 225 psl.
132 Efeziečiams 5,27.
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gin. Net jeigu ligoninėse tebūtų tiktai bepročiai ir pūliuojantys 
vėžininkai, negalima būtų kaltinti gydytojų, nes ne gydytojai tų  
ligų priežastis, bet tik tam jie yra kad gydytų ir slaugytų. Lygia 
Bažnyčios užduotis yra pašvęsti. Tam ji buvo Išganytojo įsteigta 
Kristus Bažnyčią įsteigė ne todėl, kad jau buvo pamaldžių da
vatkėlių ar šventų, vertingų, tobulų žmonių, bet kaip tik tam, 
kad jų būtų, kad ir prasikaltėliai pasidarytų šventi. Labai stip
riai išsireiškia ir šv. Augustinas, tvirtindamas, kad Bažnyčia 
įsteigta, kad joje bręstų šventieji133. Tačiau savaime aišku, kad 
pašventimas neįvyksta automatiškai, per išorinį priklausymą 
Bažnyčiai, tarytum įrašymą į kokį nors pilietybės sąrašą, bet 
vien tiktai per valios pastangas, per vidujinį ir laisvą apsispren
dimą ir persikeitimą134. Ir niekas, jeigu nenori, negali priversti. 
Net pats Dievas, respektuoja laisvą žmogaus valią, jo apsispren
dimą, prievarta jo valios nelaužo.

Bažnyčia savo dieviškuoju elementu yra visados žibanti, 
šventa, visuomet to paties dieviško pajėgumo. Ji yra šventa savo 
tikslu : padaryti žmogų Dievo įsūnį, jį sudievinti, paruošti gyve
nimui amžinam Švenčiausios Trejybės bendravime. Toliau šventa 
ji savo priemonėmis ir jų gausumu : savo apreiškimu, sakramen
tais, liturgija, ypatingai šv. Mišių auka, aukštu doros mokslu, 
malone padarančia Dievo prigimties ir jo gyvenimo dalininkais. 
Šituo požvilgiu Bažnyčia yra šventa aukščiausiu galimu šven
tumo laipsniu. Čia jau nieko negalima ne tik pridėti, pagerinti, 
bet nelieka nieko geresnio pageidauti ar norėti.

Savo gi žmogiškuoju elementu, atskirų narių atžvilgiu, Baž
nyčios šventumas yra labai reliatyvus, pareinąs ne tik nuo žmo
giškos valios su malone laipsnio, bet net ir nuo laiko, būtent, kiek 
jau yra asmuo pažengęs : tebėra tiktai moralio brendimo pačioje

133 « Ecclesiam non habentem maeulam aut rugam (Eph. 5,27) ; non 
sic accipiendum est quasi jam sit, sed quae praeparatur ut sit, quando 
apparebit etiam gloriosa. Nunc enim propter ignorantias et infirmitatem 
membrorum suorum, habet unde quotidie tota dicat : Dimitte nobis debita 
nostra (Matth. 6,12)» (S. Augustinus, Retractationum libri duo, lib. 2, 
cap. 18; P. L. 32, col. 637-638; palygink ir to paties Šv. Augustino, 
Epistola 185, nr. 39-40 ; žr. P. L. 33, col. 810 ir Epistola 187, nr. 28 ; 
žr. Migne, P. L. 33, col. 842 ; taip pat Mystici Corporis Christi, žr. Acta 
Apostolicae Sedis, XXXV (1943), 203 psl.).

134 « Ne kiekvienas, kurs man sako : Viešpatie, Viešpatie ! įeis į dan
gaus karalystę, bet kas daro valią mano Tėvo, esančio danguje, tas įeis į 
dangaus karalystę. Daugelis man sakys aną dieną : Viešpatie, Viešpa
tie ! argi ne tavo vardu mes pranašavome, ar ne tavo vardu išvarinėjome 
velnius ir ar ne tavo vardu darėme daug stebuklų ? Tuomet aš jiems pareik
šiu : Aš niekuomet jūsų nepažinau ; atstokite nuo manęs, jūs pikta
dariai ! » (Mato 7,21-23).
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pradžioje, jo vidurkelyje, ar jau artinasi į pilnutini atbaigimą, ar 
gal jau yra ji pasiekęs permainyme; pagaliau priklauso net nuo 
prigimtinių dovanų, kaip sveikatos, gabumų, būdo ir t.t. įvairumo. 
Daug yra buveinių danguje, užtikrina Kristus 135 .

Bažnyčia yra kaip nuolatos plaukianti upės srovė, įtekėjusio 
į vandenyną vietą užima nauja srovė iš šaltinio, taip kad upė 
atrodo visiškai nesikeičia. Lygiai ir su Bažnyčios nariais : vieni 
kelionės pabaigoje eina į dangų, bet tuojau pat seka kiti, vis nauji 
ir nauji, tarytum vandens besiliejantys iš šaltinio į tą srovę 
tekančią į dangaus karalystę. Šitas žmogiškasis elementas yra 
nuolatinio judėjimo, nepastovumo, rūgimo ir apsisprendimo sto
vyje. Jis yra po nuolatine Kristaus malonės globa, po jos spin
duliavimu, po Šventosios Dvasios veikimo įtaka. Kaip saulės 
spinduliai veikia dirvą, daigindami žolę, lygiai malonė vaisina, 
ugdo ir brandina asmenybes Bažnyčioje.

Iš tikro, reikia tik prisiminti būrius šventųjų prieš Dievo 
sostą, kurių, kaip sako šv. Jono Apreiškimas, niekas negalėjo 
suskaityti136, jų heroiškos Dievo ir artimo meilės persunktą gyve
nimą ; gausybę kankinių, nepagailėjusių savo gyvybės ir ją ati
davusių už idealą, už kitus brolius, už jų dvasinę gerovę. Visa 
triumfuojanti Bažnyčia, baigusi žemės kovą, perėjusi šitą forma
vimosi periodą, baigusi moralinio kilimo ir dvasinio brendimo laiką, 
gyvena Dievo akivaizdoje, vienybėje su juo, jo amžinoje palai
moje.

Tačiau, kai kalbama apie Bažnyčios šventumą, pirmon eilėn 
neturima mintyje šitie šventųjų būriai, nes jie yra Bažnyčios vei
kimo išdava, jos vaisiai žmogiškajame elemente, bet pirmon eilėn 
turima mintyje angamtinis Bažnyčios šventumas jos dieviškajame 
elemente.

Minėtieji Bažnyčios kaltinimai dėl nepasisekimo, nevaisin
gumo, nepajėgumo tikrovėje yra nesąmoningi, bet labai stiprūs 
savęs paties apkaltinimai. Bažnyčios nevaisingumas jos žmogiš
kajame elemente yra visiškai priklausomas nuo pačių žmonių, 
nuo jų laisvos valios apsisprendimo, jos prieštaravimo malonei, bet 
jokiu būdu ne nuo paties dieviškojo elemento sumenkėjimo ar nepa
jėgumo, sakykime netinkamumo mūsų laikams. Tariamasis Bažny
čios nepajėgumas yra labai rimtas įspėjimas mums patiems! Ne

135 Jono 14,2.
136 « Po to aš mačiau didelę minią, kurios niekas negalėjo suskaityti,

iš visų tautų, giminių, žmonių kuopų ir kalbų : jie stovėjo ties sostu ir
Avinėlio akivaizdoje, apvilkti baltais rūbais, ir palmės buvo jų rankose »
(Apreiškimas 7,9).

3
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nuostatai, ne hierarchijos narių šventumas, ne koncilijai su savo 
nutarimais daro mus šventus, bet mūsų pačių moralinės pastangos 
sąveikoje su malone. Niekas negali nuo tų moralinių pastangų 
mus atpalaiduoti ar išlaisvinti. Dievo malonė su žmogaus laisvos 
valios piktumu ar atbulumu neflirtuoja.

Bažnyčios paskirtis yra apimti visus žmones, visų laikų visą 
žmoniją, ir juos padaryti šventaisiais. Davė galios tapti Dievo 
vaikais137. Taigi Bažnyčia jokiu būdu nėra tiktai šventųjų ir 
tobulųjų rinkinys, kuriame tik man būtų leista pasilaikyti keletą 
mano numylėtų netubulumų, tik jau ne kitiems. Kiti visi turėtų 
būti kaip dangaus angelai, ypatingai kiek tai liečia jų santykius 
su manimi. Kristus, įsikūnijęs Dievas, atėjęs išganyti žmo
nių, jų sudievinti, buvo jų iškoneveiktas, apkaltintas, pagaliau 
ant kryžiaus prikaltas, tų, kurių buvo atėjęs išgelbėti ir sudievinti. 
Nenuostabu tad, kad tada jų neatstūmęs nuo savęs, jiems leido ir 
į Bažnyčią įeiti, būti jos nariais, kad atsiverstų ir grįžtų į tiesos 
ir palaimos kelią.

Šv. Augustinas aiškindamas Apreiškimo eilutę, kur sakoma, 
kad danguje, naujoje Jeruzalėje138, nebebus nei dejavimo, nei 
šauksmo, nei skausmo139, labai taikliai nurodo, kad naujosios 
Jeruzalės statyba vyko visiškoje ramybėje be jokio triukšmo todėl, 
kad jos statybai «gyvieji akmenys»140 buvo šlifuojami, poliruojami 
ir galutinai paruošiami Bažnyčioje, tai yra žemėje. Čia žemėje 
Bažnyčios prieglobstyje yra formuojamos, pašvenčiamos ir atbai
giamos asmenybės. Ir kol šis darbas vyks, bus Bažnyčioje neto
bulumų.

Pats Išganytojas, prisikėlęs iš numirusiųjų, pamoko Emaus 
mokytinius, kad Kristus turėjęs kentėti ir taip įeiti į savo garbę 141. 
Tas pat yra ir su kiekvienu krikščioniu, jo Mistinio Kūno nariu. 
Visi Bažnyčios narių kentėjimai yra tik moralinis nusivalymas, 
tiktai dvasinis brendimas. Nuolatinė pasaulyje kova tarp gėrio 
ir blogio, ir nuolatinis sielų augimas ir brendimas vyks be paliovos 
iki pasaulio pabaigos, kol bus pasaulyje nors vienas žmogus. « Su
formuotųjų», išvykusių į dangaus palaimą vietą užima kiti, vis 
nauji ir nauji « pradžiokai» vis su tais pačiais blogais palinkimais, 
vis su tomis pačiomis ydomis, su ta pačia prigimtimi atvira blo

137 Jono 1,12.
138 Apreiškimas 21,2.
139 Apreiškimas 21,4.
1401 Petro 2,5.
141 « Tuomet jis jiems tarė : O, neišmanėliai ir nerangios širdies tikėti 

visam, ką yra kalbėję pranašai! Argi nereikėjo, kad Kristus kentėtų ir 
taip įeitų į savo garbę ? * (Luko 24,25-26).
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giui. Ir su kiekvienu tokiu « pradžioku » Bažnyčios darbas prasi
deda visiškai iš naujo, visiškai nuo pat pradžios. Bažnyčios 
uždavinys ir jos paskirtis nėra, kaip to kai kas norėtų, taip sa
kant, pagerinti žmonių veislę arba rasę, bet auginti, brandinti, 
formuoti ir pašvęsti žmonijos atskirus individus, neišskiriant nė 
vieno. Ir tai vyksta palengva, pagal prigimties dėsnius. Kaip nė 
geriausia mokykla septynių metų vaiko negali per mėnesį tiek 
išlavinti, kad jam galėtų suteikti doktoratą, lygiai ir Bažnyčia 
negali žmogaus perkeisti per vieną dieną ar vieną mėnesį. Jis 
turi augti ir dvasiškai bręsti. Tiesa, su laiku gali kiek pagerėti 
žmogiškieji metodai ir žmogiškosios priemonės, bet antgamtinės 
priemonės visuomet lieka tos pačios, ir visuomet visas apsispren
dimo darbas palieka ir iki pasaulio pabaigos paliks kiekvienam toks 
pat. Iki pasaulio pabaigos Bažnyčioje bus ir trūkumų ir nuodėmių.

Tiktai paskutinėje savo stadijoje, kai bus atbaigtas visos 
žmonijos išganomasis darbas, galutinai bus nugalėtas blogis, kai 
pasibaigs laikas, ir kai visa bus permainyta, perkeista, nušviesta, 
kai « pats sutvėrimas bus išlaisvintas iš sugedimo vergijos į Dievo 
vaikų garbės laisvę »142, kai pasibaigs kovos, ir pergalės bus sunai
kinta mirtis143 kai pasirodys naujas dangus ir nauja žemė144, ir 
kai Dievo vaikų garbė apsireikš mumyse 145, tada bus įgyvendintas 
visiškas tobulumas, pilnas šventumas, išlieta palaima ir nebebus 
nei dejavimo, nei skausmo 146. Tai visa bus galutinai praėję. Liks 
tiktai regnum veritatis, amoris et pacis — tiesos, meilės ir ra
mybės karalystė147. Liks tiktai palaimos pilnybė, kuria gyvena 
pats Dievas.

142 « Nes aš laikaus tos nuomonės, kad šio laiko kentėjimai negali ly
gintis su būsimąja garbe, kuri bus mumyse apreikšta. Nes sutvėrimas su 
išsiilgimu laukia Dievo vaikų garbės apreiškimo. Sutvėrimas juk buvo 
pavergtas tuštybei ne savo valia, bet to, kurs jį pavergė su viltimi, kad 
ir pats sutvėrimas bus išlaisvintas iš sugedimo vergijos į Dievo vaikų garbės 
laisvę. Mes juk žinome, kad visas sutvėrimas vaitoja ir kenčia skausmus 
iki šiolei. Ir ne tiktai jis, bet ir mes, kurie turime Dvasios priemones, dū
saujame patys savyje, laukdami Dievo įsūnystės, mūsų kūno atpirkimo. 
Nes viltimi mes esame išgelbėti. Bet viltis, kuri matoma įvykusi, nėra vil
tis; nes kaipgi kas gali tikėtis to, ką mato įvykusį » (Romėnams 8,18-24).

143 «Mirusieji kelsis nebegendą, ir mes būsime perkeisti. Nes šitas 
gendąs turi apsivilkti negedimu, ir tas marus turi apsivilkti nemarumu. O 
kai tas marusis apsivilks nemarumu, tuomet įvyks žodžiai, kurie yra para
šyti : Mirtis praryta pergalės. Mirtie, kur yra tavo pergalė ? Mirtie, kur 
yra tavo akstinas ? » (1 Korintiečiams 15,52-55).

144 Apreiškimas 21,1.
145 Romėnams 8,18-19; žr. 142 išnašą.
146 Apreiškimas 21,4.
147 Kristaus Karaliaus šventės mišių prefacija.
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Mūsų uždavinys yra žvelgti į Bažnyčią tikėjimo dvasioje ir 
ją taip vertinti. Gerai reikia skirti abu elementu : dieviškąjį ir 
žmogiškąjį. Lengva gerbti ir vertinti dieviškąjį elementą. Bet 
reikia gerbti ir žmogiškąjį, nes, kaip matėme, Bažnyčia savo žmo
giškuoju elementu yra bekylančių, beaugančių asmenybių eilė. 
Galima sakyti, tai savotiški besveikstą ligoniai, ar geriau, beaugą 
vaikai. Ir šitame žmogiškame elemente mūsų žvilgis turi išskir
tinai pastebėti ir vertinti tai, kas yra amžina ir jau pradeda sudie
vėti, tai yra ano dieviškojo prado įsigalėjimą žmoguje, o ne į tai, 
kas malonės dar nėra apvaldyta — į trūkumus. Kas dieviška, 
tai kiekviename žmoguje dar augs, stiprės ir pasiliks amžinai. 
Kita gi, tai yra žmogiškieji trūkumai, nepritekliai, klaidos, ydos, 
nuodėmės, visa tai bus sunaikinta, pašalinta atitaisyta, ir vieną 
dieną iš to viso nieko neliks. Tad nėra nė reikalo į tai kreipti 
dėmesį, nei tuo piktintis ar apie tai kalbėti. Šitoje dvasioje lengva 
bus ne tik Kristų mylėti, bet ir jo Bažnyčią, nežiūrint joje dar 
pasitaikančių trūkumų.

Šitoji Bažnyčios meilė nereiškia tik kažkokio abstraktaus 
gerbimo ar respektavimo, kuris greičiau būtų tik atstu stovėjimas, 
tik pasilikimas nuošaliai, užlaikymas tam tikros distancijos, gal 
net užsidarymas fariziejiškame išdidume, tai yra greičiau Bažny
čios vengimas, negu jos meilė ir pagarba jai. Bažnyčios meilė 
reiškiasi ne žodžiais ar jausmais, bet darbais : Bažnyčios įsakymų, 
nuostatų, potvarkių priėmimu ir nuoširdžiu pildymu, toliau ger
bimu jos atstovų, ne tik popiežiaus, vyskupų, kunigų, bet ir visų  
jos narių, net ir nuodėmingųjų. Šita meilė ir pagarba re
miasi pastebėjimu ir užčiuopimu tikėjimo dvasioje Dievo veikimo 
pasaulyje, jo prezencijos, jo gyvenimo ir veikimo sielose. Tai galu
tinai reiškia pajautimą Dievo meilės, sklendenančios ant viso pa
saulio. Tai veda prie įsijungimo pagal savo aplinkybes ir gali
mybes į tą Dievo planų vykdymą žemėje, į jo karalystės įkūrimą 
sielose. Pagaliau tai ves kartu ir prie gilesnio paties Dievo paži
nimo, jo meilės, jo kontempliacijos ir gyvenimo su juo.

Antanas Liuima, S. J.
Roma, 1962 m. sausio 20 d.
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L’ÉGLISE EN TANT QUE L’EXPRESSION VISIBLE 
DU CORPS MYSTIQUE DU CHRIST

par
Antanas Liuima, S.J., professeur

Résumé

Dans la première partie de l’article sont examinés les textes d’exé
gèse scripturaire concernant la préparation et la fondation de l’Église.

La seconde partie est dédiée à l’étude des relations qui existent 
entre le Corps mystique du Christ et son Église, avant tout de la fonc
tion de cette dernière dans la formation du Corps mystique du Christ 
jusqu’à son achèvement dans la consommation des siècles.

Enfin la troisième partie traite avec insistence, parmi les notes 
de l’Église, celle de sa sainteté, dans son aspect divino-humain.


