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"DZIMTENESZVANI..."

(levada vārdi)

let ceļinieks. Aiz viņa jau daudzi nostaigāti dzīves un darbu,

grūtību un kalpošanas soļi. Vietām un brīžiem ceļš visai akme-

ņains un smilšains. Bet viņš iet un iet, nenoguris un gaišu smai-

du sejā. šis ceļinieks — sirmais 85 gādnieks, mūsu Dzimtenes

Baznīcas Virsgans.

No kurienes viņam spēks un gaišais smaids?

Viņš dzird zvanus... Tie tālās bērnu dienu un latvju zemes

zvani. Tie ieskanēja viņa sirdī, kad viņš kā zēns un jauneklis

un vēlāk kā Dieva vārdu sludinātājs soļoja uz baltajiem latvju

dievnamiem. Un nu, arī ejot smilšaino tautas grūtību un trimdas

ceļu, viņa ausis skar tālās zemes zvanu skaņas un — kājas nepa-

gurst un sejā ieviešas smaids.

Bet viņa ausis skar vēl otri zvani, jo ir vēl otra, garīgā dzim-

tene. Tā tur, kur kopēji sadzirdam Dieva balsi, saskaramies ar

Viņa Svēto Garu, jūtamies Dieva rokā, gara un sirds sadraudzībā.

Vai draudzē, vai mazā pulciņā, vai ģimenē („Kur divi vai trīs

ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū"). Sirmais

ceļinieks dzird šos zvanus, tiem sudraba skaņas, un nejūtas no-

guris. Soļi viegli, silti raugās acis.

let ceļinieks. Dzird vēl trešos zvanus, šiem zvaniem vēl sil-

tākas un maigākas balsis. Tām tīrākā zelta skaņas, šie zvani

dzied: „Tur augšā aiz zvaigznēm..." Šie skanīgā zelta zvani tre-

šās, dvēseles dzimtenes, mūžības, debesu zvani. Dzird ceļinieks
šo zvanu dziesmu — gaist visas rūpes, bažas un nemiers, seja

skaidrojas, acīs mūžības ilgu skati.

Sirmais ceļinieks iet un nepagurst, jo dzird trijus zvanus.

Vieniem dzimtenes dievnamu torņu, otrajiem dzidras baltsudra-

ba, trešajiem tīrskanīga zelta balsis. Ceļinieks zin, ir trijās dzim-

tenes: viena latvju tautas, latviskā gara un bērnu dienu zeme; otrā

garīgā dzimtene, kur jūtamies Dieva, Kristus un savējo sadrau-

dzībā.un trešā dvēseles dzimtene, mūžības dārzi.

Bet šis 85 gādnieks ne tikai Šo zvanu sadzirdētājs, bet, uzņē-

mis dziļi sevī šo triju dzimteņu zvanu dziesmas, arī pats ar visu

savu personību, dzīvi un Dieva kalpa darbu ir kļuvis dzidrs un

spēcīgs zvans mūsu tautas un trimdas saimes vidū un ceļos. Ik

solī viņš atgādina: dzirdiet, skan tālās dzimtenes zvani, neaiz-

mirstiet, jo jūs piederiet savai tautai un baltajai latvju zemei,

paliekat uzticīgi un dzīvojiet tai. Ik solī kā zvans viņš atgādina:

dzirdiet, skan garīgās dzimtenes zvanu dzidrās balsis, tā mūsu
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Dimtenes Baznīcas draudēs un pulciņi un ģimenes, kur gara sa-

draudzībā, mīlestībā vienoti, jūtamies sava Dieva rokās un Kri-

stus tuvumā; neaizklīstiet no tās, cik tajā paliksiet, tik jutīsaties

stipri un laimīgi. Ik solī kā saucējs viņš atgādina: dzirdiet, tur

dvēseles dzimtenes, mūžības un debesu zvani, un esiet mierīgi,

lai kad un kur pienāks zemes dzīves pēdējā stundiņa, mēs neejam

tumsā, jo mūsu priekšā vērsies kādas brīnišķīgas pasaules zelta

vārti, tikai dzīvojiet cienīgi, lai varat tajā ieiet.

Lūk, tāpēc, ka ir šīs trīs dzimtenes un trīs zvani un sirmais

ceļinieks, mūsu Virsgans, pats ir kļuvis kā aicinātājs, atgādinātājs

un stiprinātājs zvans, šai grāmatai, kas ir Latvijas Ev. Lut. Baz-

nīcas, tās draudžu un mācītāju saimes un daudzu tūkstošu vel-

tījums viņam, nebija cita vārda, kas būtu piemērotāks un izteik-

smīgāks, kā

„ DZIMTENES ZVANI"

Visu to, kas strādāja pie šīs grāmatas veidošanas, sirsnīgākā

un pazemīgākā vēlēšanās bija un ir, kaut katrs, lasot šo grāmatu

un domājot par šo ceļinieku, sadzirdētu arī šo triju dzimteņu zva-

nus.

Kā katram cilvēkam, tā arī grāmatai ir sava sūtība un uzde-

vums. Laikam gan šī grāmata vislabāki būs pildījusi savu uz-

devumu un nesusi savai tautai un katram lasītājam vislielāko

svētību, ja mēs, lasot to, ne tikai sadzirdēsim šos zvanus, bet arī

paši sāksim šiem zvaniem līdzi skanēt savās mājās, draudzēs un

apkārtnē.

Dievs, palīdzi mums kļūt par šo triju dzimteņu dzidro un spē-

cīgo zvanu pilnām dvēselēm.



Latvijas Ev. - lut. Baznīcas Archibīskaps prof. Dr. T. Grūnbergs

pēc aizvesto piemiņas dievkalpojuma Bonnā uz Lutera baznīcas

kāpnēm 1954. gada 15. jūnijā.
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R. MAŠERS

KAD DZIĻA MIGLA MANU DZĪVES JŪŖU SEDZ

(Dziesmu gr. 450.)

Kad dziļa migla manu dzīves jūru sedz,

Un mana dvēsle balles, šaubas redz,

Tad, ak lielais palīgs, savu mieru manim sniedz,

Vētrās, viļņos savu spēku redzēt liec.

Jēzu, varenais glābējs, ostā drošā ievadi,

Kristu, mūžīgais palīgs, mūžā pavadi.

Kad vētras, viļņi cita dzīvei virsū brūk,
Tā prieki, laime šķīst, un zūd un jūk,
Tad Tu, Kungs pār vētru, māci manī mieru nest,

Dodi dvēsles atrast, tās pie Tevis vest.

Jēzu, lielais žēlotājs, savu prātu dodi man,

Kristu, Kungs un Pestītājs, kalpot gribu gan.

Kad vakars metas, dzīves saule rietēt sāk,
Kad mājās jāiet, nāve klāt jau nāk,
Tad, ak lielais palīgs, ceļā grūtā neatstāj:

Augšā, debess mājas, prieks un miers mums māj.

Jēzu, dievišķais varon's, nāvē Tu mums sargs un gans,

Kristu, dzīvības lielskungs, esi palīgs mans!

Tulk. T. Grūnbergs
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I

BIOGRAFIJA

„Pie rokas ņem un vadi,

Kungs, mani pats.

Līdz beigsies mūža gadi,

Un gaišs būs skats.

Ne soļa es bez Tevis

let negribu.

Ņem mani līdz pie sevis,

Kur iesi Tu."

(Dz. gr. 469)
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Māc. EIMARS ROZĪTIS

Archibīskapa sekretārs

LATVUAS EV. - LUT. BAZNĪCAS ARCHIBĪSKAPS

DR. TEODORS GRŪNBERGS MŪŽA TECĒJUMĀ

I lESKAŅA

Taisnais zaļo kā palma, aug kā Libanona cied-

ra. Dēstīti tā Kunga namā, viņi zaļo mūsu Dieva

pagalmos. Vēl vecumā viņi nes augļus, ir sulīgi un

zaļi. Lai paustu, ka tas Kungs ir taisns, mans patvē-

rums, kurā nav netaisnības.
Pp. 92 13—16.

Latvijas Ev. - Lut. Baznīca ir centusies un cīnījusies, lai vi-

sos laikos un apstākļos tā būtu ar savu Dievu un savu tautu. Ja

nu grūtās cīņās un neatlaidīgā darbā ir atļauts uz mirkli apstā-

ties, atvilkt elpu, paraudzīties atpakaļ, kādā vētru un negaisu

pasaulē mēs esam dzīvojuši un cīnījušies, un smelt no pagātnes

notikumiem, no lieliem ticības vīriem un varoņiem, viņu pašaiz-

liedzīgiem darbiem un bezbailīgiem apliecinājumiem ticībā Dieva

vaiga priekšā spēkus, tad mūsu skati arvien apstājas pie mūsu

ticības Tēva M. Lutera un viņa labākā un neatlaidīgākā palīga

F. Melanchtona. — Tā nebija nejaušība, ka reformācija atnāca

kā vienā no pirmām zemēm uz Latviju un mūsu sirmā Rīgā tika

sludināta evaņģēlija skaidrā mācība Pētera baznīcā, bet tas bija

Dieva nosprausts un izvēlēts ceļš, jo mūsu dzimtene nu vienreiz

pasaulē ir tas stūrītis, kur gandrīz vai visi Eiropas kari ir izkaro-

ti, kur ir tik daudz asinis lietas, ka nezin kur citā vietā virs ze-

mes. — Un tāpēc tiem ļaudīm, kuri tur dzīvoja — vīri un sievas

stiprā latvju ciltī — Dievs deva evaņģēliju kā drošumu, kā stip-

rumu pāri un cauri vēstures notikumiem kara vētru un negaisu

plosītā latvju tautā. —

Ja nu saka, ka savā darbībā M. Luters ir bijis kā drošs, ne

atlaidīgs slīdumnieks Dieva vīna kalnā, kas, lai šo kalnu iekārto-

tu, nebaidījies ne no kādiem grūtumiem, gāzdams kokus ar sak-

nēm, lauzdams celmus un akmeņus, un spēka tam nav trūcis ze-

mi aprušināt tā, lai tur labi patiktu gulēt sēklas graudam, briest,

plesties, laist saknes un asnus. Jeb trauslam vīna koka stādam

būtu prieks dziļi iesakņoties un neļauties no vētrām, kas plosās
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vīna kalnā, ļaut sevī izsakņot. Tur vajadzēja cita vīra, kam ne-

bija tāda spēka, bet kura rokās bija maigums, kura sirdi bija

mīlestība arī pret vismazāko, pret vissīkāko sēklas graudiņu, pret

visvārgāko stādiņu. — Un tas Ev. - luteriskās Baznīcas sākums

bija M. Lutera draugs un cīņu biedrs Filips Melanchtons.

Tāpat, ja nu metam savus skatus atpakaļ nesenā pagātnē,
tad viens liels un varens tēls nostājas mūsu gara acu priekšā, un

tas ir mūsu Latvijas Ev. - lut. Baznīcas pirmais bīskaps Dr. K.

Irbe.

Ne vairs ikdienas sīkumu nomākts un politisko vētru ap-

draudēts un sabangoto viļņu apskalots, mūsu priekšā nostājas vi-

ņa patiesais tēls, viņa lielā personība, kas iegājusi mūsu tautas

un Baznīcas vēsturē, kas, savā laikā darbodamies, nav strādājis

tikai savam laikam, bet daudzām paaudzēm, savas tautas un sa-

vas Baznīcas nākotnei. Viņš bija mūsu Baznīcas, Latvijas brīv-

valstī, pirmais līdumnieks, un pirmais vīna kalna strādnieks. Viņš

veidoja un cēla dzīvu un dzīvot spējīgu Latvijas Evaņģēliski - lu-

terisko Baznīcu, kuras gala mērķis bija —
dzīva tautas Baznīca.

Līdums nu bija līsts, un arī tika dēstīts un kopts, lai viss pa

godam augtu, zeltu un plauktu. Bet tad sacēlās politiskas vētras.

Bīskaps Dr. K. Irbe, būdams vīrs kā varens latvju zemes ozols,
neliecās šo vētru priekšā, bet atteicās no sava augstā amata.

Tās bija drūmas dienas mūsu Baznīcas dzīvē. Ar bažām bija

jāraugās nākotnē, kas būs tas vīrs, kurš varēs apklusināt šīs ploso-
šās vētras, apsaukt nemiera garus un atkal ienest mieru Latvijas

Baznīcas dzīvē? Kur rast vīru, Dieva svaidītu, kas droši un bez-

bailīgi tvertu sabangotos viļņos Latvijas Baznīcas vadības stūri? —

Bet šādos nopietnos un izšķirīgos brīžos ir veltīgi bēdāties un

bažīties. Dievs pats dod savu svētību, savu žēlastību un Dievs

pats svaida par savas Baznīcas vadītāju šeit virs zemes laicībā to,
kurš ir vispiemērotākais, kurš visnepieciešamākais šādā nopietnā,

jā, pat ļoti kritiskā brīdī, likdams tā rokās vadības stūres ratu,
dodams viņam līdzi tālajā ceļā savu spožo ceļa rādītāja zvaigzni,

dziļu ticību, kas nemaldīgi rāda Dieva Tēva nosprausto ceļu.

Tā nu arī Dievs lika Latvijas Ev. - lut Baznīcas sinodei 1932.

gada 29. martā tikpat kā vienbalsīgi izšķirties un aicināt par Lat-

vijas Ev. - lut. Baznīcas augsto vadītāju, bet arī par pirmo Lat-

vijas Ev. - lut. Baznīcas Archibīskapu, sirmā Latvijas galvas pul-
sētā Rīgā, Ventspils draudzes ilggadīgo mācītāju Teodoru Grūn-

bergu.

Patiešām! Viņa personā, kā to mēs visi esam pieredzējuši,

cauri brīvības laikiem dzimtenē, kā arī bargos okupācijas laikos

mājās, bet it īpaši tagad bēgļu laikos trimdā un trimdas dzīves

smagā krusta nešanā, Dievs bija un ir devis archibīskapā Dr. T,

Grūnbergā, viņa vienreizējā personībā, vīru — sirdsskaidru Baz-
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nīcas Galvu, kas ir savā augstā amatā un savā personīgā dzīvē

labākais paraugs mīlestībā, kalpošanā, pazemībā un miera sludi-

nāšanā.

Ja nu Latvijas Baznīcas pirmo bīskapu K. Irbi mēs pielīdzi-

nām līdumniekam, kura uzdevums bija līdumu līst un laukus ie-

rīkot, mēs varam ari viņu uzskatīt kā Vecās Derības pravieti,
kas spēka pilns no Dieva Sv. Gara, bezbailīgi un nenoguris pūlas

un strādā līdz vēlai vakara stundai un droši pretī stādamies, tais-

nības un patiesības vārdā un pārliecībā, pret visām nedienām un

grūtībām, kuru nebija mazums mūsu jaunā valstī un mūsu jaun-

veidojamā Baznīcā, tad mūsu pirmo Archibīskapu Dr. T. Grūn-

bergu mēs varam pielīdzināt Jaunās Derības apustulim, Jēzus

mīļākam māceklim — Jānim, kas izgāja kā sējējs mūsu Baznīcas

līdumā, tā Kunga Vīna kalnā, kur zeme jau bija sagatavota, kur

nakts vēsums un veldzējoša rasa bija irdeno zemi darījusi miklu

un valgu, un mīlīgai, siltai agrās pusdienas saulei spīdot, kā sē-

jējs, balti tērpies, ar sētuvi plecos, viņš izgāja sēt, un kaisīja ba-

gātīgi no savas sētuves — mīlestības, miera, pazemības, laipnī-

bas un lēnprātības sēklas, un to viņš darīja ne vien mīlīgā laikā,

kad laiks piemērots sējai, nē, viņš gāja un kaisīja sīklas graudus

arī vislielākās vētrās, visbargākos negaisos, visspiedošākā bēdu

saules tveicē, kāda nāca pār Latviju II Pasaules kara laikā, oku-

pācijas varu gados un tagad garā ieilgstošā trimdā.

Kā tas ir iespējams? Šis mūsu Baznīcas lielais vīrs, mīlestī-

bas un miera sējējs, ir jau savā agrā bērnībā, dzīvodams mīļo

vecāku paspārnē un gādībā, mežiem bagātā apvidū, kur apvārksni

noslēdz zilais mežu loks, arvien mācījies acis pacelt uz vareno

ozolu galotnēm, kuri apņēma vecāku sētu, kur rītos agri saulei

lecot, varēja saskatīt pirmos saules starus, un vakarā saulei rie-

tot aiz melnā mežu loka, kad jau zilas ēnas klājās pār tīrumiem

un vecāku sētu, vareno ozolu galotnes arvien vēl rotāja pēdējie,

sārti violētie, norietošās saules stari. Viņš mācījās acis pacelt

pret debesīm, kur spožas Dieva zvaigznes iedegas pēc saules rie-

ta, rādīdamas ceļus ir vientuļam gājējam nakts tumsā, ir kuģinie-

kam uz jūras, viļņos un bangās.

Kā latviešu zemnieka dēlam viņam jau bērnībā jāveic dažs

labs uzdevums un pienākums, kuru nekad netrūka plašajā tēva

sētā. Tā no turienes Archibīskaps ir paņēmis līdzi savā bagātā,

atbildības pilnā dzīvē daudz labu, krietnu, patriarchalu likumu,

kas daudz viņam ir palīdzējuši tā atbildības pilnajā amatā kā

Latvijas Ev. - lut. Baznīcas Virsganam. Priekos un bēdās arvien

pacelt savu skatu pret Dieva debesīm, no kurienes nāk neizmēro-

jama palīdzība. Izaudzis latvju zemnieku vienkāršībā un skaid-

rībā, un dziļā reliģiozitātē un paļāvībā Dievam visās lietās un

visos laikos, visgrūtākos dzīves brīžos, kur dažkārt neviens vairs
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nespēj sniegt padomu. Archibīskapa Dr. T. Grūnberga lielā mie-

rā un paļāvībā teiktie vārdi: „Dievs zina, uz ko tas ir labi!" ir

daudz reiz satrauktos prātus nomierinājuši un ienesuši arī vas-

bažīgāko sirdīs mieru un paļaušanos Dievam, šo spēju ir iegu-

vis Archibīskaps, tikai pateicoties savai vienkāršībai un sirds-

skaidrībai, kas tura cilvēku tīru, neaptraipītu, drošu, nešaubīgu,

neliekuļotu, tikumiski labu un cēlu un ļauj garā saskatīt miesīgām

acīm neredzamā Dieva vaigu (Mat. 5, 8.).

II BĒRNU DIENAS UN JAUNEKĻA GADI

Latvijas Ev. - lut. Baznīcas Virsgans ir dzimis 1870. gadā 2.

aprīlī mežiem bagātā apvidū, Dundagas pagasta Gibzdes muižā.

Tur viņš ir pavadījis savu agro bērnību, rotaļādamies akmeņai-

na strauta malā, kas priecīgi čalodams sitis savus viļņus baltās

putās pret cietajiem akmeņiem, pārvarot visus ceļā liktos šķēršļus.
Strauta krasti pavasarī un vasarā grimst krāšņo lauku pļavu

ziedu rotā, kur čaklas darba bites vāc saldo medu, un vāc to no

visādiem ziediem un liek puisēnam domāt, ka medus tiek sa-

vākts ir no krāšņiem, ir no vienkāršiem, ir no saldiem, ir no sū-

riem ziediem, bet gala iznākumā medus ir salds un garšīgs. Bi-

tes sīkais darbs māca zēnam čaklumu, sīkais strauta malas zieds

pieticību un pateicību par visu, kā ir un kā būs.

Archibīskapa vecāki pazīstami plašā apkārtnē kā darbīgi un

ļoti krietni ļaudis. Tēvs Ernests Grūnbergs ir krietns zemnieks,

bet kurš iet līdzi laika garam un lasa labas grāmatas un abonē

„Pēterburgas Avīzes". Tautas atmodas darbinieka Krišjāņa Val-

demāra gara uzmudināts, viņš ir sācis rūpēties par Dundagas

novada garīgās un saimnieciskās dzīves attīstību un uzplaukšanu.

Archibīskapa māte Vilhelmine Grūnberga, dzimusi Kronber-

ga, pelna it sevišķu ievērību, jo Kronbergu dzimta ir tuvos ra-

dos ar mūsu dainu krājēju un sakopotāju Krišjāni Baronu.

Kr. Barona māsa Kristine ir Vilhelmines māte, tātad Archi-

bīskapa vecmāmiņa, kura dzīvojusi Valtenes muižā, kādus 5—6

km. no Gibzdes muižas. Bērni ļoti mīlējuši un cienījuši savu

vecmāmiņu. Viņa bijusi bagāta savā sirds siltumā un mīlestībā,
bet arī bagāta tautas teikām, pasakām, nostāstiem un dziesmām,

kuras labprāt stāstījusi bērniem un tautas dziesmas mācījusi dzie-

dāt savā dzidrā, skaidrā balsī. Arī Kr. Barons bijis biežs viesis

Grūnbergu namā. Archibīskaps vēl šodien atceras nostāstus kā

„Krišs" šūpojis bērnus, t. i. Archibīskapa māti. „Mana māte gu-

lējusi, jau paliela meitene, vēl šūpulī un Krišjānis Barons to šū-

pojis, lasīdams kādu grāmatu, nogrimis lasīšanā un šūpulis ap-

stājies, tad meitene saukusi: „Kriš, šūpo bērnu!" —
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Archibīskapa māte pēc tiem laikiem un to prasībām ir bijusi

labi izglītota, pratusi lasīt un rakstīt ir latviski, ir vāciski, būda-

ma ļoti mūzikāla, tā ļoti mīlējusi dziedāt, un ņēmusi dalību kā

kora dalībniece Pirmos Dziesmu svētkos.

Archibīskaps neatceras brīža, kad viņa māte būtu bijusi dus-

mīga, jo nekad nav varējusi saredzēt dusmu iemeslu, bet nodarī-

to pārestību un netaisnību, to gan nav varējusi ilgi aizmirst. Jau-

kākie un svētlaimīgākie brīži Archibīskapa bērnībā ir bijuši, kad

māte kopā ar bērniem, pavasarī vai vasarā, kad vēl ziedējušas

pļavas strauta malā, nosēdusies pie strauta un dziedādama, no

Teodora un citu bērnu saplūktām puķēm ir vijusi vaiņagus, dzie-

dot ir garīgas, ir laicīgas dziesmas. Liekas gan, ka par daudza-

jām savām krietnām un labām īpašībām, kas tik bagātīgi ir

ievītas Archibīskapa dzīves ritumā, viņam ir jāpateicas savai

krietnai, mīļai un labai māmuliņai. Tā daudz no savas dzīves ir

devusi laba savam vecākam dēlam, kas tās tad tālāk izveidojis

un jaunā spožumā parādījis savā krietnā un atbildības pilnā mūžā.

Bet lielā saimniecība Ģibzdes muižā uzliek arī daudz darba

un pienākumu, un darba veicēju nekad nav par daudz. Tā arī

jau no mazuma zēnam arvien tiek uzlikts kāds darbs, kāds pie-

nākums. Un kā visi lieli vīri ir bijuši gani, Bībeles Dāvids un

visu ticīgo tēvs — Ābrams bijis ganu cilts, lai mācītos jaunībā

vadīt un valdīt ganāmo pulku, lai tad vēlāk varētu vadīt citus,

un kā katram lauku zēnam, zemnieka dēlam, Latvijā, tā arī Ar-

chibīskapam savā bērnībā ir bijušas jāuzņem ganu gaitas, ganot

gan cūkas, gan govis un aitas, gan zirgus, šinīs ganu gaitās, to

priekos un bēdās viņš dalījies ar savu māsu Šarloti, kā arī ar jau-

nāko brāli, vēlāko mākslinieku Jāni.

No Gibzdes muižas Archibīskapa vecāki pāriet uz lielo Popes

muižu par rentniekiem. No šejienes tad nu arī Teodors 1879. ga-

dā sāk savas pirmās skolas gaitas Kubeles skolā, kur par skolo-

tāju strādā Ernests Dinsberģis. Zēns skolā ir kluss un rāms, ļo-
ti uzcītīgs skolnieks, bet vārgs veselībā. Nelaime arī tā, ka skola

atrodas zemā, purvainā un mežainā apvidū. Kādu reizi slidino-

ties, zēns ielūst ledū, bet māsa Šarlote to izglābj, bet ir ilgu lai-

ku jāslimo.

Pēc izveseļošanās Teodoru vecāki nodod jaunceltā Ģibzdes

skolā, kur viņš mācās trīs ziemas (1881.—1884.). Pēc Ģibzdes
skolas tēvs Teodoru noved uz Talsiem, kur mūsu lielais valod-

nieks K. Mūlenbachs bija atvēris savu skolu. K. Mūlenbachs,

nākdams no Terbatas studentu ..Literāriem vakariem" un no kor-

porācijas — „Lettonia", ir ļoti latviski un tautiski noskaņots, kā-

dēļ arī skolā valda labs latvisks gars, bet arī liela nopietnība tiek

piegriesta labu zināšanu iegūšanai. Arī citi skolotāji bija latvis-

ki noskaņoti, un tā var sacīt, ka Talsos tai laikā skolā valdīja
tautiskās atmodas gars. — šeit zēns sajūsminājās par matēmati-
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ku un fiziku un ir nopietni nolēmis, ka studēs matēmatiku. Tal-

su skolas laikā viņš smagi saslimst ar plaušu karsoni, izveseļojas

un skolu ļoti sekmigi nobeidz 1887. gadā, ar ko nu arī izbeidzās

viņa skolas bērna gadi.

Minētās trīs skolas ir devušas ar saviem krietniem un vien-

reizējiem audzinātājiem jauneklim dziļu ticību, dievbijību, dabas

pētniecību un nodziļināšanos tās noslēpumos, iegūstot plašas zi-

nāšanas, bet šīs skolas, it īpaši K. Mūlenbacha, ir ielikušas jau-

nekļa krūtīs dziļu patriotismu, tautas un tēvu zemes mīlestību,

kā to vēl šodien, sirmā vecumā, Archibīskaps, stāstot savas atmi-

ņas, ar siltu un pateicīgu sirdi piemin.
Tālākās izglītības gaitas iet uz Jelgavas ģimnāziju. Arī te

viņš visiem uzkrīt ar savu klusumu un atturību. Viņš līdzi dar-

bojas „Latviešu lasāmu vakaru („Vakarnieku") pulciņā", kur ie-

ņēmis vadītāja vietu, un izcēlies debatēs; kur bijis vajadzīgs prā-
ta skaidrums un labas zināšanas, tur neviens nav varējis viņu

pārspēt. Ģimnāzijā jauneklis uz sevi drīz vien vērš ir skolotāju,

ir audzēkņu uzmanību ar savām labām zināšanām, čaklumu mā-

cībās un iedziļināšanos problēmās. Ģimnāzijā tad nu arī no jau-

na atdzimst Talsos iegūtais vārds — „profesors", kā jaunekļi lab-

sirdīgi ir godājuši viņa līdzskolnieki. Tomēr viņa sirds arvien

ir ilgojusies mājas, ilgojusies pēc savējiem, pēc Dundagas, Popes

klusajem, lielajiem zilajiem mežiem, kur čalo strauti un zied vien-

kāršās lauku puķes — pieticībā,, bet vētrām un negaisiem, pāri

pār jūrām un tālumiem atbrāžot, lepni pretim savas varenās, kup-

lās galotnes ceļ Ģibzdes simts gadu ozoli. Tur mājās, dzimtā pusē,

arvien bija vislabāki. —

Teodors Grūnbergs 1891. gada 8. jūnijā beidz Jelgavas gu-

berņas ģimnāziju, apmeklēdams to trīs gadus. Un tā paša gada
— 1891. 27. augustā viņš tiek uzņemts Tērbatas universitātes teo-

loģijas fakultātes studentu skaitā un viņa matrikula Nr. ir: 15039.

šī paša gada augusta mēnesī viņš arī iestājas latviešu studentu

korporācijā „Lettonia", kurai un tās karoga zvērastam viņš pali-
cis uzticīgs visu savu mūžu. šīs korporācijas devīzes godam viņš

ir piepildījis dzīvē un ar savu krietno nostāju apliecinājis karoga

zvērastu: zaļi - zili - zelta karogam — Vitām, salutem, veritatem!

— Viens par visiem, visi par vienu! Neskatoties uz daudziem pie-
nākumiem korporācija, T. Grūnbergs ar dziļu interesi un ļoti sek-

mīgi nododas teoloģijas studijām, kur nevar nepieminēt viņa lie-

lo mīlestību un dziļo interesi par sistēmatiskās teoloģijas prof. J.

Kerstena lekcijām, kuru piezīmes mēdza pārstrādāt un pārrak-
stīt tanī pašā dienā. Blakus studijām universitātē T. Grūnbergs
ir nodevies franču valodas mācībām, bet ar lielu interesi ir lasījis
klsaiķus, veltīdams lielu vērību latviešu valodas studijām un

problēmām. „Lettonia's" „Literāriskos Vakaros" viņš ir nolasījis
vairākus darbus, kur pēc laiku biedru atmiņām, jo interesants ir
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bijis, ļoti skaidrā latviešu valodā uzrakstītais un pamatīgi iz-

strādātais referāts — „Filosofa Plātona ideju mācība". Ņemot
vērā vēl tanī laikā maz izkopto terminoloģiju latviešu valodā, mi-

nētais darbs bija pieskaitāms vienreizējiem, kādi dzirdēti „Letto-

nia's" „Literāriskajos Vakaros". Tāpat kāds cits viņa darbs

~Tikumības mācība pie vecām vēsturiskajām tautām", pēc nolasī-

šanas „Literāriskos Vakaros" ieguva tādu ievērību, ka konvents

nolēma šo darbu ievietot ..Lettonia's" izdotajā rakstu krājumā —

„Sēta, Daba, Pasaule" (VIII burtnīcā, 1893. g. 96.—104. lapas pu-

sēs).

Laika biedri viņu, T. Grūnbergu, studiju laikā vērtē, kā lie-

lu grāmatu un patiesības mīļotāju, bet citādi klusu, draudzīgu un

mīļu un izpalīdzīgu tautieti, kas sava rakstura audzināšanai un

darba pārmaiņām, atpūtas brīžos, ir mīlējis spēlēt šachu.

1896. gada 28. maijā Tērbatas Universitātes teoloģijas fakul-

tāte liek priekšā universitātes koncilam piešķirt Teodoram Grūn-

bergam graduēta studenta diplomu, ko koncils arī piešķir tā paša

gada 7. jūnijā. Kandidāta darbu T. Grūnbergs iesniedz 1897. ga-

dā. Darbs veltīts Kristus „Kalna runām" pēc Mateja un Lūkasa

evaņģēlijiem un to savstarpējām attieksmēm, ko cenzējis prof. J.

Kerstens ar atzīmi „īsti labi", šai atzīmei pievienojas pārējie

profesori un uz šī sprieduma pamata Tērbatas Universitātes teo-

loģijas fakultāte 1897. gadā 10. oktobrī piešķir T. Grūnbergam

teoloģijas kandidāta grādu, šo lēmumu universitātes koncils ap-

stiprina tā paša gada 11. novembrī un nolemj viņam izsniegt kan-

didāta diplomu.

Nobeidzies ir jaunekļa dzīves posms, sākas darba gadi, gadi

pilni vētru, pat orkānu. Tomēr nobeidzot skaisto, mierīgo jaunī-
bas laiku, gribas vēl pāri vārdu minēt, kā viņu raksturo jaunības

draugi, ar kuriem T. Grūnbergs ir pavadījis ir studiju gadus, ir

dalījies sabiedriskā dzīvē „Lettoniā".

Jau studentu gados viņš ticības jautājumos ir bijis stingrs un

nelokāms. Droši un nešaubīgi stāvēdams uz Evaņģēliski - lute-

riskās Baznīcas pamatiem. Jēzus Kristus viņam bija Dieva Dēls,

kas cilvēcei mācījis Dieva labo, pilnīgo un žēlastības pilno prātu,

bet kas, par mums, grēciniekiem, ne tikai cietis un miris, bet pa-

tiešām arī augšāmcēlies no mirušiem, dzīvo un valda mūžīgi. Ne-

kad T. Grūnbergu nav skāris pesimisms vai izmisums. Arvien

tam ir bijis darba prieks, arvien gaišs, cerību pilns skats nākot-

nē. Arvien viņa vaigs ir bijis laipnības un mīlestības gaismas

apstarots. Viņam bija dots tik daudz sirds skaidrības un ticības

līdzi no vecāku mājām un no audzinātājiem, kas tad citādi nemaz

arī nevarēja būt. Dzīva ticība, ticība uz Dievu, uz Jēzu Kristu,

kā mūsu Pestītāju un Glābēju, dara cilvēka dzīvi priecīgu, cerību

pilnu un izlīdzinātu, kāda tā bija T. Grūnbergam un kāds viņš
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no jaunekļa, no studiju gadiem, iegāja darbā un pienākumu

un vētrām bagātā dzīvē.

111 DARBA GAITAS MŪŽA GĀJUMA

a) Lutriņos

Pēc pabeigtām studijām jaunais mācītāja amata kandidāts

Teodors Grūnbergs pieteicās Kurzemes konsistorijā, kura toreiz

ar zināmām aizdomām skatījās uz latviešu kandidātiem, it īpaši,

kuri bija aktīvi darbojušies latviešu sabiedrībā. T. Grūnbergs

bija aktīvs korporācijas „Lettonia" biedrs. Viņš bija nostādīts

nacionālā neuzticībā. Kādu laiku viņš darbojās kā mājskolotājs

Popē pie barona Ronnes, un te viņš sāk arī kalpot savu kandidā-

ta gadu pie māc. Hagenbergera, bet kandidāta gada turpinājums

noris, ar 1899. gada sākumu, Lutriņu draudzē pie māc. Raisona.

Draudze liela, māc. Raisons saslimst un tā T. Grūnbergs tiek 1899.

gadā 21. maijā Kuldīgā ordinēts par mācītāju. Lutriņu mācītā-

jam mirstot, viņš nu paliek par vikarmācītāju „atraitņu gadā" un

ari par skolotāju. Latviešu cilvēki drīz vien dziļi iemīļo savu

jauno mācītāju un ļaudis brauc no plašas apkārtnes viņa spredi-

ķos klausīties.

T. Grūnberga sprediķi nav tikai vārdi vien, bet tie ir pati

dzīve, ko spilgti rāda gadījums ar divām māsiņām - bārenītēm,

ko T. Grūnbergs pieņem audzināšanā, tās apgādā, uzaudzina un

izskolo. Lutriņu draudzes vēlēšanās ir šo savu vikarmācītāju

dabūt par savu pastāvīgo draudzes ganu. Kurzemes konsistorija

ir tam pretim, draudzes pārstāvji griežas pie kādreizējā Lutriņu

draudzes mācītāja, Kurzemes Konsistorijas assesora Sakranoviča,

kas bija pārvācojies latvietis, lai tas palīdz draudzes vēlēšanos

piepildīt, bet tas gan laipni, tomēr noteikti pateic, ka pats Dievs

T. Grūnbergam ceļā uz Lutriņu draudzi esot savēlis tik lielus

akmeņus (tautība — „Lettonia"), ka cilvēku spēkos nestāvot tos

novelt, bet viņš gādāšot no savas puses labu mācītāju mīļai Lut-

riņu draudzei. Draudze panāk, pēc neatlaidīgām cīņām, savu uz-

varu, un 1900. gadā 5. augustā superintendants introducē T. Grūn-

bergu par Lutriņu draudzes mācītāju. Tas nu bija liels sasnie-

gums, kas izdevās retam latviešu mācītājam tik īsā laikā tikt

par mācītāju savā dzimtenē, jo lielākā tiesa latviešu mācītāju bi-

ja spiesti meklēt darbu un maizi ārpus dzimtenes, tālu Krievijā.

Pats Grūnbergs par šo panākumu ir dziļi pārsteigts, un kādā vē-

stulē Kr. Baronam raksta, ka nezin, ar ko viņš ir izpelnījies šā-

du Dieva žēlastību.

Sākas arī Lutriņu draudzē nemierīgi laiki, sakarā ar 1905.

gada nemieriem. Draudze tiek ierauta revolūcionārā kustībā, bet
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draudzes locekļu vidū nav neviena, kas aiztiktu mācītāju, trau-

cētu tā dievkalpojumus, vai apgānītu baznīcu, jo draudze ļoti
ciena un mīl savu kluso, bet darbīgo un enerģisko ganu.

Kad sākās reakcija, ieradās soda ekspedicija, kura nemaz

neslēpa savus nodomus, ka tā bargi grib sodīt nemierniekus, it

īpaši no izpildu komitejas locekļu vidus, tad ļoti daudzus izglāba

jaunā mācītāja noteiktā iestāšanās pie soda ekspedicijas, tā glāb-

jot daudziem mantu un dzīvību. Pasargājot savu ganāmo pulku

no nevajadzīgām pārestībām un asinsizliešanas.

Lutriņu draudze tikai īsti saprata, ko viņa pazaudē, kad pēc

deviņiem bagātiem darba un svētības pilniem gadiem T. Grūn-

bergu par savu mācītāju aicina lielā Ventspils draudze. Lutriņos

viņš bija darbojies arī kā skolotājs māc. Raisona privātskolā, un

tādēļ Archibīskapa Tēva 40 mācītāja amata gadu jubilejā 1939.

gadā 21. maijā, Lutriņu 6 - klasīgo pamatskolu Jaunmuižā, no-

sauca par — „Archibīskapa Teodora Grūnberga pamatskolu".

b) Ventspilī

Uz Ventspili T. Grūnbergs atnāk 1907. gadā 26. aprīlī un pa-

liek tur par mācītāju līdz 1934. gada 1. aprīlim, taisni 27 gadus.

Ventspils nu ir viņa mūža darba lauks, no kurienes T. Grūnber-

ga vārds ir sācis atskanēt pāri pār dzimtā novada robežām, pār

visu Latviju. Te ir no sākuma jauki, mierīgi, ražena darba gadi,

kuri tika pārtraukti, sakarā ar I Pasaules kara izcelšanos, bet

kuri pēc tā atkal ar jaunu sparu, un vēl lielāku enerģiju un ne-

atlaidību varēja turpināties. Te arī T. Grūnbergs ir juties vis-

labāki, jo īsti juta savas dzīves piepildījumu kā īsts draudzes gans.

Draudze ir liela, vairāk kā 12.000 dvēseles, darba bezgala daudz,

un visu to T. Grūnbergs veic klusi un mierīgi, bez sevišķas ner-

vozēšanas, it īpašu vērību piegriezdams bērnu un jaunatnes dar-

bam, še nu arī dzimst pilnīgi jauns ievedums, proti, — bērnu

dievkalpojumi, kuros dalību ņem pāri par 500 bērni, šai laikā

tiek atvērta patversme, jeb kā mūsu dienās teiktu — bērnu dārzs,

bērniem, kuru vecāki ir pa dienu darbā un nav kur savus bērnus

atstāt. Bērnus ēdina divi reizes dienā, ņemot par to 5 kapeikas

no bērna, šo labdarīgo iestādījumu apmeklē ap 120 bērni. No

Ventspils savu lidojumu 1913. gadā uzsāk bērnu žurnāJītis „Bitī-

te", kura tagad apciemo mūsu bērnus un jauniešus visā pasaulē,

zemju zemēs un visos kontinentos. Ļoti zīmīgi ir T. Grūnberga

kā redaktora un izdevēja ievada vārdi šinī žurnālā tā pirmā nu-

murā: „Ar Dieva palīgu mēs uzsākam atkal jaunu darbu, sākam

izdot bērnu žurnālu „Bitīte". Mēs gribam šo vārdu „Bitīte" do-

dami, paši sevi skubināt strādāt tik čakli, kā darba bitīte strādā,

un krāt tāpat saldo medu, kā viņa to dara. Mēs zinām ļoti labi,
ka darbs ir grūts, varbūt mūsu spēkam un spējām pārāk grūts,
bet mēs zinām arī, ka viņš ir nepieciešami vajadzīgs, un tāpēc ar
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Dieva paligu mēs to sakām. Kungs, svētī mūsu darbu, mūsu ro-

ku darbu svētī Tu, Kungs!" Un šodien mēs visi esam dzīvi lieci-

nieki, kā un cik brīnišķi Dievs šo darbu ir svētījis.

Jau no Lutriņu laikiem T. Grūnbergs, sākot ar 1905. gadu,

turpina te izdot garīgo žurnālu ..Evaņģēlija Gaisma", un Vents-

pils laiks ir sākums arī Archibīskapa Tēva rediģētam un izdotam

„Bitītes Kalendāram", kurš arī šodien, mums svešumā esot, lido,

savu Dieva vārdu medus saldumu dalīdams latvju bērniem pa-

saules tālēs. Ak, Kungs, kāda svētība! —

Bez tiešā darba draudzē, Ventspils laiks ir T. Grūnbergam ari

bagāts audzinātāja darbā. Ventspilī nodibinās brīvās Latvijas

ģimnāzija, kuras pirmais direktors līdz pat 1932. gada 1. augustam

ir māc. T. Grūnbergs. Tāpat kādu laiku viņš ir bijis Ventspils

apriņķa tautskolu inspektors. Šai audzināšanas darbā viņš ieliek

visu savu sirdi un dvēseli. Kā katrā darbā, kur viņš pieliek sa-

vu roku, pat savus personīgos līdzekļus, arī šinī viss zeļ un

plaukst un nes simt un tūkstoškārtīgus augļus.

Neaimirstami visiem ventspilniekiem ir vēl šodien T. Grūn-

berga sarīkotie bērnu svētki Ventspilī, tāpat kā Jaunības draugu

b-ba, kas rīkoja labus priekšlasījumus, izbraukumus, ekskursijas

gan dzimtenē, gan uz ārzemēm, un kuras dibinātājs bija T. Grūn-

bergs.

Ļoti smagus un vētrainus laikus T. Grūnbergam nācās pārdzī-
vot Ventspilī vācu okupācijā, sākot ar 1915. gadu, tāpat kā ļoti

grūts bija draudzē lielinieku laiks 1919. gadā, kur valdīja varmā-

cība un netaisnība un tika cildināta bezdievība. T. Grūnbergs

palika pie savas draudzes, tās vidū, un ar savu padomu, drosmi

un pašaizliedzību daudzus mierināja, drošināja, bet arī daudzus

izglāba no nāves, pats mierīgs un paļāvīgs Dieva vadībai, bezbai-

līgi sludināja evaņģēlija patiesību, apliecinādams Kristus mīle-

stību, neapklusis kaisīdams Dieva vārdu sēklu gan sludinātā vār-

dā, gan darbīgā mīlestībā kalpodams, gan ar rakstītu vārdu, iz-

dodams laikrakstu reliģijai, zinātnei, mākslai un literātūrai ar

nosaukumu: „Svētdienas Atpūta".
Ir dabīgi un saprotami, ka tik liela un vienreizēja personība,

kāds bija un ir vēl šodien Teodors Grūnbergs, nevarēja no-

slēgties vienas, kaut arī lielas, draudzes darbā. Caur saviem rak-

stiem, žurnāliem, saviem priekšlasījumiem draudzēs un skolotāju

kursos, T. Grūnbergs bija kļuvis pazīstams visai Latvijas Ev. -

lut Baznīcai un tās locekļiem. — Sekas nu tam bija, ka Latvijas

sinode viņu ievēlēja par Latvijas cv. - lut. Baznīcas virsvaldes

locekli un Latvijas Universitātes teoloģijas fakultāte viņam 1929.

gada 19. septembrī piešķīra teoloģijas goda doktora grādu. Ar to

bija pašķirts ceļš darbam Latvijas Universitātē, kur arī māc. Dr.

T. Grūnbergs 1931. gada 26. februārī habilitējās pie praktiskās

teoloģijas katedras ar zinātnisku darbu — „Konfirmācija". Vē-
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lāk fakultāte viņu ievēlēja par ārštata profesoru (ar 1932. g. 1.

oktobri).

Ventspils laikā māc. T. Grūnbergs ir bijis divi reizes arī

Ventspils pilsētas domnieks un vienu gadu domes priekšsēdētājs.

T. Grūnbergs tiek ievēlēts pirmajā Latvijas Saeimā, 1922.

gada oktobrī, kā kristīgi nacionālās savienības kandidāts no Kur-

zemes apgabala. Saeimā viņš darbojās arī izglītības komisijā, ku-

rā starp citu izstrādāja Latvijas Universitātes satversmi, kur ie-

tilpa arī mūsu Teoloģijas fakultāte. Saeimā viņam nācās ar visu

sirdi aizstāvēt mūsu cv. - lut. ticīgo viedokli pret Jēkaba baznī-

cas atņemšanu luterāņiem, jo taisni šai baznīcai reformācijas un

arī tautību jautājumos bija izcila nozīme luterāņu vēsturē mūsu

dzimtenē. Politisko partiju ietekmē notika citādi. Tomēr arī šo

„laika zīmi", kas liecināja, ir ļaudis, kas arī baznīcu, ja tas va-

jadzīgs viņu mērķiem, gatavi pakļaut politikai, Archibīskaps pa-

nesa kristīgā garā sacīdams: „Tad ņemsim arī šo krustu uz sevi

un nesīsim." Bet īstenībā šī baznīcas „upurēšana" bija nevaja-

dzīga un pilnā mērā neapimerināja arī katoļus. Valstij bija ie-

spējams cits atrisinājums, kas apmierinātu abas puses, bija va-

jadzīga tikai griba un vairāk cieņas pret baznīcām.

Tomēr T. Grūnbergs jūt, darbs saeimā nav viņa garā. Vēl

vairāk tāpēc, ka šis darbs mūsu tautiešiem bija „neiztaisīts lauks",

trūka tradīciju un līdz ar to ne visur partiju vīri pietiekoši ie-

vēroja ētiskos principus. Viņš līdz ar to vēl skaidrāk izjuta, ka

īstā viņa vieta un sūtība — draudzes un Baznīcas darbs. Tāpēc,

nenogaidot sava laika notecēšanu, viņš noliek pilnvaras.

IV Latvijas Ev. - lut. Baznīcas pirmais Archibīskaps.

Bīskaps Dr. K. Irbe nolika savas pilnvaras 1931. gada Si-

nodes 10. novembra sēdē. Jaunām Baznīcas galvas vēlēšanām

Sinode nebija sagatavota, nedz arī pilnvarota. Sinode uzdeva

jauna bīskapa vēlēšanas darbus izvest Latvijas Ev. - lut. Baz-

nīcas Virsvaldei, kurai arī saskaņā ar Satversmi bija jāizrauga

bīskapa vietnieks, kurš lai vadītu un kārtotu Baznīcas lietas, līdz

bīskapa ievēlēšanai. Virsvalde vienbalsīgi par bīskapa vietnieku

ievēlēja Ventspils draudzes mācītāju Dr. Teodoru Grūnbergu.

Latvijas Ev. - lut. Baznīcas Sinode, pēc skaita astotā, sanāca

uz sēdi 1932. gada 29. martā. Sinodes dienas kārtības galvenais

saukumu. 1922. gada 16. jūlijā Zviedrijas Archibīskaps Dr. Na-

punkts bija — bīskapa vēlēšanas. Jau Sinodes pirmā sēdē tika

pacelts arī sen cilātais jautājums par mūsu Baznīcas galvas no-

saukumu. 1922. gada 16. jūlijā Zviedrijas Archibīskaps Na-

tans Soderbloms, introducējot bīskapu Dr. K. Irbi, savas iesvētī-

šanas runas beigās Rīgā, Jāņa baznīcā bija izteicis visai zīmīgus

vārdus:

„Pilnīgi saskanētu ar Evaņģēliskās Baznīcas autoritāti latvju
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tautā, ievērojot Rīgas stāvokli Eiropā, ka viņas virsganu sauc par

Latvijas Archibīskapu."

Nu šis jautājums pēc 10 gadiem bija arī nolikts Sinodes die-

nas kārtībā un Sinode ar lielu balsu vairākumu izšķiras, ka nā-

kamais Latvijas Ev. - lut. Baznīcas virsgans pieņems Archibīska-

pa nosaukumu. — Tas nu bija svarīgs principiels lēmums, kas

ietver sevī vairāk, nekā vienīgi nosaukuma maiņu. Bīskapa ama-

tam, Baznīcas galvām līdz ar to bija dota lielāka autoritāte. Tā

nu Latvija bija trešā no protestantiskajām ziemeļu zemēm (Zvied-

rija, Somija), kuras baznīcas virsgans nes Archibīskapa tituli.

Pēc šī vēsturiskā vienreizējā Sinodes lēmuma Latvijas sino-

de stājās pie pirmā Latvijas Ev. - lut. Baznīcas Archibīskapa vē-

lēšanām. Kā vienīgais kondidāts Archibīskapa amatam bija uz-

uzstādīts Ventspils draudzes mācītājs Dr. Teodors Grūnbergs.

Lielā vienprātībā Latvijas Sinode Dr. T. Grūnbergu savā 1932.

gada 29. marta sēdē ievēlēja par Latvijas Ev. - lut. Baznīcas Ar-

chibīskapu. Dr. T. Grūnbergs līdz ar to ir pirmais šī augstā ama-

ta nesējs Latvijas Ev. - lut. Baznīcā.

Jaunievēlētais Archibīskaps Dr. T. Grūnbergs divu prāvestu

pavadīts ienāca Sinodes telpā. Sinodaļi piecēlušies. Daudzu acīs

asaras, lauku sirmie tēvi, draudžu priekšnieki, slauka acis. Lat-

vijas Sinode saņēma Archibīskapu ar Baznīcas himnas — „Dievs,

Kungs ir mūsu stiprā pils" — dziedāšanu. Cēsu prāvests K. Avots

apsveica Archibīskapu Sinodes vārdā, un tad klātesošie prāvesti

un Sinodes prezidija garīgie locekļi uzlika savas rokas Archi-

bīskapam to svētīdami. Pēc tam Sinodes dalībnieki svinīgā un

pacilātā noskaņā nedziedāja: „Svētī, Kungs, un sargi!"

Archibīskaps, atbildēdams uz apsveikumu, starp citu, teica:

„Manā dabā vairāk ir kalpot, ne valdīt, bet ja Baznīca sauc,

nevaru atteikties, mēģināšu strādāt, ko spēšu. Mūsu Baznīcā jā-

būt patiesībai, taisnībai un mieram. Baznīcai par labu jāziedo ir

viss. — Viss var izdoties, ja mēs uzskatīsim sevi par strādniekiem

tā Kunga Vīna kalnā un kalposim Viņam ar šķīstu un skaidru

sirdi."

Latvijas Ev. - lut. Baznīcas Virsvaldes plēnums savā nākošā

sēdē ievēlēja Archibīskapu Dr. T. Grūnbergu par Latvijas Ev. - lut.

Baznīcas Virsvaldes Prezidentu.

Svinīgā ievešana Archibīskapa amatā Latvijas pirmām Ar-

chibīskapam Dr. T. Grūnbergam notika 1933. gada 5. novembrī

Rīgā, Doma baznīcā. — Introdukciju izdarīja Latvijas Baznīcas

vecākais garīdznieks, Smiltenes prāvests Dr. Kārlis Kundziņš, ku-

ram asistēja svinīgā dievkalpojumā visi Latvijas Baznīcas prā-
vesti.

Latvijas Ev. - lut. Baznīcas locekļi ņēma ļoti sirsnīgu līdzda-

lību Archibīskapa introdukcijas svinīgā dievkalpojumā. Pārpil-
dītā Doma ejas un altāris grima lauru koku spēcīgā zaļumā.
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Galvenā ejā goda sardzē stāvēja studentu korporāciju locekļi,
bet abpus Doma altārim nostājušies 10 korporācijas „Lettonia"

krāsneši, teologi, ari šo rindu autors, lai godinātu savu cienījamo

filistri, Archibīskapu Dr. T. Grūnbergu.

Svinīgā dievkalpojumā dalību ņēma valsts un ministru prezi-
denti A. Kviesis un A. Bļodnieks, kā arī Saeimas priekšsēdētāja

biedrs K. Pauļuks. Bez tam vēl Universitātes, armijas, aizsargu,

politiskās un sabiedriskās dzīves ievērojamākās personas, organi-

zāciju pārstāvji, ārvalstu sūtņi un diplomātiskais korpuss.
Sirmā Doma velvēs skan vareni dziedāta draudzes dziesma:

„Teici to Kungu, to godības Ķēniņu svētu!"
—

Kad galvenā ejā

parādās svinīgais gājiens, kura priekšgalā prāv. V. Rozenieks un

virsmācītājs E. Bergs, viens nes Archibīskapa zizli, otram augsta

amata simbols — Archibīskapa starojošais zelta krusts. Tad se-

ko Archibīskaps Dr. T. Grūnbergs, vecākā prāv. Dr. K. Kundzi-

ņa un Baznīcas Virsvaldes locekļa zvēr. adv. P. Eglīša pavadīts.

Aiz viņiem seko prāvesti, Universitātes mācības spēki, mācītāji

un draudžu priekšnieki, kopā vairāk simts personu. No altāra

prāv. Dr. K. Kundziņš teic Dieva vārdus: „Mēs jūs svētījam, kas

esat no tā Kunga nama. Slavēts, kas nāk tā Kunga vārdā!" —

Svētrunu teic Rīgas apriņķa prāvests V. Rozenieks, ņemot tekstu

no 1. Pētera vēst. 4, 10—11. Beigu vārdā Archibīskaps Dr. T.

Grūnbergs ņem pravieša Jeremijas 29, 13. un Jāņa Evģ. 14, 6.

Vakarā Archibīskaps Dr. T. Grūnbergs vadīja dievkalpojumu Rī-

gas Jāņa biznīcā, kā Rīgas latviešu vecākā dievnamā, teicot svēt-

runu lielai svētku draudzeipar Rom. vēst. 12, 9—12. Sākās jauns

bagāts svētībā, bagāts žēlastībā, bet pilns vētru un nedienu, darba

posms T. Grūnberga dzīvē. —

Tā Dievs dažādos pienākumos un dažādās vietās ir vadījis

Teodoru Grūnbergu, lai pilnībā atklātos tās dāvanas, kas viņam

jau bija no Dieva līdzi doti šūpulī, kā dzimtenē miera, laimes un

žēlastības pilnos laikos, tā vētrās un cīņās un nemiera pilnos ga-

dos. Lai savā Baznīcā varētu justies mierīga un droša latviešu

cilts, kur patiesībā un skaidrībā tika pasniegta evaņģēlija priecas

vēsts. Par Baznīcas vadītāju Dievs pats bija izredzējis šo kluso,

bet krietno darbinieku, likdams viņam kopā ar latvju tautu pie-

redzēt varenu Latvijas uzplaukšanu ir garīgā, ir saimnieciskā zi-

ņā, bet sūtīdams ari smagus okupācijas laikus un beigās likdams

viņam ar lielu daļu latvju tautas doties trimdā, kur Dievs atkal

ir devis lielu uzdevumu Archibīskapam Dr. T. Grūnbergam, lai

viņš ar Dieva palīgu saglabātu Rietumu brīvajā pasaulē Latvijas

īsto Baznīcu, likdams viņam celt „Latvijas Ev. - lut. Baznīcu

trimdā".

Ja nu vēl pametam skatu uz laiku mājās, dzimtenē, tad jā-

teic, ka nevienam Archibīskapam gan nav tāda vara piešķirta,
kāda no Sinodes tika piešķirta pirmām Latvijas Archibīskapam.
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Tāpat ari šodien trimdā nevienam nav tāda vara un pilnvaras, kā-

das tās šodien ir Archibīskapam Dr. T. Grūnbergam. — šī vara

nav likuma burta vara, šī vara ir mīlestības vara, kuras priekšā
visiem ir jāatkāpjas. Archibīskapam ir tautas mīlestības pilnva-

ras no dzimtenes, tāpat kā tās ir no tās tautas daļas trimdā, kas

ir kliedēta visās pasaules tālēs un visos pasaules kontinentos.

Latvju tauta mīl savu sirmo Archibīskapu kā nevienu citu, to lie-

cina arvien tie simti apsveikumu no visām pasaules malām Ar-

chibīskapa Tēva goda dienās. Mīlestība ir stipra vara. Abas

varas un pilnvaras — Sinodes un tautas mīlestību —apvienot
vienā personā ir visā pilnībā izdevies mūsu Archibīskapam Dr.

T. Grūnbergam. Turēt savās rokās administratīvo varu — spēkā,

un sirdī manīt tautas mīlestības plūsmu, ir neaprakstāma laime

un Dieva žēlastība. Kā to ir panācis Archibīskapa Tēvs, tas paliek

noslēpums, kurš nav izdibināms. Mēs varam tikai vienīgi sacīt,

ka tāds ieguvums ir kādas vēl lielākas varas bezgalīgā žēlastības

dāvana.

Archibīskapa Dr. T. Grūnberga uzdevums, uzņemoties Baznī-

cas vadību, nebija no vieglajiem. Cilvēku prāti bija vēl satraukti

no nesenajiem notikumiem, tie bija nomierināmi, kas nenācās tik

viegli; tāpat daudzi steidzami un neatliekami darbi veicami un

izkārtojami Baznīcā. Un tomēr jāteic — brīnišķi! Ar lielu mie-

ru, bezgalīgu uzmanību un taktu, bet arī ar kalpojošu mīlestību

Archibīskaps drīz vien tika galā ar visām lietām, iegūdams nelie-

kuļotas simpātijas un cieņu Baznīcas ļaudīs un latvju tautā.

Viņa laikā tika izveidotas daudzas jaunas draudzes, it īpaši

Latgalē. Laikā no 1932.—1938. g. tika nodibinātas un labi izvei-

dotas 12 jaunas draudzes. Un kur tad nu paliek lielie, vienreizē-

jie vizitācijas braucieni — pa Latgali 1936. gadā, bet pa Vidzemes

un Kurzemes jūrmalas draudzēm 1938. gadā. Tas viss ienesa

Baznīcas un draudžu dzīvē jaunu dzīvību un svētību.
—

Tad drau-

dzes mācītāju introdukcijas, apmeklējumi dažādās draudžu jubi-
lejās un svinībās visā Latvijā. Viņa laikā Baznīca izdod Jauno

Derību jaunā tulkojumā, pie šī tulkošanas darba arī pats Archi-

bīskaps ir pielicis savu svētīgo roku. Tāpat bija nodoms no jau-

na pārtulkot un izdot visu Veco Derību, tikai okupācijas laiki to

visu pārtrauca. Izdota no jauna Dziesmu grāmata ar pielikumā

jaunām dziesmām. Sevišķu vērību Archibīskapa tēvs dzimtenē

piegrieza skolām, it īpaši Baznīcas ģimnāzijai, teoloģijas fakultā-

tei, kā arī iekš- un ārmisijai. Sevišķi lieli nopelni Archibīska-

pam ir labu attiecību izveidošanā ar citu zemju Baznīcām un va-

dītājem — Iģaunijā, Somijā, Lietuvā, Vācijā, Francijā, Šveicē,
Zviedrijā, Dānijā un Lielbritānijā. Visu šo minēto zemju Baznī-

cas, to ganus un bīskapus Archibīskaps Dr.
. Grūnbergs ir perso-

nīgi apmeklējis jeb ar tiem ticies starptautiskās Baznīcu konfe-

rencēs, vai arī tie ir ciemojušies Rīgā, mūsu Baznīcā, pie mūsu
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Archibīskapa Tēva. 1938 gadā no 18.—21. jūnijam Rīgā viesojās

Anglijas valsts Baznīcas bīskapi un Igaunijas bsīkaps ar saviem

pārstāvjiem, šinī sanāksmē un nākamā sanāksmē Tallinā, panā-
ca ļoti tuvu sadarbības iespēju starp Anglijas valsts Baznīcu

(Church of England; no vienas puses un Latvijas un lagunijas Baz-

nīcām no otras puses.

šai laikā Archibīskapa Tēvu ir nodarbinājušas domas par

Latvijas Ev. - lut. Baznīcas satversmes pārstrādāšanu un papildi-
nāšanu, uzstādot jautājumu — Kādai vajadzētu būt mūsu Lat-

vijas Baznīcai? Vai Sinodālai vai Episkopalai? Cik liels būtu

tad sinodalu skaits, cik plaša Baznīcas Virsvalde, cik bīskapu, cik

prāvestu? Kādas tiesības un kādi pienākumi nu tiem būtu kat-

ram? Kādās attiecībās nostādīt vācu tautības draudzes ar Sino-

di un ar Baznīcas Virsvaldi? Kādai būtu jābūt Baznīcas sadarbī-

bai ar valsti un valdību?

Tie visi ir ļoti nopietni un dziļi jautājumi, kas intensīvi un

neatlaidīgi ir nodarbinājuši, un pie kā nopietni ir strādājis Archi-

bīskaps Dr. T. Grūnbergs, domādams par jauno Latvijas Ev. - lut.

Baznīcas satversmi. —

Visiem šiem nākotnes nodomiem un uzdevumiem strīpu pār-

vilka II Pasaules kara izcelšanās 1939. gada 1. septembrī, kas ļo-
ti satrauca latvju tautas prātus. Cilvēki nojauta, it īpaši ar vācu

tautības ļaužu atgriešanos Vācijas valstī 1939. g. rudenī, ka mūsu

zemītei Baltijas jūras austrumu krastā ies atkal pāri viens draus-

mīgs un postītājs karš. Tāpat nekā laba nevēstīja Padomju Krie-

vija bažu ierīkošana Latvijā un pārējās Baltijas valstīs. Laika

zīmes nevēstīja nekā laba. Satrauktos prātus cilvēki meklēja no-

mierināt sirsnīgās Dieva lūgšanās. Ļaudis meklēja Dieva palīgu

un padomu, un Latvijas Baznīca ,sava Archibīskapa vadībā slu-

dināja paļaušanos Dievam un Viņa vadībai.

Bet tad, varmācīgi, melus stāstīdams, Latvijā no Austrumiem,

tāpat kā pārējās Baltijas valstīs ielauzās aziātiskais boļševisms.
Latvijas brīvības saule norietēja, kad 1940. gada 17. jūnijā, milzī-

Latvijas brīvības saule uz laiku norietēja, kad 1940. gada 17. jūnijā

milzīgas Padomju Krievijas zaldātu ordas okupēja Latvijas territo-

riju, kas Latvijai prasīja vairāk kā 35.000 deportētos un noslepka-

votos viena gada laikā.

V Pārbaudījumu laiki.

a) Lielinieku okupācija 1940./41. g,

Krievi nāca no sākuma it kā draugi, kā latvju tautas „glā-

bēji" un sargātāji no II Pasaules kara, bet drīzi vien atklājās vi-

ņu patiesie nolūki, kad tika brutāli viltota tautas griba un tiesī-

bas ar viltus vēlēšanām 1940. gada jūlijā, un kur, ne uz Latvijas

satversmes ievēlētā saeima, kas bija tikai spēļu lieta Maskavas

boļševiku rokās, vienbalsīgi nolēma lūgt Padomju Krieviju uz-
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ņemt Latviju savu daudzo tautu saimē. Tauta bija ar gaišu un

skaidru skatu, tā skaidri redzēja, kā mūsu tautas velns ne-

spēj noslēpt savu kumeļa kāju, tāpat arī šie boļševiki, šie melu,

asiņu un varmācības nesēji nespēja noslēpt savu laupītāju un slep-

kavu vaigu. Atkal Latvijā bija ielauzies senu senais postītājs.
Tauta meklēja mieru un patiesību Kristus, tā Kunga Baznīcā.

Dievkalpojumi bija pārpildīti un kad jaunie varas kungi gribēja

noliegt svinēt 1940. gadā Ziemassvētkus, tad latvju strādnieki bi-

ja tie, kas pret to protestēja un panāca, ka Ziemassvētki tomēr

bija, ka tika svinētas divi dienas. Laukos mācītājiem bija grū-

tāks stāvoklis, nekā pilsētās, gandrīz vai visur, mācītājus izlika

no pastorātiem, tur ierīkojot vai nu bērnu dārzus, nespējnieku

mājas vai mašīnu un traktoru stacijas. Baznīcu celtnēm uzlika

lielus nodokļus, dubulti kā izpriecu lokāliem, aprēķinot nodokli

par telpu, altāra gleznām, dievgalda traukiem, altāra segām, par

elektrību un par ūdeni. Mācītāju jaunā paaudze bija izaugusi

stipra un, neskatoties uz dažādiem vilinājumiem, kārdinājumiem

un draudiem pat atņemt dzīvību, ņemot priekšzīmi no sava Ar-

chibīskapa Tēva, kas droši un mierīgi palika savā vadītājā poste-

nī, gan ieceļot saziņā ar Baznīcas Virsvaldi sev septiņus vietnie-

kus, ar bīskapa funkcijām un tiesībām, tam gadījumam, ja Ar-

chibīskapam nebūtu bijis iespējams strādāt un vadīt Baznīcu un

draudzes, — palika uzticīgi savam ordinācijas dienas solījumam,

kalpot savam Kungam un Pestītājam, kaut arī ceļš caur ērkšķiem
iet. Tikai viens mācītājs atkrita, pats labprātīgi izstādamies

no mācītāja kārtas, aiziedams no darba draudzē. Un dīvainā kār-

tā, taisni viņam nekas nedraudēja, neviens no jaunās varas ne-

sējiem nebija to aizskāris. Kā to savā atteikšanās rakstā Baznī-

cas Virsvaldei un Archibīskapam raksta, viņš atsakās tādēļ, ka

saskata jauna varenāka un labāka laikmeta nākšanu, nekā tas ir

līdz šim bijis Kristus Baznīcā.
— Baznīca pārdzīvoja šo „Baigo

gadu" samērā labi. Viņas upuru skaits bija 11 mācītāji un Uni-

versitātes teoloģijas fak. mācības spēki, kas lielāko tiesu tika de-

portēti, bet viena daļa arī noslepkavota.

Un vēl reiz ir jāuzsver, ka Dievs zināja, kādēļ Viņš Latvijas

Ev.
- lut. Baznīcas vadību nodeva Archibīskapa Dr. T. Grūnberga

rokās. Būdams gatavs ciest, pat iet martira ceļu, ja Dievs to pra-

sītu no viņa, Archibīskaps savā kristīgā pazemībā un sirdsskaidrī-

bā meklēja sastapšanos un izrunāšanos ar varmācīgas, melu un

bezdievības varas nesējiem. Tika Archibīskapam apsolīts, ka tanī

un tanī dienā un stundā viņš var ierasties, lai satiktos ar zināmu

partijas varas nesēju, jeb, kā toreiz sacīja, biedru, bet kad Archi-

bīskaps ieradās norunātā vietā un laikā, neviens no varas vīriem

tur neieradās. Viņiem bija bailes savā netīrā sirdsapziņā nostā-

ties skaidra, sirdsšķīsta Dieva kalpa, Latvijas Ev. -lut. Baznīcas

Archibīskapa Dr. T. Grūnberga priekšā. Ārkārtīgs satraukums un
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bailes pārņēma latvju toutu pēc baigās nakts no 13./14. jūnija
1941. gadā, kad no Latvijas vienā naktī tika deportēti aizrestotos

lopu vagonos uz Sibiriju 15.000 vīri, sievas, kusli bērniņi, sirm-

galvji, vājinieki izrauti no slimības gultām, arī zināms skaits mā-

cītāju. — Bet tad Vācijā 1941. gada 22. jūnijā agrā rīta stundā

iebruka Padomju Krievijā. Kā atpestītājus vācu karavīrus, ar zie-

diem nobērdama latvju tauta 1941. gada 1. jūlijā sagaidīja sirmā

Rīga. —

b) Vācu okupācija 1941.—1945.

Latvju tauta sagaidīja sirsnībā un mīlestībā vācu varonīgos

karavīrus, kas tos atpestīja no aziātiskā, asiņainā boļševisma, bet

drīzi vien parādījās, ka arī šī vara, nacionālsociālistiskā Vācija,

nav tā Vakar - Eiropas Vācija, kādu mēs to agrāki pazinām, arī

tur valdīja kāda varmācīga vara.

Latvju ticīgais cilvēks nevarēja aptvert, kā tas var būt, ka tika

iznīcināta žīdu tautība, tāpat čigānu, šo krūmu dēlu, un arī ga-

rā slimo masu nolikvidēšana. Drīzi vien izgaisa atpestīšanas

prieks un latvju tauta no jauna nolieca savas galvas, sejās nozuda

smaidi, mēs sākām saprast II Pasaules kara briesmīgo nežēlību

un visas cilvēces postu un traģēdiju, un kur nonāk, ja nav vairs

Dieva bijāšanas, un Dieva vietā sāk godināt ideju, mācību un cil-

vēku.

Baznīca gan netika tieši aizskārta, tomēr arī šinī okupācijā

bija neslēpta cenšanās tikt vaļā no Baznīcas aizbildniecības, no tās

iespaida tautā, bet it īpaši jaunatnē. Okupācijas varas nesēji nu

meklēja dienderus un jūdasus no mūsu pašu vidus.. Okupācijas

vara dažiem amatu tīkotājiem solīja pat Latvijas Ev. - lut. Baz-

nīcai algot, jau pašā Latvijas Baznīcā paredzētos piecus bīskapus.

Tomēr nekas nesanāca. Latvijas Baznīca bija stipra. Mācītāju

saime, tāpat kā draudzes locekļi bija cieši saslēgušies ap savai

Baznīcas vadību, ap Archibīskapu, un pateicoties ArchibīskaDa

Dr. T. Grūnberga mīlestībai, pazemībai, bet arī lielai noteiktībai

un neatlaidībai, arī šai okupācijas varai neizdevās sagraut Latvijas
Ev. - lut Baznīcu. Tā palika stipra un droša, par spīti postam

un vētrām tā stāvēja neaizskārta kā „kalnā stipra pils \

Bezbailīgi un pašaizliedzīgi Archibīskaps Dr. T. Grūnbergs gā-

ja pie varas nesējiem un Latvijas Ev. - lut. Baznīcas vārdā pro-

testēja pret žīdu tautības iedzīvotāju masu slepkavošanu un pret

masu kapu ierīkošanu no okupācijas varas puses Latvijā. Panā-

kumi neizpalika. Protams, nebija viņa spēkos glābt Latvijas žī-

dus, tiem, tāpat kā visā Eiropā, bija jāiet mocekļu ceļā. Archi-

bīskapa neatlaidība tomēr vaiņagojās ar panākumiem vismaz tādē-

jādā ziņā, ka no getto tika atbrīvoti kristīgie žīdi, bet latvieši,

kuri bija precējuši sievas žīdietes, varēja ar tām palikt kopā lau-

lībā. Tāpat Archibīskapa Tēvam izdevās izglābt no masu iznīci-

nāšanas čigānus Latvijā.
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Tā sirmais Virsgans gāja, cīnījās un pūlējās, glābdams visus

savus bērnus, kā vista savus cālīšus zem saviem spārniem, bargā

laikā. Vajadzēja iestāties arī par mācītājiem, kuri savā dedzībā

bija aizmirsuši, ka dzīvo zem bargas varas, kura citādāki spriež

un domā nekā kristīgi un brīvi cilvēki. Tā kāds prāvests, kā

ziņas nāk no dzimtenes, ir tgad notiesāts ticis uz gadiem Sibirijā,

nebija bijies pat'esibas vārdā Dieva priekšā kādos kapu svētkos,

aizlūgt par žīdu tautas piederīgiem. To nu ņēma okupācijas varas

nesēji ļoti ļaunā un gribēja minēto goda vīru, Kristus Kalpu, ap-

cietināt vai arī ievietot koncentrācijas nometnē, bet enerģiska

Archibīskapa Tēva iestāšanās par šo brāli izglāba to no apcietinā-

šanas, un tas varēja mierīgi dzīvot un tālāk strādāt savā draudzē.

Visādi izmēģinājušies okupācijas vīri pareizi ieskatīja, ka tā ne-

ko nevar panākt pie Latvijas cv. - lut. Baznīcas, jo latvju tauta

šinī bargā laikā cieši un vienota aistiprām mīlestības saitēm sie-

ta, bija nostājusies ap savu Latvijas Baznīcu un tās augsto Virs-

ganu, Archibīskapu Dr. T. Grūnbergu, un okupantiem, tāpat kā

pāris apmulsinātiem šīs mīlestības varas priekšā bija jāatkāpjas
un jāklusē.

Lielākā Latvijas daļā vācu okupācijas vara izbeidzās 1944.

gada rudenī, aziātiskiem boļševikiem no jauna okupējot Latvijas

lielāko tiesu. Kurzeme krita viņu rokās, Vācijai kapitulējot 1945.

gada 8. maijā. Daļa tautas aizbēga uz rietumiem — Vāciju un

pāri Baltijas jūrai zvejnieku laivās uz Zviedriju. Arī Archibīs-

kapu Dr. T. Grūnbergu aizveda uz Vāciju. Pār mīļo, mazo ziemeļu

dzimteni, pār Latviju nolaidās drausmīgākā verdzības un beztiesī-

bu n;::kts, kāda jebkad ir bijusi mūsu tautas tūkstošu gadu, smagā

un ciešanu pilnā, vēsturē.

c) Trimdā.

Neviena trimda nav viegla, nevieni svešas zemes ceļi nav pa-

tīkami ejami, ja tu nezini, kad varēsi pagriezt savus soļus uz dzim-

tās zemes pusi. Atstājot Latviju, tautas lielā daļa cerēja, ka šī

dzimtenes atstāšana būs tikai uz īsu laiku. Daudzi cerēja, ka ilgā-

kais pēc viena gada mēs visi trimdinnieki jau atkal būsim atpakaļ

dzimtenē, šīs cerības nepiepildījās un nu jau mūsu trimdas lai-

kam ir apkārt 10 gadi, bet mēs vēl nejaužam brīvības rīta ausmu.

— Kungs, cik ilgi vēl? šie aizvadītie gadi svešumā nav bijuši

viegli šai latvju tautas daļai. Daudz esam cerējuši, daudz esam

ticējuši, un daudz esam pievīlušies un esam rūgti raudājuši. —

Bet kā spoža zvaigzne tumšā bēdu naktī, kā bezgala svētība un

žēlastība mums trimdā līdzi ir nākusi Latvijas baznīca ar savu va-

dību un tās augsto Virsganu — Archibīskapu Dr. T. Grūnbergu.

Viņš gan pats bija nolēmis palikt Latvijā, kā to bija jau reiz

darījis I Pasaules kara laikā, palikdams savā draudzē Ventspilī,
tā šoreiz — II Pasaules kara beigu posmā viņam bija līdzīgs no-
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Amerikāņu zonas mācītāju konference Eslingenā 18./II 1947.

Mācītāju konference Berchtesgadenā 1949. gada aprīlī
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doms. Dieva nodomi un ceļi tomēr bija citādi. Vācu okupācijas
iestādes pavēlēja viņam no sākuma atstāt Rīgu, bet vēlāk ari

Latviju. Tas nebija šoreiz ļauns nolūks, viņas negribēja, ka Ar-

chibīskaps paliek zem boļševiku varas un komunistu varmācī-

bām, kā arī nevēlējās, ka redzamas personas paliek komūnistu

iespaidā, še trimdā nu ir iznācis, ka Archibīskaps T. Grūnbergs

ir kļuvis par mūsu visas tautas vienotāju, dzīvības un cerības nā-

kotnei simbolu. Tautas daļa trimdā ir dāvājusi viņam tik lielu

un sirsnīgu mīlestību un uzticību, kāda tā nav nevienam še trim-

das laikā. Bez ticību un tautību izšķirības, Latvijas izkaisītie

bērni raud prieka un pateicības asaras, kad svešas zemes diev-

namu altārī vai kancelē kāpj sirmais Archibīskapa Tēvs. Vien-

alga, vai tas ir bijis tautiešus apmeklējot un Dieva vārdā stipri-
not Zviedrijā, Dānijā, Šveicē, Lielbritānijā, vai R-Vācijā, visur

tur, kur Archibīskaps T. Grūnbergs ierodas, tā ir svētku diena vi-

siem latviešiem.

Ikkatra tāda tikšanās no jauna apliecina tautas mīlestību

pret savu Archibīskapu, ik reizes šāda tikšanās ir tautas mīlestī-

bas pilnvaru jauna atjaunošana un liecinājums, ka tautas sirds

pieder Latvijas pirmām Archibīskapam.

Ir gan arī jāteic, ka viņš latvju tautai un Latvijai še trimdā

esot ir tā pakalpojis, kā neviens. Viņš kopā ar saviem līdzstrād-

niekiem un darba biedriem, Baznīcas Virsvaldi, ir uzcēlis svešu-

mā stipru Latvijas Ev. - lut. Baznīcu, šī baznīca ir atzīta no pa-

saules Baznīcu organizācijām. Tas ir tāds pakalpojums Latvi-

jas Baznīcai, ko neviens cits darīt nevarēja.

No savas grūtās slimības gultas Archibīskapa Tēvs telegra-

fēja caur Zviedrijas konsulu Weinheimā pie Heidelbergas 1946.

gada janvārī Zviedrijas karalim Gustavam V sakarā ar Zviedri-

jas valdības lēmumu izdot latvju karavīrus, kas bija atbēguši pār

jūru uz Zviedriju, karam beidzoties, no Kurzemes cietokšņa. Te-

legrammas teksts bija: „Es lūdzu Jūs, Majestāte, Dieva un cilvē-

cības vārdā, neizdot latvju karavīrus boļševikiem, tā ir viņu dro-

ša nāve, viņi ir tikai sargājuši savu dzimteni." Šis telegrammas

iespaids bija, ka karalis Gustavs V griezās ar lūgumu pie Staļi-

na atlikt vairāk kā simts latvju karavīru izdošanu, kamēr būs

noskaidrota viņu piederība. Beigās mēs visi zinām, Kremļa asi-

ņainais valdnieks šo lūgumu noraidīja. Zviedrija izdeva latvju

varoņus boļševiku patvaļai.

Tāpat tanī laikā, kad mūsu karavīri atradās gūstā Beļģijā,
kā arī Vācijas dienvidos pie U.S.A. armijas, Archibīskapa Tēvs,

lai panāktu karavīru atbrīvošanu, ir nepiekusis braucis gan uz

britu zonu okupētā Vācijā, pie militārām iestādēm, tāpat kā pie

amerikāņu armijas augstākās vadības, lai atbrīvo latvju karavī-

rus no gūsta, jo tie nav vainīgi, viņi tikai cīnījās II Pasaules ka-

ra laikā, lai pasargātu savu dzimteni, Latviju, no jaunas aziātis-
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ka boļševisma okupācijas. Cik reizes nav gari ceļi mēroti kara-

vīru likteņa atvieglināšanai gan uz Heidelbergu, gan Frankfurti

pie Mainas, gan citur, un cik daudzi un gari raksti un deklarāci-

jas nav iesniegtas, lai atvieglotu karavīru grūto un beztiesisko

stāvokli. Neviens ceļš nav bijis Archibīskapam par garu, neviena

iespēja nav atstāta neizmantota, ja vien ir bijusi, kaut vai mazākā

cerība palīdzēt savas tautas dēliem un meitām. Viņš kalpoja te

savai tautai pazemībā un mīlestībā.

Pateicoties savai aktīvai līdzdarbībai jau pirms II Pasaules

kara Baznīcu starptautiskās konferencēs, Archibīskaps Dr. T.

Grūnbergs bija labi pazīstama un iecienīta personība starp Baz-

nīcu darbiniekiem un bīskapiem, kādēļ viņu arī 1947. gadā Lun-

dā, Zviedrijā, Luterāņu Vispasaules Federācijas (L.V.F.) I pasau-

les koncilā ievēlēja par L.W.F. Exekutīvās komitejas locekli, kas

bija liels pagodinājums un uzmanības parādījums Latvijas Ev. -

lut. Baznīcai trimdā, kā arī visām trimdas baznīcām un visiem

bēgļu ļaudīm. Neaizmirstams paliks priekšā stādīšanās akts Lun-

das Universitātes svētku zālē, kur koncila ceremoniju meistars,

U.S.A. Augustāna sinodes prezidents Dr. Bersell's stādīja priek-

šā Latvijas Ev. - lut. Baznīcas Archibīskapu Dr. T. Grūnbergu,

minēdams viņa vārdu, uzaicināja visus koncila delegātus un vie-

sus piecelties, noliekt galvas šī vīra priekšā, kura Baznīca, tauta

un dzimtene ir zem krusta. Lundā arī Archibīskapa Tēvs līdzpa-

raksta L.W.F. dibināšanas protokolu, kā arī L.W.F. satversmi.

Svešniecības laikā, braukdams no zemes uz zemi, no nomet-

nes uz nometni, Archibīskapa Tēvs nav nekad juties piekusis slu-

dināt Dieva vārda sēklu mīlestībā un cerībā. „Dievam ir ar mums

vēl kāds nodoms nākotnē, Viņš nav mūs nolicis uz iznīcību, bet

uz cerību!" Tā arvien un arvien ir skanēīuši viņa miera pilnie

vārdi, nesot cilvēku sirdīs mieru un cerību. Emigrācijai papla-
šinoties uz aizjūras zemēm, Archibīskaps visur ir līdzi sūtījis mā-

cītājus, visās zemēs ielicis savus vietniekus un pārstāvjus, aici-

nādams mācītājus un draudžu darbiniekus nepagurt, bet celt

draudzes, aicināt bērnus svētdienas skolās, jauniešus kristīgās

jaunatnes pulciņos, tā audzējot tos Latvijai, tā paglābjot tos no

asimilācijas. Tas nav paticis daudziem aizjūras zemju Baznīcu

vadītājiem, tie ir nostājušies Archibīskapa Tēvam šad un tad opo-

zicijā, tomēr Archibīskapa Tēvs arvien ir uzsvēris ir L.W.F. Exe-

cutivās Komitejas sēdēs, ir starptautiskās Baznīcu sanāksmēs un

konferencēs, ka ir jādod bēgļiem savas draudzes savā Baznīcā, ka

reformācijas pamata princips ir Dieva vārda un evaņģēlija priecas
vēsts sludināšana mātes valodā, ka arī bērniem svētdienas skolā

jāmācas Dievu lūgt un slavēt savā mātes valodā. Archibīskapa

Tēvs arī iz uzsvēris, ka mūsu trimda, mūsu emigrācija uz aizjū-

ras zemēm nav brīvprātīga dzimtenes pamešana svešumā, mek-

lējot kādus īpašus labumus. Mūsu trimda ir, lai mēs sevi, savu
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jaunatni saglabātu Latvijas Baznīcai un Latvijai. Vēsturiski ir

palikuši un zināmi kļuvuši citu zemju Baznīcu vadītājiem Archi-

bīskapa Tēva 1950. gada augustā L.W.F. Executivā Komitejā, Bad-

Tutzingā, teiktie vardi: ..lenaidnieki mūs grib iznī-

cināt, draugi mūs grib asimilēt, bet mēs pa-

ši gribam dzīvot."

Tāpat visai trimdas draudzei ir zināmi Archibīskapa Tēva

teiktie vārdi:
„

Dzimtene svešumā ir Latvijas Baz-

nīca." Tauta to ir sapratusi, un tādēļ trimdas ļaudis ir vie-

noti kopā oragnizējušies Latvijas Ev.-Lut. Baznīcas

draudzēs, kuras visā pasaulē izkliedētas, vairāk simtu, cieši

jūtas vienotas un saistītas ap savu Baznīcas vadību, ap savu sir-

mo Archibīskapa Tēvu. Nav iespējams nemaz visu uzskaitīt, ko

savai tautai labu, kādu svētību trimdā ir devis Latvijas Archi-

bīskaps. Lai minam kaut vai lielo starptautisko Baznīcu orga-

nizāciju palīdzības darbu R.-Vācijā caur Latvijas Ev. - lut. Baz-

nīcu trimdā, kā arī tālākā emigrācijā, aizdodot ceļa naudas, pa-

līdzot iekārtoties un uzsākt emigrācijas zemē normālu, cilvēcīgu

dzīvi. Izdota Dziesmu grāmata trijos izdevumos, izdota J. Derī-

ba ar no jauna pārtulkotiem psalmiem. Un ja Dievs liks piepil-

dīties Archibīskapa Tēva iecerējumam un lēmumam, tad ar Bri-

tānijas un Ārzemju Bībeles sabiedrības Londonā palīdzību mēs

tiksim arī pie jauna Vecās Derības tulkojuma, kura priekšdarbi
ir jau sekmīgi sākti.

Tikai vēsture spēs savā laikā visā pilnībā novērtēt un dot īs-

to spriedumu, kāda, cik liela un svarīga nozīme Latvijas Baznī-

cai un viņas Archiblskapam ir bijusi trimdā. Mums nav iespē-

jams to visu vēl nemaz pārskatīt. Trimdas laiks nav draudzes

locekļus atsvešinājis no Latvijas Baznīcas, bet gan gluži otrādi,

tos vienojis un tuvinājis pie Dieva vārda un lūgšanas mātes va-

lodā savā draudzē, Latvijas Baznīcā. Un tikai sīks nobirums, se-

višķi nenobrieduši, kā vēja ziedi, kā pelavas ir tie daži, kuri do-

mā, ka Latvijas Baznīca viņam svešumā nekas vairs nav. Tau-

ta dzimtenē ar aizturētu elpu uztver katru Latvijas Baznīcas

trimdā sacīto vārdu, mēģinot no tā sev ko izlobīt labākas nākot-

nes cerībai. Sirmā Archibīskapa Dr. T Grūnberga vārds ir dzim-

tenē, vergu gaitās ejošai tautai — dzīvības maize.

VI Izskaņa. „Un redzi sējējs izgāja pļaul.. ."

Mal. IX 13—30.

Sējējs izgāja sēt. Cik vienreizēji skaisti! No Kurzemes, no

Dundagas zilajiem siliem, gar Baltijas jūras krastiem Ventspilī, uz

sirmo Rīgu, kur Daugava veļ gadu simtos un tūkstošos savus

melnos, skumjos viļņos, līdz dziesmu apdziedātai Nekārai švā-

bijā, ir gājis un nepiekusis un neapguris sējējs, kaisīdams savu

mīlestības un lielās cilvēsības sēklu. Un šī sēkla ir augusi, zēlu-

li un briedusi un nesusi un vēl šodien nes bagātīgus augļus. Un
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šī svētīgā sēja no Latvijas Archibīskapa mums dos arī šeit trim-

dā, tāpat kā mājās palicējiem mūsu Baznīcā mieru un drošību.

Vienīgi mūžīgais Dievs to zina, kas notiks nākotnē, kādi augļi no-

briedīs no tām briesmīgām ciešanām un mokām, caur kurām

pašreiz iet latvju tauta. Ja mēs gribam palīdzēt šai cietējai tau-

tai, tad mums nav cita ceļa, kā vien tas, ko ir noteicis un priekš-
zīmi devis mums visiem mūsu Latvijas Archibīskaps. Jāsludina

mūsu Baznīcā Trīsvienīgais Dievs, Dievs Tēvs, Dievs Dēls, Dievs

Sv. Gars! Un jālūdz Dievs par tautu, dzimteni, visu cilvēci, par

visiem un katru, un jānāk pazemībā un skaidrībā Viņa vaiga

priekšā. Kā to Deuterojesaija sludina savējiem, apslēptais Dievs

var pēkšņi atklāties saviem ļaudīm un darīt visu jaunu. Bet šis

Dievs jo bieži saviem ļaudīm, pirms tos žēlo, liek šķīstīties bēdu

un ciešanu ugunīs. Metot skatu uz visu smago, ko Dievs saviem

ļaudīm liek nest ar sirmā Archibīskapa Tēva ticības pilno skatu,

mums ir jāpateicas mūsu Dievam par visu. Bet par visām lie-

tām arī par to, ka Viņš mums ir devis un ilgus ilgus gadus mū-

su Latvijas Baznīcā mūsu Archibīskapu. Par šo lielo, vienreizējo

žēlastību sakām līdz ar Psalma vārdiem: „Alk, Dievs, Tavs ceļš ir

svēts!"

Savā personīgā dzīvē Archibīskaps ir palicis viens, bez savas

ģimenes, bez saviem bērniem, lai gan viņš visvairāk mīl bērnus,

kas ir vislielākā un gaišākā liecība, kāda mīlestība un sirsnība mīt

viņa sirdī. Bet viņam bērni ir visa latvju tauta, un vismīļākie
tie, kuri vislielākās ciešanās. Savā sirmā vecumā viņš, Latvijas

Archibīskaps, nav noguris pūlēties vēl šodien citu labā. Viņš ir

strādājis kā čakla darba bite, un ne par velti viņa bērni to pazīst

un sauc par „Bitītes Onkuli". Sidrabaini ap viņa galvu mirdz

baltais matu vaiņags, cēlā skaidrībā un mierā kā goda kronis, bet

ap viņu smaržo saldas smaržas — tās pateicības lūgšanas no dau-

dziem sērdieņiem un grūtdieņiem, kas saņēmuši viņa mīlestību,

kas dalīta ar bagātīgu un svētīgu roku.

No dzimtenes, no pasaules tālēm, no vergu nometnēm Sibi-

rijas tundrās un taigās, latvju tauta, bāra bērni sveicina savu mī-

ļo Archibīskapu, lielo mīlestības, miera un pazemības sējēju un

dēstītāju tā Kunga druvā, Viņa Vīna kalnā, un mēs visi pievie-

nojamies tā mācītāja vārdiem, kas no mūsu dzimtenes visdziļākā

sirsnībā un mīlestībā Archibīskapa Tēva 55. gadu amata jubilejā

rakstīja sveicienus, starp citu, vēstuli nobeigdams ar liecinājumu:

„Tēvs, Tava Baznīca, Tava draudze, Tavi bērni Tevi ar ilgoša-

nos un uzticībā gaida mājās!" —
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II

ARCHIBĪSKAPS T. GRŪNBERGS LAIKA BIEDRU

UN LĪDZDARBINIEKU SKATĪJUMĀ

„lenaidnieki grib mūs iznīcināt,

draugi grib mūs asiminēt,

bet mēs paši gribam dzīvot (palikt latvieši)."

T. Grūnbergs
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Archibīskapa tēvs Eslingenas Dienvidus baznīcas kancelē
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R. N. BRYSON,

Latvijas ģenerālkonsuls

LAI JŪSU GAISMA TĀ SPĪD CILVĒKU PRIEKŠĀ

(Sveicieni Archibīskapam un vēlējumi latviešiem.)

Latvieši, kas Kanādā, ir stāstījuši man daudz laba par Archi-

bīskapu T. Grūnbergu, kas ir dalījies ar viņiem visās grūtībās,

kādas tie pārdzīvojuši bēgļu gaitās un Vācijā pavadītājos gados.

Tamdēļ, lai raksturotu šī visu cienītā vīra personību, man gribētos

minēt sekojošus svēto rakstu vārdus:

„Lai jūsu gaisma tā spīd cilvēku priekšā, ka tie ierauga jūsu

labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs."

Viņa ticības gaisma ir spīdējusi un spīd, cilvēki ir saredzējuši

viņa dzīvi un darbus, un viss tas ir kļuvis aicinājums godāt Die-

vu.

Tomēr, šķiet, Archibīskapam Grūnbergam dots ne vien liels

ticības un gara spēks. Viņš ir bijis savai tautai arī kā Mozus.

Tāpat kā Mozus, arī viņš ir aizlūdzis par savu tautu un to stipri-

nājis, un tajā pašā laikā arī raudzījies, lai tai būtu nepieciešama

dienišķā iztika, patvērums un visāda veida materiālais atbalsts.

Dzīvodams pats vienkāršos, pat visai trūcīgos un grūtos apstāk-

ļos, viņš, spītējot arī savai gadu nastai, dziļi sirdī ir ieslēdzis sa-

vus ļaudis un centies, kur un kā vien varēdams, tiem visādi pa-

līdzēt.

Tikai pirms nedaudz dienām es atgriezos mājās no slimnīcas,

kurā. pavadīju daudzas visai grūtas nedēļas. Nevarīgi grūtas sli-

mības gultā guļot, cilvēkam rodas iespēja daudzas lietas pārdo-

māt un atrast dažkārt aizmirstas dzīves augstākās vērtības, tās.

ko meklējis un uz kurām norādījis arī Archibīskaps Grūnbergs.

Viena no šīm vērtībām, ko arī es esmu atradis un šais grūtajās

dienās mācījies jo sevišķi cienīt, ir

godbijība pret patiesību

dažādās dzīves situācijās. Ja visi cilvēki un visas tautas sekotu

un kalpotu patiesībai — cik daudz savādāka tad izskatītos dzīve

un pasaule. Arī mana vēlēšanās ir — un tas ir arī mans vēlē-

jums visiem latviešiem — lai mēs būtu

patiesi pret visiem cilvēk iem un visās lietās,

atklāti un godīgi, un apzinīgi pildītu savu pienākumu,

kalpodami patiesībai un kristiānisma augstākiem ide-

āliem.
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Es ticu, ka svešumā izkaisītie latvieši paliks šiem ideāliem uzti-

cīgi un neļausies ne pievilties, ne samulsinātes no dažādiem po-

litiskiem notikumiem pasaulē. Rietumu pasaules lielie valstsvīri

— ASV prezidents Eizenhauers un Anglijas ārlietu ministrs Idens

— neļaujas samulsināties no Maļenkova laipniem smaidiem, šķie-

tamas draudzības un solījumiem. Prasīsim vispirms darbus no

tiem, kas iekaluši vergu važās daudzas tautas un miljoniem cil-

vēku, lai patiesība varētu uzvarēt.

Viens no mūsu labākiem un ticamākiem sabiedrotiem cīņā

par brīvību Baltijas tautām ir Kanādā žurnāla „The Saturday

Night" redaktors Vilsons Woodsids. Vēl šī gada decembrī viņš kā-

dā rakstā saka: „Zem Maļenkova saulainā smaida maiņa Padom-

ju Savienības taktikā un tuvošanās rietumiem nebūt nenozīmē arī

maiņu viņas nodomos. Neaizmirsīsim, ka vēl šodien, sākot no

bērnu dārziem un beidzot ar universitātēm — Padomju jaunatne

tiek audzināta pārliecībā, ka mēs, brīvo un demokrātisko valstu

pilsoņi, esam ienaidnieki, kuri vai nu jāpakļauj vai jāiznīcina."

šādos apstākļos mums atliek vienīgi cīnīties par patiesību un

dzīvot patiesībai.

Noslēdzot, man gribas teikt, ka man vienmēr paliks vislabākā

atmiņā aizgājušie gadi, kad varēju kalpot un pakarot latviešiem,

kas man savukāit ir sagādājuši daudz prieka un kuru draudzība

un uzticība, man līaz šim devusi spēku veikt man uzticētos pie-

nākumus.

Dievs lai palīdz mums visiem

Dievs lai ir ar Latvijas Ev. - Lut. Baznīcu un tās draudzēm

visā pasaulē;

Dievs lai svētī sirmo Archibīskapu un dod viņam spēku iztu-

rēt visus šī laika pārbaudījumus!

Un ja Dievs man piešķirtu iespēju satikt sirmo Virsganu, es

jutīšos iepriecināts un pagodināts, izteikt viņam arī personīgi ma-

nu cieņu un laba vēlējumus.

Toronto 1954. g. decembrī
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PROF. DR. LUDIS BĒRZIŅŠ

ATMIŅAS PAR ARCHIBĪSKAPU STUDIJU GADOS

Slavenais krievu rakstnieks Tolstojs kādam savam romānam

ir piespraudis piezīmi, no kuras izriet, ka par laimīgām ģimenēm

nav daudz ko stāstīt, kurpretim par nelaimīgām ģimenēm runār-

jot, vielas ir papilnam, šī piezīme man nāca prātā, kad bija jā-

ķeras pie spalvas, lai tēlotu Archibīskapu tais gados, kad viņš

virināja augstskolas durvis. Nav viegli par šiem laikiem runāt,

jo nav pie rokas tās pateicīgās vielas, ko atstāstīšanai vai tērzē-

šanai sniedz ekscesi un incidenti. Tiešām, tādas aizas vai tādi

bezdibeņi Archibīskapa mūža ceļam nav raksturīgi. Tas, protams,

nenozīmē, ka Archibīskapam nebūtu bijis jāsaduras ar tiem pa-

šiem likteņiem, kas smagi skāra mūsu tautu, bet gan, ka ārējās

norises nav spējušas satricināt viņa dziļāko dzīves centru. Tā vē-

lākajā mūžā, amata gados, bet tā arī jaunībā, kad arī ne visi ie-

cerētie dzīves sapņi grib piepildīties. — Ar to tad iecietīgais la-

sītājs, lai jau no sākta gala ir brīdināts, ka nākamajās nedaudza-

jās rindās nebūs nekādas sensācijas.

Dzīves ceļš ar Archibīskapu mūs saveda kopā 1891. g. pava-

sarī. Biju sapņojis par augstskolu, izglītību, bet saimnieciskie

apstākļi tēva ģimenē neļāva apmeklēt ģimnāziju. Bet ko neva-

rēju panākt tiešā ceļā, to mēģināju panākt aplinkus un vajadzī-

go atļauju ieguvis, varēju piedalīties kā eksterns ģimnāzijas ga-

la pārbaudījumos Jelgavā. Lai varētu par ģimnāzijas iekārtu la-

bāk orientēties, gribēju apmesties kādā ģimenē, kur jau atrodas

kādi abiturienti. Tā ceļš mani noveda Katoļu ielā pie Zilberu

ģimenes, kur starp dažiem citiem ģimnāzijas audzēkņiem atradās

Teodors Grūnbergs. Jāpiemin, ka toreiz, priekš gandrīz 64 ga-

diem, latviešu abiturientu skaits bija niecīgs. Savā dzimtenē

Džūkstē, toreiz nebūtu neviena abiturienta ko vārdā nosaukt.

Grūnbergs tomēr bija šo ceļu gājis un no tālās Dundagas nāk-

dams, baudījis visas priekšrocības, ko sniedz tāda ievērojama mā-

cības iestāde, kāda bija Jelgavas ģimnāzija. Te, kā zināms, savu

izglītību smēla vairāki Lietuvas valsts darbinieki. Latviešu skaits

Jelgavas ģimnāzijā bija vēl visai sīks, un latviešu valodai ģim-

nāzijas programmā nebija vietas. Totiesu gan ģimnāzisti paši uz

savu roku domāja par dzimtās valodas kopšanu un bija kaut kā

nebūt nodibinājuši skolnieku vakarus. Tādi vakarnieki pulcējās
arī Zilbera dzīvoklī, un atminos, ka slaidais Grūnbergs kā vaka-

ra vadītājs teica savu uzrunu. Tā latviešu kultūra, lai arī skolā

to ignorēja, toreizējiem latviešu jaunekļiem nepalika sveša. Bet

starp tiem jaunekļiem Jelgavas ģimnāzijā un reālskolā, kam lat-

vju kultūra bija sirdslieta, Grūnbergam bija izcila vieta.

Pēc ģimnāzijas beigšanas ceļš veda uz augstskolu. Vairums
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latviešu jaunekļu toreiz studiju nolūkos devās uz Tērbatu. Kad

1891. g. rudenī lettoņu saime sāka pulcēties Lettonia's telpās Ka-

staņu alejā, tad sanākušo vidū bijām ne mazāk kā 10 fukši, pār-

svarā mediķi, bet arī 2 teologi, un viens no tiem Teodors Grūn-

bergs, kas, uz teoloģijas studijām gatavodamies, jau Jelgavā bi-

ja iepazinies ar senebreju valodu. Studentu dzīvi daudzkārt ie-

domājas draiskulīgu. Un ir jau dabīgi, ka cilvēki jaunākos ga-

dos, ja tos nerīko kāda vairāk piedzīvojusi roka, ir straujāki un

neapdomīgāki. īpaši te jādomā par alus vakariem un menzūrām.

Grūnbergs no savas puses, korporācijā iestādamies, sevi deklarē-

ja par atturībnieku. Sākumā tas viņa stāvokli varbūt apgrūti-

nāja. Bet nelūkojot uz atturību, viņš drīz vien bija korporācijā

iedzīvojies un valkāja godam viņas krāsas. Neatceros, vai Grūn-

bergs bija arī deklarējies kā antiduelnts, bet vai bija vai nebija,

zobena cilāšana nebija viņa dabā, un nevaram iedomāties gadī-

jumu, kur viņš pretiniekam būtu uzbrucis ar asu ieroci. Par smē-

ķēšanu jau nebija ko runāt. Arī citas izdarības, ar ko jaunie

studenti cenšas uz sevi griezt vecākās paaudzes uzmanību, neat-

bilda Grūnberga nostājai. Atceros, ka vēl pēc studiju beigšanas

kāds pazīstams dižojās, viņš esot korporācijai par slavu no korpo-

rācijas nama uz universitāti devies gaisa līnijā! Grūnbergs nu

droši vien nekad nebija nācis kārdināšanā, uz universitāti ejot, ce-

ļu ņemt pār dārzu žogiem un namu jumtiem. Bet arī bez tādām

pārgalvībām viņš iesakņojās savā sabiedrībā un baudīja tur uzti-

cību. Kaut kas līdzīgs bija mājas dzīvē. Bijām kādu laiku vie-

nā dzīvoklī 4 kommilitoņi, bet 2 bija drusku vecāki semestri, kur-

pretim mēs ar Grūnbergu jaunāki. Uz mums tad krita gods un

grūtums pārzināt mītnes saimniecību un, naudas līdzekļiem trūk-

stot, kas studentu dzīvē nav retais atgadījums, vajadzēja tos kaut

kur aizņemties ,piem. no lektora Lautenbacha. Grūnbergs šo

saimniecības grūtību dēļ nekurnēja. Savu pacietību viņš aplieci-

nāja arī, tādā ziņā, ka neliedzās nest saistības, ko nest bija uz-

ņēmies kāds cits kommilitonis. Dzīvoja ar mums kopā kāds me-

diķis, kam bija tieksme meklēt mazāk parastus sakarus, ko viņš

pats drīz apnika. Tā viņš bija sadraudzējies ar vairākiem stu-

dentiem un aicināja tos mūsu dzīvoklī. Bet pēc kāda laika, kad

šie mūs biežāki apciemoja, ielūdzējs pats pazuda, un Grūnbergam

nācās ciemiņiem laiku kavēt. Viņš to arī darīja un laikam no tā

laika ir labi ievingrinājies šacha spēlē. Svešas durvis Grūnbergs

daudz nevārstīja, bet cilvēkus pazina labi un nāca, piem., man tai

ziņā palīgā. Tā gadījās, ka Rīgas ielā satieku kādu pretimnācēju,

ar kuru apmainām draudzīgus vārdus. Es tomēr neesmu drošs, ko

man ir laimējies satikt Bet kad mājās to pastāstu Grūnbergam,

tad ar viņa palīdzību izdodas atšifrēt, ko īsti esmu saticis. Ar

tēva māju Grūnbergam bija mīļi sakari un dažreiz no tālās

Dundagas gadījās butēm iepeldēt arī jaunā studenta mītnē. Tā
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bija tad bauda ne vien dēlam Teodoram, bet arī viņa kommilito-

ņiem, jo ne visiem pienāk sainīši un ne visos sainīšos ir Dunda-

gas labumi. Grūnberga tēva māju izdevās man redzēt arī paša

acīm. 1892. g. vasarā nonācām ar kādu skolas biedru kā tūristi

Dundagā. Pie Dundagas baznīcas satikāmies ar Grūnberga tēvu,

kas patlaban bija veicis grūto Rīgas ceļu (vēl nebija Tukuma -

Ventspils dzelzceļa). Grūnberga tēvs mūs aizveda uz savām mā-

jām, vedējam apjautādamies, kas mājās jauns. Atbilde skanēja,

ka ieradusies viena kundze, kuras vārdu dzirdēdami, ar lielu re-

spektu nodomājām, ka satiksim kādu lielmāti un būsim īsti diž-

ciltīgā sabiedrībā. Augstvērtīga šī sabiedrība arī bija, tikai ne

sociālā slāņa ziņā, jo minētā kundze nebija vis viena vai otra ba-

rona kundze, bet Krišjāņa Barona laulātā draudzene. Barons bi-

ja rakstāms ar lielo burtu, bet kučiera stāstījumā netika klausī-

tājiem skaidrs, vai domāts mazais vai lielais „b". Ģibzdes mui-

žā, ko Grūnberga tēvs turēja nomā., satikām tiešām ļoti mīļu kun-

dzi, kuras labvēlību baudīju vēl gadiem ilgi pēc tam. Bet tobrīd

no Ģibzdes paņēmām tālākā ceļā līdz to iespaidu, ka Ģibzde, kur

Grūnbergs vadīja savu jaunību, ir saulains stūrītis. Tuva rad-

niecība ar Kr. Baronu un citiem cienījamiem vīriem meta siltus

gaismas starus Ģibzdes muižiņā. No tādiem gaismas nesējiem

vārdā būtu nosaucams vecais E. Dinsbergs, kura skolu Kubelē

Grūnbergs apmeklēja, mācības gaitas sākdams, un K. Mīlenbachs,

kura mācības iestādē Talsos Grūnbergam noderēja kā priekšskola

Jelgavas ģimnāzijai, šie sakari ar tēva māju un pirmajiem sko-

lotājiem palīdzēja Grūnbergam ar simpātiju iedomāt šaurākās

dzimtenes izloksni. Vēstulēs viņš tai daudzkārt pieskārās. — Bet

Tērbatā Grūnbergs apmeklēja Lautenbacha lekcijas par latviešu

valodu vai viņa seminārus latviešu literatūrā. Lettonia, gribēda-

ma balstīt latviešu valodas lektorātu, uzlika saviem biedriem šai

ziņā zināmas saistības. Bet Grūnbergs nepalika šo saistību robe-

žās, neaprobežojās arī ar obligtāo teoloģiju vien, bet veltīja ne

mazumu laika arī dabas zinātniskiem priekšlasījumiem.

Galvenā lieta, protams, bija un palika dievvārdu zinā.tne. Kā

Grūnbergs kārtīgi pildīja savus pienākumus mājā un konventā,

tā ne mazāk rūpīgi viņš izturējās pret savām studijām. Cik va-

ru atcerēties, tad viņš to darīja čakli, bet ar mieru, ne rāvieniem,

bet ar neatlaidīgu kontinuitāti. Grūnberga centība teoloģijas

studijās vaiņagojās ar panākumiem, studijas noslēdzot, viņš iegu-

va cand. theol. grādu. Bet augstāk vēl nekā centība būs jāstāda

dziļā pietāte, ar kuru Grūnbergs piegāja augstajam nākotnes uz-

devumam.



40

J. SVIESTIŅŠ.

T. GRŪNBERGS — VENTSPILS MĀCĪTĀJS

Ventspils cv. - lut. draudzei pieder gods, ka tā devusi divus

bīskapus: šīs draudzes kādreizējais vācu tautības mācītājs F. N.

Paufflers, pateicoties kura gādībai tika uzcelta Ventspils baz-

nīca un kurš bija arī ievērojams skolu veicinātājs Kurzemē, tika

iecelts vispirms par ģenerālinperindentu, bet pēc tam 1851. gadā

par bīskapu cv. - lut. draudzēm Krievijā, bet šīs pašas drau-

dzes pirmais latviešu tautības mācītājs T. Grūnbergs apm. 80

gadus vēlāk tika iecelts par Latvijas cv. - lut. draudžu virsganu

— archi bīskapu.

Kā jau nupat minēju, tag. archibīskaps T. Grūnbergs

lī bija pirmais latviešu tautības mācītājs. Noteikšana par to, kam

vienā vai otrā draudzē kļūt par mācītāju, tanīs krievu ķeizaru val-

dīšanas un reizē ar to arī vācu muižniecības varas laikos, nepie-

derēja vis latviešiem, un mēs zinām, ka daudz latviešu tautības

mācītāju, nedabūjuši vietas savā tēvzemē — Kurzemē un Vidze-

mē, bija spiesti darboties par mācītājiem ārpus savas dzimtenes

robežām. Bet tas nebūt nenozīmē, ka venspilieši nebūtu vēlēju-

šies un centušies sev latviešu tautības mācītājus dabūt. Viens tāds

mēģinājums notika pirms 90 gadiem, 1864. g., kad ventspilieši mē-

ģināja dabūt sev latviešu tautības mācītāju — Krišjāņa Valdemā-

ra studiju biedru un viņa domu piekritēju J. Sakranoviču, kuru

vācieši turēja par slepenu jaunlatvieti. Uz brīvo Ventspils drau-

dzes mācītāja vietu kandidēja arī otrs mācītājs vācietis F. Berndts.

Abi sacīja Ventspils baznīcā priekšā stādīšanās sprediķus. Pēc

tiem draudze kā vienā mutē prasījusi pēc J. Sakranoviča, kas savu

svētrunu teicis brīvi un spēcīgi, kamēr F. Berndts ar vāju balsi

vairāk lasījis. Munžniecība, dzirdēdama, ka draudze ļoti stāv par

J. Sakranoviču, izbijās, ka izdzītā Vārves - Pasiekstes skolotāja

Krišjāņa Dīnsberga vietā nedabū vēl stiprāku latviešu aizstāvētā-

ju, gādāja, ka tiktu ievēlēts F. Berndts. Gan draudze sūdzējās

pie Ēdoles prāvesta K. šmidta, gan baznīcas tiesā, bet bez panā-

kumiem. Prāvests K. šmidts ventspilniekiem pasacījis: „Kad jūs

būsiet pūru sāls apēduši, tad jums arī vairāk mīlestības pie Brand-

ta būs. Pie viņa nekādas vainas nav un pēc 2 nedēļām viņš stā-

sies amatā." Un tā nu arī ventspilieši dabūja „pūru

sāls ēst". F. Berndts stājās Ventspils draudzes mācītāja ama-

tā un sabija Ventspilī 34 gadus, līdz pat 1898. gadam.

No 1896.—1898. g. mācītāja Berndta adjunkts bija A. K. Glā-

sers, no 1898.—1900. g. tas pats bija Ventspilī par vikarmācītāju.

1900. g. Ventspils draudzi sadalīja vācu un latviešu draudzēs un

latviešu draudzei par mācītāju kļuva tas pats vācietis A. K. Glā-

sers, bet pēc viņa — 1907. g. — piepildījās ventspiliešu ilgas, jo

šai gadā viņi dabūja pirmo šeit latviešu tautības mācītāju T. Grūn-
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bergu.

Kad nu tagad man pavisam īsi būtu jāsaka kādi vārdi

par mācītāja T. Grūnberga darbību Ventspils draudzē, kopsavil-

kums, sausiem vārdiem izsacīts, būtu šāds: mācītājs T. Grūn-

berga laikā Ventspils latviešu draudzē dzimuši un kristī-

t i vairāk kā 6.300 bērnu, iesvētīti 7.260 jauniešu, laulāti

2.715 pāri, miruši ap 5.700 draudzes locekļu un pie dievgal-

da pieņemti 90.000 draudzes locekļu. Bet tas būtu tikai sauss

statistiķa kopsavilkums. Bet tam, kas nav tikai statistiķis vien,

par Ventspils mācītāja T. Grūnberga darbību šai draudzē ir labu

tiesu vairāk ko stāstīt.

Un tā nu te tālāk sekos stāsts par mācītāj a T. Grūn-

berga darbību Ventspilī. Tas nav viena vien cilvēka

vienpusīgs stāsts, bet to ir stāstījuši vairāki Ventspils cv. - lut.

latviešu draudzes locekļi un arī dažs, kas nav pie šīs draudzes

piederējis, bet kas, dzīvojot Ventspilī, novēroja lat. draudzes dzī-

vi no malas. Daļu no šī stāsta ir stāstījusi Emilija Grie-

zes k-dze, kas, maza meitenīte būdama, ir brūklenāju mētras

plūkusi mežā Ventspils baznīcas pušķošanai toreiz 1907. g., kad

mūsu tagadējo archibīskapu ieveda Ventspils draudzē par mācītā-

ju, Ventspils svētdienas skolā gājusi un Ventspils baznīcā iesvē-

tīta un vienmēr pie baznīcas turējusies. Daudz ir stāstījis un

savu stāstu uzrakstījis Ventspils draudzes baznīcas skolas skolo-

tāja, ķestera un ērģenieka R. Lejasozola dēls — V. Lejasozols,

kas savās bērnības un jaunības dienās baznīcai vistuvāk dzīvo-

jis nekā citi un pa daļai tāpēc arī visvairāk zina stāstīt par mā-

cītāja T. Grūnberga darbību Ventspilī. Savu stāstu stāstījis arī

Ventspils baznīcas pērminderis K. Sīlabrams, ko mācītājs T.

Grīnbergs kristījis un iesvētījis, un vēl daži citi. Visiem tiem

esmu no sirds pateicīgs par tām ziņām, ko viņi snieguši par mā-

cītāja T. Grūnberga darbību Ventspilī. Pateicoties viņiem, šis

vēstījums tapis pilnīgāks, nekā tas būtu bijis tad, ja tas būtu ti-

kai viena vien cilvēka stāsts.

Ko ventspilieši daudz zināja par mācītāja T.

Grūnberga darbību toreiz, kad viņš vēl nebija uz Ventspili atnā-

cis, bet darbojās savā pirmajā darba vietā Lutriņu draudzē, pie

Saldus? Varbūt to, ka 1904. gada decembra mēnesī, kad dienas

visīsākās un vistumšākās, sāka atspīdēt „Evanģeliuma

Gaismas" stari, mācītāja T. G. sagādāts, vadīts un izdots mē-

nešraksts, gan pavisam vienkāršos pelēkos vāciņos — kā vēlā ru-

dens veļu laika pelēkās dienas, bet ar pavisam jauku, gaišu un

vērtīgu saturu.

Un, varbūt, arī to, ka gadu vēlāk, 1905. gada beigās, kad nāca

soda ekspedīcija, kas dedzināja lauku mājas un šāva lat-

viešu ļaudis, arī Lutriņos bija kādi apcietināti, tāpat kā citur tas

bija noticis un vēlāk notika. Lai šiem ļaudīm palīdzētu, mācītājs
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T. Grūnbergs jūdz savu zirdziņu un dodas pie sodu ekspedīcijas

vadītāja — krievu virsnieka un, pavadījis pie viņa daudz stundu,

panāk to, ka viņam dod solījumu, ka neviens no apcietinātiem

netiks sodīts, kamēr viņa apsūdzība nebūs izmeklēta, un tā noti-

ka tas, ka sodu ekspedīcija Lutriņos nenošāva nevienu! —

„Un tad pienāca 1907. gads. Toreiz vēl biju maza meitene

(stāsta E. Griezes k-dze), bet to gan es sapratu, ka mūsmājā vi-

siem prāti bija ļoti satraukti: tika runāts par latviešu mācītāju,

kas baznīcā teikšot „provsprediķi". Latviešu mācītājs, īsts

latvietis. (Līdz šim Ventspils draudzē bija tikai vācu mācītāji.).

Visi posās svētdien uz baznīcu. Māmiņa paņēma mani arī

līdz. Teiktie dievvārdi nav vairs atmiņā palikuši, tikai to gan vēl

labi atceros, ka pēc dievkalpojuma mājās bija garas pārrunas, par

to, cik ļoti jauki jaunais mācītājs runājis, un pēcpusdienā mājās

vēl visas tās dziesmas, kas baznīcā bija dziedātas, izdziedājām vēl

reiz.

Un tad bija jau pavisam tuvu pienākusi diena, kad bija pa-

redzēts jauno mācītāju ievest amatā. Sakarā ar to bija nodomāts

baznīcu jauki izpušķot, un tad nu kādā saulainā rītā mātes ar

bērniem devās uz mežu brīklenāju mētras plūkt. Mātes pieko-

dināja:

„Tikai tās skaistākas, ar spožajām lapiņām, tikai tās skaistā-

kās
...

Un mēs, bērni, atkārtojām un teicām:

„Tikai tās skaistākās — tās mūsu mācītājam."

Darbs veicās labi, lai gan mazās rociņas pavisam sūrstēja un

kļuva brūnas no mētru plūkšanas.

Saulīte gāja jau labi uz vakara pusi, kad iznesām no meža

maisus ar zaļajām mētrām, un tur bija vedēji ar zirgiem — mež-

sargi Dižkaķis un Mazkaķis, un vēl daudz citi. Piekrāva pilnus

vezumus ar brūklenāju mētru maisiem, dažus no tiem ieveda mūs-

mājā, bet pārējie aizlīgoja uz pilsētu — uz baznīcskolu. Vakarā

notika garu vītņu pīšana. Mūsmājā bija daudz pinēju. Mēs, bēr-

ni, taisījām mētru pušķīšus un pasniedzām pinējām. Kad mazos

pieveica miedziņš, lielie turpināja vēl visu nakti dziedādami. Jau-

ki bija gulēt un domāt par mūsu mācītāju un par to, ka skai-

stākās mētriņas mēs viņam plūcām!

Nākošā rītā agri jau vīrieši aptina vītnes ap kārtīm un nesa

uz pilsētu, kādus 3 km, uz baznīcskolu, kur arī visu nakti bija

vainagi pīti.

Baznīca tika jauki izpušķota kā vēl nekad un ļaužu bija tik

daudz, ka visi nemaz netika baznīcā iekšā. Bērnus uz šo diev-

kalpojumu nemaz neņēma līdz, jo zināja, ka tik daudz vietu baz-

nīcā nebūs, bet tiem jaunais mācītājs pēcpnsdienā bija nolicis vi-

ņu — bērnu dievkalpojumu. Un tas bija tik jauki! —

Un te nu jāsaka tas, ka mācītājs T. Grūnbergs uzsaka it kā
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līdumnieka darbu vietā, kas, tā sakot, bija „
neiztai-

sīta un tukša." īsta darbīga lativešu mācītāja darbu lat-

viešu draudzē, kur līdz tam biji bijuši tikai vācu ~baznīcas kungi".

„Drīz pēc tam mācītājs paziņoja baznīcā, ka bērniem svētdie-

nu pēcpusdienā rīkošot baznīcā bērnu stundas (tā toreiz

sauca svētdienas skolu).

Cik jaukas bija šis stundas!

,
Pirmo reiz bērni sapulcējās pie altāra, un tur viņus mācītājs

uzrunāja, un tad bērni gāja solos, katrs savā grupiņā, kur strādā-

ja latviešu skolotāji un meiteņu ģimnāzijas vecāko klašu audzēk-

nes. Iztirzājot attiecīgo Bībeles gabaliņu (tekstu), skolotājiem

jautājot un bērniem atbildot, mūsu mācītājs klusiem soļiem stai-

gāja pa baznīcu, apstādamies pie vienas otras grupiņas, novē-

rodams, kā tiek mācīts. Bērni gaidīja svētdienas ar lielu nepacie-

tību

Liels satraukums mazajiem bija, kad mācītājs paziņoja, ka

nodomāts dibināt bērnu korīti. Visiem, kam bija vēlēšanās

šai korītī dziedāt, bija jāierodas ģērbkambarī, un tā arī nodibinā-

jās bērnu korītis pie mūsu baznīcas bērnu stundām. Korīti va-

dīja skolotājs Āboliņš un skolotāja Klepera k-dze.

Un tad nāca — mīļie Ziemassvētki ar kopējo eg-

līti. Tika mācīti dzejolīši, ko pie eglītes sacīt, bērni dziedāja

un tad sekoja apdāvināšana: saldumu turziņa un — bērnu kalen-

darītis. (Tādus bērnu kalendārīšus — latviešu luterticīgiem bēr-

niem toreiz, laikam, izdeva mācītājs J. Veismanis, Jelgavā, pazī-

stams rakstniecībā ar pseidonīmu Pavasara Jānis). Tie bija tādi

prieki un pārdzīvojumi mazajām dvēselītēm, ko tagad vairs vār-

dos nemaz nevar pasacīt. —

Ventspilī brīvās Latvijas laikā bija 120 biedrību. Cik no tam

bija tādu, kurās mācītājs T. G. ņēma dalību, to es nezinu, bet

vistuvāk no tām viņa sirdij, laikam gan būs stāvējusi viņa paša

un skolotāja K. Lindes 1908. gadā nodibinātā. Jaunības

Draugu biedrība
,

kas pēc darbības pārtraukuma 1. pa-

saules kara laikā, Latvijas patstāvības laikā savu svētīgo darbī-

bu atkal atjaunoja. Kāda šai biedrībai bija piekrišana, redzams

no tam vien, ka, piem., 1934. g. tai bija 180 biedru, šīs biedrī-

bas dzīvais centrs, iedvesmotājs un rosinātājs (tā raksta V. Lejas-

ozols), bija viņš — mācītājs Grūnbergs. Pirmskara gados bied-

rība katru vasaru rīkoja bērnu svētkus. Milzīgais bērnu

bars, skolotāju sakārtots un uzraudzīts, mēdza ar puķēm (meite-

nēm ziedu vainadziņi galvā) un karodziņiem (tie zēniem rokās)

un mūziku doties uz svētku laukumu nepārskatāmi garā gājienā,

kura priekšgalā sekoja iemīļotais bērnu draugs — mācītājs Grūn-

bergs — vieglā pelēkā uvvalkā, salmu platmali rokā. Jaunības

Draugu biedrības čaklie darbinieki — vīrieši un sievietes —bija

padarījuši sarīkojuma vietu par īstu bērnu paradīzi ar teltīm un
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novietnēm, ierīcēm un iekārtojumiem rotaļām un izpriecām, vi-

sādām ierīcēm bērnu fiziskās un garīgās veiklības, atjautības un

izmaņas pārbaudīšanai. Bija tur laimes akas, laimes riteņi, lote-

rijas un spēles, bija arī atspirdzinājumi, sviestmaizes un cepumi,

augļi un saldumi, barankas un limonāde. Piedevām, protams, arī

mūzika un Jaunības Draugu biedrības kora dziesmas. Bērniem

tas bija notikums, par ko bija jādomā un jārunā ilgi, ilgi. Un vi-

si mēs bijām pateicīgi par to mūsu vienmēr laipnajam, pret kat-

ru bērnu sirsnīgajam mācītājam Grūnbergam.

Populārs un iemīļots bija Jaunības Draugu biedrības jauk-

tais koris. Pirms Pirmā pasaules kara to diriģēja dzelzce-

ļu ierēdnis Indriķis Zīle, bet vēlāk citi. Kas lai pasaka, cik diev-

kalpojumos Ventspilī šis koris piedalījies? Katru reizi, kad baz-

nīcas dzīvē tika atzīmēta kāda izcilāka diena vai svētki, dievkal-

pojumus kuplināja arī koris. Vienmēr klāt tas bija arī kapu

svētkos. Tas bija ap 1928./30. gadu, kad koris, diriģenta P. Pel-

čera vadīts, neskaitāmos mēģinājumos bija sagatavojis Hendeļa

monumentālo astoņbalsīgo oratoriju „Septiņi vārdi pie krusta", kas

aizpilda veselu koncertu ar solistiem un vīriešu, sieviešu un

jauktu kori, ērģeļu pavadībā. Piedaloties Rīgas ērģelniekam P.

Rībam. Jaunības Draugu biedrības koris šo lielo darbu pasnie-

dza klausītājiem vispirms Ventspils baznīcā, bet pēc tam vēl se-

šos citos koncertos dažādās citās baznīcās Ventspils apkārtnē, kur

kā ērģelnieks piedalījās brīvmākslinieks P. Zolts. Tikpat rosīgi

koris skandināja arī laicīgās dziesmas. Savā pastāvēšanas laikā

tas piedalījies visos vispārējos dziesmu svētkos Rīgā un tāpat arī

rajonu dziesmu svētkos un koncertos savā apgabalā. Un lai at-

ļauts piezīmēt, ka virsdiriģentu atsauksmes par Ventspils J. Dr.

biedrības kori vienmēr bijušas loti labas.

Jaunības Draugu biedrībai bija arī simfoniskais or-

ķestris — 30 vīru liels. To sadarbībā ar mācītāju bija noor-

ganizējis un vadīja baznīcskolas skolotājs un draudzes ērģelnieks

R. Lejasozols. Ventspils Latviešu biedrības nams, kad vēl nebija

uzcelts, šis orķestris koncertus mēdza sarīkot „Družbas zālē", kur

vēlāk bija Tautas nams.

Nevar nepieminēt arī ar mācītāja T. Grūnberga ierosmi un

atbalstu Ventspilī notikušos jautājumu izskaidroša-

nas vakarus tautas vispārējās izglītības un zināšanu vairo-

šanai. Tie notika galvenokārt pirmskara gados, šo vakaru rīko-

tāja bija J. Dr. biedrība, kuras priekšnieks bija mācītājs T. G.

Katrs, kas vien vēlējās, varēja iesūtīt jautājumus visdažādākajās

dzīves lietās un nozarēs. Atbildes tika sniegtas atklātos publis-

kos sarīkojumos, kur nereti izraisījās arī visai interesantas deba-

tes. Kā atbilžu sniedzēji un jautājumu izskaidrotāji parasti tika

aicināti lietpratēji, apstākļu zinātāji un citāda veida kompetentas

personas. Vispārējs atzinums bija, ka šie vakari tiešām bijuši vēr-
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tlgi un interesanti. Arī šī pasākuma centrā vienmēr bija neno-

gurstošais mācītājs T. Grūnbergs.

Vēl jāpiezīmē arī tas, ka mācītājs T. G. noorganizēja ari

bērnu dārzu, kas bija liels atvieglinājums mātēm, kas strādāja

ārpus mājas.
Jaukas bija mācītāja ticības mācības stundas skolās un iesvē-

tes mācībā. Pēc iesvētes 1914. gadā mācītājs no iesvētāmām mei-

tām nodibināja sieviešu kori, kas dziedāja līdz vācu okupācijas

sakumam 1. pasaules karā, 1915. gada vasarai.

Jauki bija mācītāja noorganizētie ceturtdienas vakaru diev-

kalpojums (stāsta E. G. k-dze), kuros sāka dziedāt līdz tam maz

dzirdēto dziesmu „Ak, svētīgs nams", kas, liekas, arī pašam mācī-

tājam ļoti patika, un to bieži dziedāja. Melodija ir tik jauka.

Arī trimdā to šad tad dzied, bet citā melodijā.

Un tad vēl kapu svētki. Cik jauki bija šie kapu svēt-

ki — iešana ciemos pie aizgājušajiem, ar dziesmām un ziediem!

Gandrīz vai visos tuvējos un pagasta kapos.

Un tad vēl „Bitītes" žurnālītis! (Bet par to šai grāmatā

cits stāsts —

par to vien).

Tā mūsu mācītāja vadībā un ietekmē pagāja bērnības gadi.

Mācīja viņš mums, bērniem, Dievu lūgt, un tagad vēl klusās stun-

dās, kad salieku darbā nogurušās rokas un eju ar lūgšanām pie

sava Debesu Tēva, es lūdzu tā, kā mūsu mācītājs mums mācīja

bērnu stundās. Tātad nav viņš mūs velti mācījis, ja mūža pa-

launadzī vēl visu labi atceros. Un lai viņam mīļš paldies par vi-

su to, ko viņš mums mācījis! (E. Grieze).

Interesants ir V. Lejasozola stāsts par Ventspils draudzes

robežām:

Mācītāja T. Grūnberga laipnībai un sirsnībai pret līdzcilvē-

kiem un rosmei draudzes dzīvē nebija robežu, tāpat kā robežu

ne bij arī viņa milzīgai draudzei. Pirms 1. pasaules kara Vents-

pils bija strauji plaukstoša pilsēta. Plašās Krievijas labība, sviests,

zvērādas un daudz kas cits pienāca Ventspilī pa dzelzceļu un caur

lielo moderno Ventspils labības elevatoru, saldētavu un ostas no-

liktavām iegulās kuģos, kas visu aizveda tālāk, uz ārzemēm. No

turienes tāpat caur Ventspils ostu uz Krieviju plūda importpre-

ces. Cilvēkiem bija darbs un peļņa, un iedzīvotāju skaits pilsē-

tā vairojās. Ap 1914. gadu Ventspilī bija jau 33.000 iedzīvotāju.

Lielākā tiesa no tiem bija māc. Grūnberga draudzes locekļi. Vēr-

tējot draudzi teritoriāli, tiešām bija grūti pateikt, kur tā sākās

un kur tā beidzās. Vispirms jau pati Ventspils pilsēta, bet bez

tās vēl arī plaša, tāla apkārtne: Gāliņciems, Cirpstenes ciems,

Žāžu ciems, Zaldātu ciems, Krievlauki, Pockules ciems, Zaķu

ciems, Jāņu ciems, čikstiņciems, Kantsona ciems, Priežkalna ciems,

Bušnieku ciems, tad vēl viss Sarkanmuižas un stacijas apgabals

un vēl citas vietas. Ļoti parasta lieta bija, ka dievlūdzēji brau-
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ca uz Ventspili klausīties mācītāju G. arī no vēl tāļākām vie-

tām. Kur bija draudzes robežas? Ja tādas kaut

kur skaitījās administrātīvi, faktiski tās nemaz nebi-

ja nosakāmas.

Ir zināms gadījums, kad baptistu mācītājs NN bija atteicies

laulāt divus pie baptistu draudzes piederīgos; viņi pēc tam bija

griezušies pie mācītāja G., kas tad viņus arī salaulājis. Jā, vai

tad būtu bijis labāk, ja viņi būtu dzīvojuši nelaulāti vai tikai re-

ģistrējušies dzimtsarakstu nodaļā? Bet viņi vēlējās baznīcas svē-

tību un mācītājs T. Grūnbergs viņiem to neliedza.

Kuldīgas ielas mājā viņi tur dzīvoja divi: mācītājs pats un

māsa Šarlote, un abi viņi tur ziemā sala, jo dzīvoklim apakšā bi-

ja lieli pagrabi, bet krāšņu apkure, laikam, nespēja dzīvokli pie-

sildīt. Tāpēc mācītājs ziemā bija apkrāvis grāmatām un papīriem

pusi no milzīgā ēdamgalda un bieži vien strādāja ēdamistabā, kur

bija drusku siltāks.

Vecajā, laika zoba sagrauztajā mācītājmuižā, Gāliņciemā mā-

cītājs uzturējās maz — pa laikam vasarā, lai klusumā un mierā

atgūtu spēkus jauniem rosmes pilniem pasākumiem draudzes dzī-

vē.

Kad 1914. gada vasarā izcēlās 1. pasaules karš, daudz

bēdu un rūpju bija karā iesaukto ģimenēm, kas tad savās bēdās

griezās pie mācītāja. Katram tika palīdzēts ar visu sirdi. Pie

māc'itāja gāja visādas tautības. Vai tad tos šķiroja un kādu no-

raidīja? tfisa šī palīdzības darba labā dvēsele bija mācītājs, ne-

kad nenogurstošais mācītāja darbvedis V. Lapovics un mācītāj-

mājas klusais gariņš mācītāja māsa Šarlote, pati slima un rei-

matisma savilktiem locekļiem, bet vienmēr mīļa un laipna.

Un tad pienāca laiks, kad tik daudz ļaužu tūkstoši un atkal

tūkstoši atstāja dzimteni un devās bēgļu gaitās svešumā. Mācī-

tājs T. G. nebēga nekur. Viņš palika savā zemē, pie savas, oku-

pācijas laikā tik mazās, draudzes, lai mājās palikušos stiprinātu

un tiem pēc iespējas palīdzētu grūtajās dienās. Pašam mācītājam

nav viegli bijis šais okupācijas gados, bet cik ir to, kam tas bū-

tu zināms!

Kad pienāca 1918. gads, mācītājs sagaidīja bēgļus atkal mā-

jās atgriežamies, gan vairs ne visus.

Un nu tagad es dziļā godbijībā ņemu kādu biezu grāmatu,

kuru lapodams es redzu dažus ierakstus, tā, piem., 1918. gada

2. Adventā mācītājs T. G. sprediķojis Ventspils baznīcā par

Ez. 55, B—9: „Jo manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav

mani ceļi, saka tas Kungs. Jo it kā debesis augstākas ne kā

zeme, tā mani ceļi augstāki ne kā jūsu ceļi, un manas domas ne

kā jūsu domas."

3. Adventā par Ez. 40, I—s:1 —5: „lepriecinā.jat, iepriecinājāt

manus ļaudis, saka jūsu Dievs ... Sauciet
.. .

visas karošanas ir
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pagalam .. Visas ielejas taps paaugstinātas un visi kalni taps

pazemoti, un kas nelīdzens, taps līdzens, un kas celmains, taps

klajums .. ."

Bet uzsākot jauno 1919. gadu, Jaungada die-

nas svētrunai mācītā.js ņēmis par pamatu Dāv. 31, 15—16: „Bet

es cerēju uz tevi, Kungs, es saku tā: tu esi mans Dievs. Mani

laiki stāv tavā roka,izglāb mani no manu ienaidnieku rokas un

no tiem, kas mani vajā." Tālāk, 12. janvāri, Vīlip. 1, 12—21:

.. . „jo mana dzīvība ir Kristus."

Un tad pienāca diena, kad komūnisti ienāca Ventspilī (1919.

g. janvāra beigās). Par tiem laikiem V. Lejasozols raksta:

„Tas notika 1919. gadā, kad sarkanie revolucionāri bija oku-

pējuši arī Ventspils baznīcu un izlietoja to kā telpu savu mītiņu

sarīkošanai. Baznīca bija diezgan pilna. Vīrieši sēdēja cepurēm

galvā. Daži pīpoja. Kāds boļševiku dižvīrs, cepuri pakausī atgrū-

dis, teica no kanceles zaimiem un lāstiem piesātinātu aģitācijas

runu. Tai brīdī pa lielajām durvīm baznīcā klusi ienāca drau-

dzes mācītājs T. Grūnbergs. Viegli līganā gaitā, ne-

vienu netraucēdams, viņš klusi ievirzījās vienā no pēdējiem so-

liem baznīcas kreisajā pusē, zem ērģeļu margām. Platmale vi-

ņam nebija galvā kā citiem, bet rokā. Viņš klusi noliecās uz al-

tāra pusi — laikam skaitīja lūgšanu. Pēc tam pacēla galvu un,

laipnu skatu kancelei pievērsis, klusi un mierīgi klausījās, ko ru-

nāja tas, kas ar asiņainu varu bija ieņēmis viņa vietu kancelē ...

Nekas vairāk nenotika. Neviens viņu neaiztika. Tikai tie, kas

viņu tur, baznīcas dibenā redzēja, cits pēc cita sāka noņemt ce-

pures" ...

Februārī, 1919. g., lut. baznīca mītiņu dēļ bija slēgta, t. i.,

dievkalpojumi tur nenotika. Ļaudis tad gāja baptistu baz-

nīcā. Interesanta ir atzīme, ka 9. februārī baptistu baznīcā svēt-

runa ir teikta par Jer. 2, 12—13:

„Iztrūcinājaties par to debesis un trīciet un drebiet ļoti, sa-

ka tas Kungs. Jo mani ļaudis dara divkārtīgu ļaunumu: tie ma-

ni atstāj, to dzīvo ūdens avotu, un izcērt sev akas, c auras

akas, kas ūdeni netur."

šai pašā februāra mēnesī mācītājs T. G. bija izsaukts uz Tal-

siem par liecinieku — nezinu, kādā lietā, un liels satraukums val-

dīja Ventspilī, kad nevarēja viņu tik drīz atpakaļ sagaidīt: bai-

dījās, ka tikai komūnisti nav viņu aizturējuši. Tai laikā tie bi-

ja spiesti Ventspili atstāt, un Ventspilī bija ienācis vācu kara-

spēks, bet mācītājs vēl nebija atpakaļ. Bet tad kādā svētvakarā,

bija jau satumsis kad savā skoliņā Ventspils nomalē sēdēju ie-

kurtas krāsns priekšā un laboju skolēnu burtnīcas, pie durvīm

klauvēja, un kad gāju ielaist, pie durvīm stāvēja mācītājs. Pār-

nakšņojis pie manis (tumsā nedrīkstēja Ventspilī ieiet), otrā rī-

tā viņš gāja uz pilsētu.
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2. martā baznīcu atkal no jauna iesvētīja

dievkalpojumiem. Kā lekciju toreiz nolasīja 1. Kor. 13, bet svēt-

runai mācītājs bija izraudzījis vārdus Ez. 26, 20: „Eita,

mani ļaudis, cita savos kambaros un aizsē-

dzat savas durvis aiz sevis, apslēpjaties
kādu mazu brīdi, kamēr tā dusmība pāriet,"
bet nedēļu vēlāk, 9. martā, 1. Kor. 13, 13: „Bet nu paliek

ticība, cerība, mīlestība, šās trīs, bet tā lie-

lākā no tām ir mīlestība."

Atrodu arī kādu piezīmi par to, ka jauno skolas namu iesvē-

tot, Saules ielā, 1925. gada 15. maijā, mācītājs T. G. runājis par

vārdiem: „Ja tas Kungs nama neuztaisa, tad darbojas velti, kas

pie tā strādā; ja tās Kungs pilsētu neapsargā, tad sargs velti no-

modā." Dāv. 127, 1. (Toreiz bija viena grupa ļaužu, kas bija

pretī tam, ka skolas namu iesvētī).

šo vēstījumu par dažiem tekstiem, par kuriem mācītājs T. G.

runājis, gribējās nobeigt ar vārdiem, par kuriem viņš runāja 1926.

g. 21. martā, izvadot pēdējā gaitā tāļbraucēju kuģu kapteini K.

Lindi:
„ Godīgs vīrs būs bagāti svētīts." —

Mācītāja T. G. attiecības un izturēšanās pret

baptistu draudzi.

Ventspilī bija spēcīga un darbīga baptistu draudze. Attie-

cības starp lut. un baptistu draulzi bija labas. Bija luterticīgie,

kas gāja arī uz baptistu dievkalpojumiem, un bija baptisti, kas

gāja arī lut. baznīcā. Lut. mācītājs T. G., baptistu draudzes ai-

cināts, neatteicās kādreiz runāt arī baptistu baznīcā. Un toreiz

notika vēl tā: pēc baptistu mācītāja runas par 1. Kor. 13, 13, ru-

nāja mācītājs T. G. pavisam jauki par kādu citu tēmu, bet pēc

tam viņš man pastāstīja: „Man izgāja slikti: biju nodomājis ru-

nāt par to pašu tēmu 1. Kor. 13, 13, bet baptistu mācītājs man

— izņēma vārdus no mutes un runāja par to pašu (nebija ie-

priekš sarunāts, kādu tekstu katrs ņems, un tā nu man, kamēr

viņš runāja, bija jāpārdomā, ko es citu ko varētu pasacīt."

„ Baptistu aprindas uz mācītāju T. G. ska-

tījās ar vislielāko cieņu. Neesmu dzirdējusi (aplie-

cina kāda baptistu skolotāja) par viņu neviena ļauna vārda, bet

gan to, ka viņš netaisa nekādu starpību — vai nu tas būtu žīds

vai čigāns, vai cits kaut kas, un ka viņa labsirdības dēļ to izman-

to citi. Mācītājs T G. bijis labs draugs baptistu mācītājam 8.,

kas vēlāk aizgāja uz Ameriku, un arī kādam citam baptistu mā-

cītājam, kam viņš daudz palīdzējis materiālajā plāksnē.

Darbība literātūras druvā.

Jau stāstīju, ka jau Lutriņos esot, mācītājs T. G. izdeva mē

nešrakstu „Evenģēliuma Gaisma" kas iznāca 1905. un 1906. gadā,

bet kad māc. T. G. 1907. gadā pārnāca uz Ventspili, tad, pārvēr
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šot šo mēnešrakstu par nedējas izdevumu, tā faktisko vadību uz

ņēmās mācītājs J. Ērmanis Krimuldā, kaut gan māc. T. G. tur

pināja līdzparakstīt šo izdevumu kā līdzredaktors. 1913. gadā viņš
sāka izdot bērnu žurnālitīti „B ill ti ", 1919. gada sākumā vi-

ņam bija plaši nodomi — izdot Ventspils un citu draudžu nedēļas
laikrakstu

„ Svētdienas Atpūta". Iznāca šī laikraksta

pirmais numurs — tādā formātā, ka lai to varētu pēc tam iesiet

grāmatā, bet pēc 1. nr. iznākšanas mācītājs saslima pavisam grū-

ti un smagi. Slimība turpinājās ilgāku laiku, un tā šis darbs ti-

ka pārtraukts jau pašā sākumā.

Mācītāja T. G. tulkotā dziesma „Kad dziļa migla"

ievietota dziesmu grāmatā, un ventspilieši to tik ļoti labprāt mī-

lēja dziedāt.

Mācītājs T. G. bija viens no locekļiem dziesmu grāmatas

pārstrādāšanas komisijā.

Viņa raksti iespiesti daudzos izdevumos, bet par tiem patla-
ban nekā tuvāka nespēju pastāstīt. —

Kad 1918. gada 18. novembrī nodibinājās Latvijas valsts,

drīzi vien pēc tam, decembrī Ventspilī notika latviešu apsprie-

de, kurā nolēma nodibināt Ventspilī reālskolu. Par di-

rektoru ievēlēja mācītāju T. G., kas šīs Ventspils

vidusskolas direktora amatā palika līdz 1932. gada 1. augustam,

pēc kam šai amatā stājās pazīstamā rakstnieka Apsīšu Jēkaba

dēls Atis Jaunzems.

Pilsētas bibliotēkas un lasītavas nodibi-

nātājs.

1919. g. Ventspils pilsētas domes izglītības komisijā bija grā-

matu draugi, starp tiem mācītājs T. G. un viņa brā-lis māksli-

nieks - gleznotājs Jānis Grunbergs, kas nolēma gādāt, lai Vents-

pilī būtu pilsētas bibliotēka, šai bibliotēkai mācītājs T. G, kā

agrākās cara laika Ventspils izglītības biedrības nodibinātājs (šī

biedrība Latvijas laikā savu darbību vairs neatjaunoja), nodeva

lietošanai šīs biedrības bibliotēkas grāmatas, kopskaitā ap 1500,

un tā radās krietns pamats Ventspils pilsētas bibliotēkai. Kā šīs

bibliotēkas pārzinis, zinu pastāstīt, ka to līdz māc. T. G. aizieša-

nai no Ventspils bija izmantojuši 3.800 lasītāji, kam bija izsniegts

lasīšanai uz mājām 480.000 grāmatu.

Biedrību darbinieks.

Par Jaunības Draugu biedrību ir jau stāstīts. 1919. gadā

Ventspilī nodibināja skolotāju biedrību. Labi atceros

tās sēdes, kurās sprieda par biedrības statūtiem un kurās mācī-

tājs T. G. ņēma dzīvu dalību. Viņš bija arī šīs biedrības pirmais

priekšnieks. Biedrībai bija savas kluba telpas ar lasāmgaldu un

tā noorganizēja arī savu dziedātāju kori.

No citām biedrībām, kurās redzēju mācītāju T. G. ņemam
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dzīvu dalību, varu minēt Bēgļu reevakuācijas biedrību, kas sek-

mēja latviešu bēgļu atgriešanos Latvijā pēc 1. pasaules kara, un

Latvijas Sarkanā Krusta Ventspils nodaļu.

Ventspils mācītājs T. Grūnbergs bija arī pirmais tautsko-

lu inspektors Ventspils pilsētā un apriņķī, un man vēl ta-

gad acu priekšā stāv Ventspils avīzē uz brūnā iesaiņojuma pa-

pīra iespiesti šī mūsu pirmā tautskolu inspektora norādījumi sko

lv lietās. (Labāku papīru toreiz bija pavisam grūti dabūt.)

Pretalkohola kustības darbinieks.

'Kādreiz, ap 1880. gadu, dzertuvju skaits Ventspils apriņķī

bija mazāks kā citos Kurzemes un Zemgales apriņķos. Tā,

piem., Jaunjelgavas apriņķī bija 198 dzertuves, Bauskas — 194,

Talsu — 96, Tukuma — 85, bet Ventspils — tikai 50 dzertuves.

Bet 1911. gadā pašā Ventspilī vien bija 98 reibinātāju dzērienu

pārdotavas!

Te nu pavisam nopietni un sirsnīgi bija kaut kas jādara, lai

dzeršanas posts mazinātos, un mācītājs T. G. to arī darīja. Vis-

papriekš nodibinādams Jaunības Draugu biedrību, kuras statū-

tos bija uzrādīts arī tās mērķis — apkarot alkoholisku dzērienu

lietošanu. Noturēja pretalkohola priekšlasījumus un pretalko-

hola dievkalpojumus un ievietodams savā „Bitītē" pretalkohola

rakstus un —
rādīdams labu priekšzīmi.

Sekas visam tam bija tādas, ka 1931.—1932. g. g. ventspilie-

ši nebija tie lielākie dzērāji Latvijā.

Tā, piem., spirta un degvīnu monopols devis val-

stij 1932./33. g. no katra ventspilieša Ls 10,11, turpretī no katra

rīdzinieka Ls 18,03, no katra liepājnieka Ls 13,41 un no katra

jelgavnieka Ls 11,92.

A1 v katrs ventspilietis patērējis 1932. g. caurmērā 2,89 1,

katrs liepājnieks — 5,28 1, katrs rīdzinieks — 7,44 1 un katrs jel-

gavnieks — 10,01 1.

Nevar tomēr sacīt, ka mācītāja T. G. pūles pretalkohola fron-

tē katrreiz būtu vairagojušās panākumiem. To, piem., viņš

piedzīvoja, kad mēģināja, uzņemdams savā namā, pāraudzināt un

atradināt no žūpošanas cilvēku, kam pēc viņa amata nepavisam

neklājas būt dzērājam, bet — veltas palika šīs pūles, un tad mā-

cītājs T. G. gādāja, ka šis cilvēks tika uzņemts dzērāju dziedinā-

šanas iestādē Tērbatā, bet arī tur panākumu nebija.

„Bet tā lielākā ir — mīlestība."

Kad es uzstādīju reiz jautājumu kādam jaukam cilvēkam,

ko viņš varētu par Ventspils bijušo mācītāju T. G. pastāstīt, es

tad saņēmu atbildi:

„Par mācītāju T. G. domājot, man nāk prātā divi mūsu lite

rātūrā aprakstīti cilvēki: viens Rūd. Blaumaņa viencēlienā „Sest-

dienas vakars", par kuru stāsta: „Silta cilvēka rociņā nauda iz-
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kūst kā sniedziņš saulītē
...

Sila jau arvienu uz to labu. Reiz,

kad tur apdega .. .
iedeva savu jauno kažoku un zābākus. Kad

brāļa dēlam pietrūka naudas, ko nobeigt skolu — tas iedeva ...
Un tā dažam labam..." Un tad: „Viss, kas nepušķo dvēse-

lītes: lepnums, kārums, dusmas, viltība, citu sviedri, greznums, sko-

pums, kā jau lūgšanas grāmatā stāv, visam tam viņš pagāja ga-

rām."

Un tas otrs —
Poruku Jāņa „Sirdsšķīstajos ļaudīs" Salkšņu

tēvs, „kurš tik dzird, ka viņā kāds augstāks gars to mudina darīt

labu vien." —

Bijušais — tagad trimdā esošais Ventspils draudzes pēr-
minderis K. Silabrams stāsta:

„Tādi, kas savu sodu izcietuši, izlaisti no cietuma, nereti grie-

zās pie mācītāja T. G. pēc palīdzības, un neviens tukšā nav no

mācītāja mājās aizgājis. Kad citi viņam aizrādīja, ka tādiem gan

nevajadzētu nekā dot, jo viņi lūdzot, lai būtu ko nodzert, viņš

uz to atbildēja, ka viņš jau to nezinot, ka nodzeršanai tiek lūgti

un tādēļ viņam to par grēku nevarot pierakstīt, bet būtu gan

sliktāk, ja lūdzējam tā nauda patiesi vajadzīga un viņš, mācītājs,

atteiktos viņam to iedot.

Tāds bija Ventspils mācītājs. Kad, saņēmis savu vidussko-

las direktoru algu, viņš pa Kuldīgu ielu gāja uz mājām, tad apm.

viena kilometra garajā ceļā viņš bieži vien visu savu algu bija iz-

dalījis lūdzējiem un pā-rgāja mājās ar — tukšu maciņu!

Viņa māsa dažu svētvakaru, pie kumodes piegājusi, velti iz-

meklējās tīru kreklu, ko brālim — mācītājam svētdienai iedot:

brālis, viņai nezinot, savu pēdējo kreklu bija lūdzējam atdevis!

Tur
— mācītājaN mājā Kuldīgas ielā notika arī tas, ka mācī-

tājs pieņēma audzināšanā tās divas mei-

tenītes — bāra bērnus. Es nezinu, kur un kā viņš tās

bija saticis (dzirdēja stāstam, ka kādās bērēs), bet mācītāja doma.

laikam, esot bijusi tāda, ka viņš pieņemšot savā paspārnē tikai

vienu no abām māsām. Kad viņš par to sācis runāt ar bērniem,

tad abas māsas sākušas raudāt. Mācītājs apžēlojies un pieņēmis

abas. „Mūsu mājā (stāsta E. G. k-dze) daudz runāja un sprieda

par šo notikumu, kas manam, bērna, prātam toreiz bija kaut kas

kā pasakā. Tāda mīlestība pret svešiem bērniem! Ļoti ilgojos

redzēt šīs meitenītes. Vēlākos gados bijām pazīstamas un ļoti

draudzīgas." —

Pērminderis K. Silabrams nobeidz savu stāstu par mā-

cītāju T. G. ar vārdiem, ka viņš nevienu cilvēku tik augsti necie-

not, kā bij. Ventspils mācītāju T. G., nevienu citu viņš nevarot

pielīdzināt mācītājam T. G.

Tā ar mīļu prātu tag. archibīskapu atceras un piemin daudzi.

Nesen vēl atpakaļ cilvēks, kas daudz, daudz gadu tālu projām no

Latvijas (vairāk kā 30 gadu) aiz plašajām lieljūrām mīt un ir
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samierinājies ar to dzīvi, kādu viņš tur vada, lūdza mani aizsū-

tīt viņam archibīskapa adresi: viņš vēloties sveicienu aizsūtīt sa-

vam kādreizējam vadītājam ticības lietās un visā labā, un pal-

dies viņam sacīt par to labu, ko viņš mācījis un ar savu priekšzī-

mi rādījis toreiz, kad šis cilvēks vēl jauns bija un Ventspilī dzīvo-

ja, un novēlēt viņam dievpalīgu, labu veselību un spēku dzīvot

un strādāt tāpat kā līdz šim, Dievam par godu un līdzcilvēkiem

par svētību vēl ilgus gadus. —

Un nu tālāk, dosim vēl reiz vārdu V. Lej asozolam,

kas raksta:

..Atceroties šos sen aizgājušos laikus un damājot par mācītāja

T. Grūnberga nerimtīgi augošo populāritāti visā plašajā Ventspils

..Atceroties šos sen aizgājušos laikus un domājot par mācītāja

gan laikam bija Ventspilī tā ieredzēts, kā neviens cits, rodas jau

tājums, kur tam meklējami īstie, dziļākie pa-

mati.

Liekas, ka vislabāko un vispilnīgāko atbildi uz to dod viņa

paša vārdi, ko viņš nupat, tagad, sirmā vecumā, veltī visiem lat-

viešu bērniem 1955. gada „Bilites" kalendāri. Atsaukdaimes uz

apustuļa Pāvila skubinājumu kolosiešiem: „Visu, ko jūs

darāt, to dariet no sirds — it kā savam X v n -

gam un ne cilvēkiem," viņš no savas paša bagātās pie-

redzes un pārliecības pazemīgi piebilst: „
Sirds ir tā die-

višķā dzirkstele, kas iededzina u'g'u'ni līdz-

cilvēku sirdīs." šis viņa skaistais, saulaini tīrais atzi-

nums un dzīves uzskats laikam gan bija viens no tiem stiprajiem

pamata balstiem, uz ko viņš veidoja savu pašaizliedzīgo, lieliem,

plašiem panākumiem pilno tik ļoti svētīgo darbu Ventspils drau-

dzē.

Mēģināsim palūkoties uz šī darba atsevišķiem sektoriem, vis-

pirms uz to, kas risinājās baznīcā, draudzes vadīšanā uz ticību,

mūžības vērtībām, uz sekošanu Kristam. Viņa svētrunas vienmēr

bija dziļas ticības apgarotas un lielu zināšanu apdvestas. Bet

vienkāršos, sirsnīgos vārdos teiktos Viņa uzskatu pamatojumi bija

neapšaubāmi loģiski, bet piemēri un izskaidrojumi no dzīvās dzīves

ņemti — vienkārši un visiem saprotami, pārliecinoši. Cilvēki sa-

prata un atzina, ka tas tiešām tā ir, kā viņu mācītājs to saka.

Cilvēki saprata un atzina, ka viņu garīgais vadītājs pats ir dziļi

un patiesi pārliecināts par to, ko viņš saka un māca, un ka arī

viņš pats patiesi ar visu sirdi un dvēseli tic Dievam. Bet cilvēki

saprata vēl arī ko citu, — to, ka viņu mācītājs nav nekāds parā

kuma apziņā uzpūtīgs un nepieejams cienīgtēvs no baronu lai-

kiem, bet gan cilvēks, sirsnīgs, mīļš cilvēks, kura smaids iesilda

sirdi, mīļš, jūtīgs, saprotošs, tuvs cilvēks, kuru satiekot gribas ce-

puri pacelt un kuram gribas savas bēdas un grūtības pateikt un

no kura tiešām iespējams stiprinošus un rosinošus padomus sa-
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ņemt. Tāds mācītājs, tik cilvēcīgs, tuvs un palīdzīgs nebija Vents-

pilī redzēts. Un cilvēki nāca pie viņa. Dievkalpojumos baznīca

vienmēr bija ļaužu pilna. Ziemā, kad baznīcas mūri bija sala pil-

ni, pārpildītās baznīcas sienas vienmēr bija apsvīdušas gluži slap-

jas no baznīcēnu elpas un miesas izgadojumiem.

Mācītājs T. Grūnbergs, visu sirdi lietā likdams, prata padarīt

dievkalpojumus interesantus, saistošus. Vienmēr viņš prata atrast

jaunus, saturā dziļus, izteiksmīgus dziesmu tekstus, kaut arī ēr-

ģelniekam R. Lejasozolam dažreiz grūti nācās atrast tiem dziedā-

šanai piemērotas melodijas. Viņš centās iesaistīt dievkalpojumos

mūzikas priekšnesumus, dziesmas, solistus, kori, viņš rīkoja kon-

certdievkalpojumus svētdienu pēcpusdienās un atbalstīja garīgu

koncertu sarīkošanu baznīcā. Viņš aicināja ciemos mācītājus no ci

tām luterāņu draudzēm, arī misionārus. Ventspils baznīcā ir ru-

nājuši daudzi ciemiņi, kurus visus nemaz nevar atcerēties. Gavē-

ņa laikā viņš parasti rīkoja dievkalpojumus arī ceturtdienas va-

karos, un baznīca tad vienmēr bija dievlūdzēju pilna. Kādreiz

viņš sarīkoja veselu sēriju vakara dievkalpojumu Jāņa parādīša-
nās grāmatas satura izskaidrošanai.

Viņš panāca arī to, ka draudze ieguva jaunu, lielu kapsētu

Kaziņmežā, pie kam no štamera ielas gala (vēlākās Saules ielas)

uz kapsētu izbūvēja jaunu ceļu (to vēlāk nosauca par Aizsaules

ielu). Arī stabilais, vismaz kilometru garais žogs ap kapsētu tika

uztaisīts un samaksāts. Atsevišķs rajons kapsētā bija iedalīts

Ventspils baptistu draudzei. — Liels panākums bija arī tas, ka ar

māc. Grūnberga rosmi droudze ieguva savu namu Ostas ielā, kur

rīkot sanāksmes, priekšlasījumus, kora mēģinājumus v. t. t." —

Tas viss nevarēja palikt apslēpts, nezināms arī citiem, pat

ārpus Ventspils draudzes robežām, un tāpēc arī nav nekāda sa-

gadīšanās tikai, bet tas ir ļoti zīmīgi, ka 1924. gada 21. maijā, svi-

not mācītāja T. Grūnberga 25 gadu amata svētkus, Piltenes iecirk-

ņa prāvests Ēdoles mācītājs — ne jau vairs Šmidts (kas bija aiz-

gājis Dieva priekšā), bet šillings,nelika vis vairs ventspiliešiem

pūru sāls ēst", kā tas bija noticis pirms 60 gadiem, bet savai svēt-

runai Ventspils baznīcā bija izraudzījies 1. Kor. 13, 13 vārdus:

„Bet nu paliek ticība, cerība, mīlstiba, šās trīs, bet tā lielākā no

tām ir mīlestība." —

Prāvests taču zināja, kāds Dieva vārds „piestāv" katram viņa

iecirkņa mācītājam un sevišķi tik populāram, cienītam un mīļo

tam, kāds bija mācītājs T. Grūnbergs.

levērojiet labi: „Bet nu paliek...", ne iznīkst un ne-

zūd, bet — paliek.

Par šo mīlestību — pret līdzcilvēkiem man te būtu vēl pa-

visam mazs stāstiņš. Par to mīlestību, kas paliek. Man ir stā-

stīts, ka kādā Zviedrijas pilsētiņā, kur pavisam neliels latviešu

skaits, starp tiem arī daži ventspilieši, kāds no viņiem ierosinā-
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jis domu aizsūtīt kādreizējam Ventspils mācītājam — tagadējam
archibīskapam uz Vāciju sainīti ar šo un to, kas viņam varētu

noderēt, bet tad — runājušies tālāk: vai tad viņam vērts kaut

ko sūtīt: viņš tā kā tā izdalīs citiem!

Tādi ieskati par bijušo Ventspils mācītāju vēl tagad, pēc 20

gadiem, kad viņš daudz daudz augstākā amatā — visu latviešu

draudžu un mācītāju virsgans.

Daudz gadu es esmu dzirdējis bij. Ventspils mācītāju T. Grūn-

berga svētrunasVentspils baznīcā Pļaujas svētkos, un vairāk reiz

esmu dzirdējis viņu atgādinām draudzei:

Ko tu sēsi, to tu pļausi; Kur tu sēsi, tur tu pļausi;
X ā tu sēsi, tā tu pļausi.

Ja nu es tagad domāju par bij. Ventspils mācītāju un tag.

lut. draudžu virsganu T. Grūnbergu, tad mana dziļā pārliecība ir

tā, ka šie vārdi ,ko viņš citiem ilgus gadus ir sludinājis, pilnā

mērā attiecas uz viņu pašu, pievienojot tiem klāt vēl

visiem pazīstamo teikumu: „Kas mīlestību sēj, tas

mīlestību pļaus."

PRĀVESTS A. BIRZNIEKS

ARCHIBĪSKAPS KĀ SPREDIĶOTĀJS

Varbūt mums nepatiktu vārds „sprediķotājs". Mēs pieņemam

nosaukumu „sprediķis", bet vārdam „sprediķotājs" piemīt kāda

ne visai patīkama skaņa, šī vārda vietā varētu likt veco pazī-

stamo „sludinātājs", sprediķa vietā jaunāko — „svētruna". Bet

arī pirmajam, liekas, mūsu dienās varētu piemist tāpat nepatīka-

ma pieskaņa. Otrais vēl nav tā ieviesies, kā tas varētu atvietot

vārdu ~sprediķis". Pie tam svētrunas jēdziens nezin vai ir gluži

noskaidrots un precizēts. Pirmā kārtā mēs paliekam pie augšā

minētajiem, kas pastāv visās kristīgās baznīcās. Tamdēļ varam

runāt ar pilnām tiesībām par sprediķotāju, atraisoties no nevaja-

dzīgām pieskaņām.

Garīgā darbinieka darbība neierobežojas tikai ar garīga sa-

tura runām, bet tās ir baznīcas garīgās darbības būtiska sastāv-

daļa, īpaši protestantiskajās baznīcās. Ja mēs gribētu spriest par

garīga darbinieka darbību un tās nozīmi, tad mēs nevaram paiet

viņam garām kā sprediķotājam.

Ja mēs gribam runāt par mūsu Archibīskapu kā sprediķotāju,

tad vispirms būtu jāmin viņa sprediķu vairums. Archibīskapa

garie mūža gadi un ilgais darbības laiks mācītāja amatā jau vien

devuši iespēju sniegt daudz sprediķu. Pie tam šie sprediķi turē-

ti ne vien draudzēs, kurās viņš darbojies, bet arī kā Virsgana ama-

ta nesējs mācītāju konferencēs, katru baznīcas Virsvaldes sēdi at-
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klājot, lielos baznīcas un valsts svētkos. Viņa garīgās runas ar-

vien parādījušās arī presē, kā garīgajā, tā laicīgajā. Vēl trimdas

laikā, trimdas latviešu laikrakstu ievadraksti svētku gadījumos

ir Archibīskapa sprediķi. Pa laikam viņš saviem garīgajiem dar-

biniekiem un draudzēm sūta „gana rakstus", kuriem piemīt garī-

gas runas raksturs. Tāpēc varam droši sacīt, ka nezin, vai būs

latvietis, kas nebūs Archibīskapa sprediķus lasījis vai klausījies

un kas viņu nepazītu kā sprediķotāju.

Tas pats sakā.ms par Archibīskapa sprediķiem un klausītāju

uztveri. Cik viņa sprediķi izplatīti un pazīstami, tik tie arī lab-

prāt dzirdēti, un viņš pats labprāt gaidīts un saņemts kā spredi-

ķotājs. Tas ne vien viņa personas populāritātes un augstā ama-

ta pēc, bet katrā ziņā arī tādēļ, ka Archibīskapa sprediķi paši
saista klausītāju, ka tie saista vienlīdz visus bez kādas atšķirī-

bas. Viņu klausās un saprot zemnieku ļaudis, tāpat kā viņa

Ventspils jūrnieki. Viņu labprāt un ar patiku uzklausa pilsēt-

nieki, intelliģentie un augsto amatu nesēji. Mēs varētu droši sa-

cīt, ka Trchibīskaps ir devis vislielāko skaitu sprediķu kā jebkad

kāds cits mācītājs mūsu tautā, un viņa klausītāju saime tāpat ir

visplašākā — tā aptver visus mūsu cv. - luterticīgos latviešus.

Tas nav sakarā ar Archibīskapa personu vien, kā jau sacījām,

bet arī ar viņa sprediķu vērtību. Tādēļ mums še būtu jājautā:

kas ir šo sprediķu vērtība, ar ko viņš saista klausītājus izcilā kār-

tā, kas raksturīgs vērojams viņa sprediķotāja personā? Vispirms

mums jājautā, ko Archibīskaps sniedz savos sprediķos? Ja jau-

tātu.ko viņš savos sprediķos grib sniegt un ko viņš sev šai ziņā

spraudis par uzdevumu, tad mēs varētu saņemt atbildi, ko Pāvils

izteicis vārdos: „Jo es nekaunos Kristus evaņģēlija; tas ir Dieva

spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic." (Rom. I, 16). Un ja jau-

tātu, ar ko viņš nāk pie mums, arī tad viņš atbildētu: „Jo es jū-

su starpā negribēju neko citu zināt, kā vien Jēzu Kristu un to

pašu krustā sistu." (I Kor. 2, 2.). Viņa runu centrālā doma ar-

vien ir un arī paliek luteriskās reformācijas pamatpatiesība: „Jo

žēlastībā jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva

dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos." (Efez. 2, B—9).

šo „evnģeliju" Archibīskaps arvien paudis savās garīgajās runās,

to viņš arvien uzskatījis par savu uzdevumu. Šo evaņģēliju skaid-

ru un nepārgrozītu pasniegt viņš centies arvien savos sprediķos,

to ņemt vērā viņš arī skubinājis savus studentus un mācītājus,

sekojot šai ziņā reformātoram Mārtiņam Luteram un apustulim

Pāvilam (Gal. 1, 7—B). šo evaņģēliju, „Dieva vārdu" sludināt

Archibīskaps arvien uzskatījis par sava mūža vienu no galvena-

jiem uzdevumiem, jo — „ticība nāk no sludināšanas un sludinā-

šana no Kristus pavēles." (Rom. 10, 17).

Ikvienas runas, arī garīgas, vērtība atkarīga no tās satura.

Ja nu pievēršamies Archibīskapa sprediķu saturam, tad droši va-
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ram sacīt, ka viņa sprediķu milzīgajā vairumā mēs neatradīsim

neviena bezsaturīga vai mazvērtīga satura sprediķa. Varam spriest,

ka viņa rūpes arvien ir bijušas, lai sprediķi klausītājam ko vēr-

tīgu un paliekošu pateiktu. Viņa sprediķi tādēļ mēdz būt arvien

ar nozīmīgu un bagātu saturu. Tas atkarīgs, vispirms, no paša

runātāja personas, cik tā pati garīgi liela un bagāta, bet arī no

avotiem, no kuriem runātājs smeļ, lai ieliktu savas runas saturā

Pirmā vietā šai ziņā, kā to uzrāda kristīgo sprediķu vēsture vi-

sos laikos, arī Archibīskapam, ir Bībeles grāmatas ar tās tekstu

ikvienam sprediķim, bet arī ar tās pantu un piemēru neizsmeļa-

mo bagātību un autoritatīvo raksturu. Archibīskapa garā mūža

sprediķi no jauna apliecina patiesību, ka nekad sprediķis nav sa-

turā nabadzīgs un sprediķotājam nekad netrūkst vielas, ja viņš

spēj nopietni un dziļi izmantot Bībeles tekstu un Bībeles vielu,

lai ar to padarītu skaidrākas un uztveramākas evaņģēlija nepār-

ejošās patiesības, un dzīves un laika parādības nostatītu evnģeli-

ja apgaismojumā. Dažu labu reizi esam apbrīnojuši Archibīskapa

plašās zināšanas un vērošanas spējas, kas izpaužas viņa sprediķos.

Tādēļ arvienu no jauna sastopam pa sprediķim, kas bagāts šādas

uzskates vielas, varētu sacīt, pat pārbagāts. Bet tas nenozīmē, ka

Archibīskaps sprediķos novirzītos no sava tiešā uzdevuma un sāk-

tu runāt, teiksim, par politiskiem jautājumiem, cilātu problēmas

tā, ka tos varētu saukt par politiskiem, problēmu sprediķiem. Ar-

chibīskaps savos sprediķos nekad nekļūst politisks un par problē-

mu vīru, kā tas nesaskanētu ar evaņģēlija garu. Viņš klausītā-

jam uzmet arī pa jautājumam, tad likdams domāt un pārdomāt,

cik tas nepieciešami kristīgo patiesību izpratnei un uztverei. Ar-

chibīskaps savos sprediķos arī necenšas būt dogmatisks tādā no-

zīmē, kā to mēdza savos sprediķos daudzi ortodoksijas laika spre-

diķotāji, kas vai katrā sprediķī kā nepieciešamu ielika „mācību",

tai pat īpašu daļu ierādot katrā sprediķī. Archibīskaps nav arī

modinātājs, kāds mūsu dzimtenē bija pazīstamais un ievērojamais

mācītājs Dr. K. Beldaus. Kas palasa pēdējā sprediķus un tos sa-

līdzina ar Archibīskapa sniegtajiem, tas tūliņ manīs lielo starpību.

Archibīskaps neiedegas, lai klausītāju modinātu un atgriestu. Ja

viņš iesilst, tad viņa siltums vēršas mīlestībā uz katru klausītāju,

pie tam lēnā un dziļa miera apdvestā garā. Archibīskapam nav

arī sprediķu, kuriem piemistu emocionāls raksturs tādā mērā, ka

tie būtu saucami par emocionāliem sprediķiem, kādus varam vē-

rot daža jaunāka mācītāja emocionāli noskaņoto garīgo runu vi-

dū. Viņš nemēģina tīši aizkustināt klausītāju, bet viņa sprediķi
arvien ir īsta un reti liela sirds siltuma apdvesti.

Sprediķa vērtība atkarīga ne vien no tā, ko tas sniedz, bet arī

no tā, kā tas top pasniegts. Archibīskapa runas veids, kādā viņš

sniedz savas garīgās runas, arvien uzrāda dabīgu, cildenu vien-

kāršību. Mēs nevaram iedomāties, ka viņš kādreiz varētu kļūt
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neīsts un ar kādu neīstu patosu stāvēt altārī un kancelē. Varbūt

tas stāv sakarā ar viņa personības viengabalainību no viņa jau-

nības dienām sākot līdz šai dienai, kad galvu jau rotā baltais

vainags. Tāpat viņa runas ir apbrīnojami vienkāršas, saprota-

mas arī bērniem, šajā ziņā arvien pārsteidza mūsu baznīcas pir-

mais bīskaps Dr. K. Irbe. Viņa līdzinieks šai ziņā ir viņa pēcnā-

cējs Archibīskaps Dr T. Grūnbergs. Un mēs zinām, liela cildena

skaidrība un vienkāršība ir lielu personību dārgais ieguvums. Tas

viss, protams, pievilcis un saistījis ļaužu sirdis visos laikos, īpaši

varbūt mūsu laikos, kas prasa pēc dabīguma.

Archibīskaps arvien ir apzinājies, ka Dieva vārda sniedzējam

ir nesams kas augstāks par viņu pašu, neatkarīgs no mūsu per-

sonas. To uzsvēris arī M. Luters, runādams par ius verbi, kas

mums piešķirts, un ne — executionem (otrā invokavit sprediķi).
Mums ir tiesības dotas vārdu sludināt, bet vārdam piepildīties

cilvēku sirdīs ir Dieva paša ziņā un spēkā. Bet sludinātais vārds

arvien paliek zināmā sakarā ar sludinātāja personu. Garīgas ru-

nas arvien nes arī paša runātāja zīmogu. Tamdēļ no runātāja

personas, trešām kārtām, atkarīga sprediķu pievilcība un spēks,

cik tas stāv sakarā ar pašu sprediķotāju. Archibīskapa spredi-

ķus, kaut tie atbilst kristīga sprediķa vispārīgajām prasībām, un

šai ziņā atbilstu ikvienam īstam evaņģēliskam sprediķim, tomēr

būtu grūti atdarināt. Grūti nevis tamdēļ, ka tie nes pārāk daudz

individuālu iezīmju, bet Archibīskapa lielās, kristīgās personības

dēļ. še gribētu minēt trīs viņa personības iezīmes: 1) viņa smalk-

jūtību, 2) mīlestību un 3) ticības pārliecību. Kad 1940. gadā mū-

su dzimtenē ielauzās lielinieki, Archibīskaps kādā visu mūsu mā-

cītāju konferencē teica, ka būtu pienācis laiks, lai amata brāļi

viens otru uzrunā otrā personā. Viņš pats katru mācītāju tā uz-

runāšot pats no sevis. Bet cik mācītāju, par jaunākiem nemaz

nerunājot, būs bijusi izdevība to piedzīvot? Laikam, ļoti reti.

Un kamdēļ nē? Tamdēļ, ka mūsu Archibīskapa sirdī mīt tik

apbrīnojama smalkjūtība, kas arī mazākā izturēšanās veidā sev

nepieļautu un nepiedotu kaut ko nepiedienīgu, šī smalkjūtība

viscaur jūtama arī viņa garīgajās runās. Nevaram iedomāties, ka

viņš savos vārdos varētu kļūt pārsteidzīgs, uzbāzīgs vai aizska-

rošs. Viņa vārdi pauž arvien apdomu un smalkjūtīgu pieeju ir

cilvēkiem, ir lietām, par kurām viņš runā. Gribēju sacīt, Archi-

bīskaps pieder tiem laimīgajiem sprediķotājiem, kuriem nav bijis

ne jānožēlo, ne jāatsauc, ko viņš savās runās teicis. Archi-

bīskapa tuvākmīlestība mūsu tautā ir tik pazīstama, ka to

varētu saukt pat par pasakainu. Par to ne viena vien le-

ģenda dzirdēta un ilgi glabāsies tautas piemiņā. Tāpēc katrs

Archibīskapa runātais vārds nāk no šīs lielās īstās kristīgās mī-

lestības bagātas sirds, un kas no tādas sirds nāk, tas arvien arī

atrod citu sirdis, Archibīskapa dievbērna pazemīgā un stiprā ti-
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čība arvien viņu pavadījusi visos viņa mūža ceļos un visos dar-

bos. Viņa ticība ir apvienota ar īsta Dieva lūdzēja sirdi. Tamdēļ

viņa ticība arvien apgaro viņa runas un runātam vārdam piešķir

dziļas pārliecības raksturu. Ikviena Archibīskapa runa liek no-

jaust un izjust, ka aiz tās stāv reti liela kristīga personība, kas

tapusi tā gaismā, kas par sevi sacīji: „Es esmu pasaules gaisma;

kas man seko, tas patiesi nestaigās tumībā, bet tam būs dzīvības

gaisma." (Jāņa cv. 8, 12).

Gadu desmiti aiztecējuši ne vien mūžā, bet arī garīgajā dar-

bā. Vai Archibīskapa spējas nebūtu mazinājušās? To mēs ne

mazākā mērā neesam vērojuši, bet gan to, ka viņa runas līdz pē-

dējam laikam uzrāda to pašu dzīvību un spēku, kāds tas vienmēr

tām bijis. Varbūt varam sacīt vēl vairāk: gadu gājumā viņš spē-

jas vēl augušas un kļuvušas pilnīgākas. Arī šai ziņā būtu piepil-

dījušies apustuļa Pāvila vārdi: „Tāpēc mēs nepiekūstam, bet, lai

gan mūsu ārīgais cilvēks sadilst, mūsu iekšķīgais dienu no die-

nas atjaunojas." (2. Kor. 4, 7).

„Kaut gan nepilnīga ir mūsu atziņa un nepilnīga mūsu mā-

cība, bet kad nāks pilnība, tad beigsies, kas bija nepilnīgs." (I

Kor. 13, 9—10).

Archibīskaps Dr. T. Grūnbergs pieskaitā-ms mūsu tautas lie-

lākajiem darbiniekiem, kas par sava mūža mērķi spraudis savai

tautai kalpot pirmā kārtā kā garīgs baznīcas darbinieks, kura uz-

devums ir paust Kristus evaņģēliju, šo uzdevumu viņš visā sa-

vā mūža gājumā ar apbrīnojamu prieku un cītību kā augstu un

svētu ir pildījis, līdz ar to stiprinādams mūsu tautas garīgos spē-

kus tādā mērā, kā Dievs to viņam ir devis.

PRĀVESTS E. BERGS

BAZNĪCAS VIRSGANS

Baznīcas vadītājam ir divējādi uzdevumi. Viņam jākārto

administratīvas lietas un viņam jāsargā un jākopj tas gars, kas

kristīgā baznīcā valda, šie uzdevumi stā.v viens ar otru sakarā.

Arī administratīvie uzdevumi kalpo Baznīcas garam, un gars no

savas puses ietekmē administrācijas darbiniekus. Cits piegriež

lielāku vērību administrācijas jautājumiem, cits iet tiem vieglāk

pāri un pirmā vietā izceļ garīgo darbību. Archibīskaps Dr. T.

Grūnbergs pieder pie pēdējiem. Tas laikam arī bija iemesls, kā-

dēļ viņš ne labpāt vēlējās uzņemties augsto amatu. Viņš šaubī-

jās, vai viņam ir vajadzīgās administrātīvās spējas. Un tiešām,

viņam nebija viegli pierast pie jauniem uzdevumiem. Bet Dievs

palīdzēja. Viņš deva tādus apstākļus, ka administratīvās lietās

maz ko varēja darīt. Baznīcas satversme bija pieņemta, baznīcas
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darbs ievadīts zināmā virzienā. Lielās politiskās pārmaiņās ra-

dīt ko jaunu nebija iespējams. Bija jādomā tikai par to, kā do-

tos apstākļos, kuri dažkārt baznīcai nebija labvēlīgi, uzturēt un

saglabāt to, kas bija panākts. To Archibīskaps Grūnbergs cen-

tās darīt, sekojot tiem pieredzējumiem, kurus viņš bija guvis drau-

dzes mācītāja darbā, šie pieredzējumi izauga no viņa kristīgās

personības.
» Viena no raksturīgākām kristīgām īpašībām ir mīlestība. Vi-

sā savā darbā Archibīskaps ielika mīlestību. Kad griezās pie vi-

ņa lūdzēji, viņš tos nenoraidīja. Kad ienāca sūdzības par mācītā-

jiem, viņš lūkoja izcelt apsūdzēto pozitīvās puses un panākumus

darbā un tad attaisnot arī kļūdas. Kad valdības, kuras viņa lai-

kā vairākkārt mainījās, katra nāca ar saviem prasījumiem, viņš

centās piekāpties, cik tālu tas vien bija iespējams, lai nodrošinātu

Baznīcai iespēju turpinā-t savu darbu. Kad cēlās strīdi Baznīcas

darbinieku starpā, viņš skubināja pretējās puses saprasties un tu-

rēt mieru. Kad meklēja Baznīcā jaunus ceļus Dieva valstības

darbam, viņš ļāva tos izmēģināt un darboties, lai pati dzīve rā-

dītu iespējamības robežas. Varbūt dažkārt pārāk maz juta vado-

šu roku, bet ar savu kristīgo personību Archibīskaps tomēr ne-

tieši ietekmēja darbiniekus un lietas gaitu.

Viņa kristīgā personība sevišķi izceļas trimdas laikā. Viņš

ir mūsu Baznīcas vienības simbols. Pateicoties viņa personības

autoritātei, cieņai, ko viņš ieguvis ar savu dzīvi un patiesi kri-

stīgajam garam, viņš satur visu mūsu Baznīcu ciešā vienībā, kas

ir izturējusi un izturēs visus smagos pārbaudījumus. Un te ti-

kai latviešu luterieši uz viņu skatās kā uz savu vadītāju, arī cii-

tautieši godbijīgi atzīst viņu par Latvijas Ev. - lut. Baznīcas aug-

stāko pārstāvi un vispār kristīgās Baznīcas cienījamu darbinieku.

Vairākkārt viņam bija iespēja dažādās apspriedēs pacelt savu

balsi Latvijas Ev. - lut. Baznīcas labā, un viņš to arī darīja.

Ja atļauts salīdzināt Baznīcas vadītājus, tad varētu Archi-

bīskapu Grūnbergu salīdzināt ar Vidzemes ģenerālsuperintenden-
tu G. Ernu (Oehrn). Arī E. bija pirmā kārtā, mācītājs un dvēseļu

kopējs un tāds palika arī kā ģenerālsuperintendents. Arī viņu

pārsteidza ievēlēšana augstā amatā, bet kad tas bija noticis, viņš

izpildīja jaunos uzdevumus ar labāko apziņu. „Visur, kurp Es

tevi sūtīšu, tev būs iet." (Jer. 1, 7.). Arī viņa darbībā izpaudās

mīlestība, ne stingra noteiktība. Baznīca prasa arī pēc tādiem

vadītājiem, un pateiksimies Dievam, ka Viņš mums tos dod.
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PROF. K. KUNDZIŅŠ,

bij. L. U. teoloģijas fak. dekans

ARCHIBĪKAPS KĀ L. U. TEOLOĢIJAS
FAKULTĀTES PROFESORS

Metot skatu atpakaļ uz mūsu dziļi cienītā Baznīcas virsgana

garo, Dieva svētīto mūžu un mūža darbu, mēs nevaram paiet ga-

rām arī tam, atklātībā varbūt mazāk pazīstamajam darba pos-

mam, kas vairāk kā desmit gadus, līdztekus viņa baznīcas virs-

gana pienākumiem, risinājās Latvijas Universitātes Teoloģijas

fakultātē.

Darbs fakultātē sākās jau gadu pirms viņa ievēlēšanas Baz-

nīcas augstajā amatā 1931. gadā. šinī laikā bija radies likum-

projekts pbr Romas katoļu fakultātes atvēršanu pie L. Universi-

tātes un līdz ar to — par Teoloģijas fakultātes pārvēršanu par

konfesionālu mācības iestādi ar galveno mērķi sagatavot mācī-

tājus Latvijas Ev. - lut. draudzēm un ticības mācības skolotājus

Ev. - luteriskai skolu jaunatnei. Sakarā ar jauno situāciju līdz

šim pastāvošām 5 katedrām — Vecās Derības, Jaunās Derības,

Baznīcas vēstures, Sistemātiskās teoloģijas un Vispārējās reliģi-

ju vēstures — tika pievienota sestā — Praktiskās teoloģijas. Ra-

dās jautājums, ko jaunajai katedrai aicināt par vadītāju un mā-

cības spēku.

Fakultātes padomes skati vērsās uz Teodoru Grūnbergu. Teo-

dors Grūnbergs ar savu mācītāja darbu Lutriņu un Ventspils

daudzēs, tāpat ar savu paidagoģisko darbu Ventspils ģimnāzijā

un citur bija kļuvis plaši pazīstams kā īsts dvēseļu kopējs, iemī-

ļots jaunatnes audzinātājs un garīgu rakstu autors un izdevējs.

Visur, gan draudzē, gan skolā un sabiedrībā viņš bija iemantojis

mīlestību un cienību ar savu sirds siltumu un draudzes gana stā-

ju. levērojot viņa nopelnus, Teoloģijas fakultāte viņam jau gada

iepriekš bija piešķīrusi Teoloģijas doktora grādu honoris causa.

Viss tas bija par iemeslu, kāpēc fakultātes locekļu skati, meklē-

jot cienīgu pārstāvi praktiskai teoloģijai, savus skatus vērsa uz

viņu, cerēdami viņa personā iegūt vispiemērotāko šī amata ne-

sēju. Un — tā varam ar pilnu pārliecību teikt, skatoties atpakaļ

uz viņa fakultātes darbu — fakultāte savās cerībās nebija vīlu-

sies.

Vairāk kā desmit gadus, no 1931. līdz 1940. g., un tad, pēc

lieliniekulaika pārtraukuma atkal no 1942. līdz 1944. gadam pro-

fesors Grūnbergs darbojās fakultātē, ievadīdams klausītājus gal-

venajās praktiskās teoloģijas disciplīnās: poimēnikā (mācībā par

dvēseļu kopšanu), liturģikā (kulta mācībā), katechētikā un ky-
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bernētikā (mācībā par Baznīcas iekārtu un mācītāja amatu), un

tikai vēlāk šinī darbā viņu sāka atslogot docents, vēlākais profe-

sors Edgars Rumba. Cieņa un mīlestība, ko Grūnbergs bija man-

tojis mācītāa darbā, pavadīa viņu arī aunaā darba vietā.

Lekcijas, ko prof. Grūnbergs lasīja, un praktiskie darbi, kas

noritēja viņa vadībā, palīdzēja studentiem mest tiltu no teorijas uz

praksi, rādīdami ceļu, kā iegūtās teorētiskās atziņas, vismaz da-

ļu no tām, iedzīvināt praktiskā draudzes gana dzīvē. It seviš-

ķi mācība par dvēseļu kopšanu prof. Grūnberga vadībā kļuva

par priekšmetu, ko atdzīvināja daudzi piemēri no paša profesora

dzīves un prakses un kas tādā ziņā izvirzījās par centrālo prak-

tiskās teoloģijas priekšmetu, ko pasniedzējs prata saistīt arī ar jau-

nākiem atzinumiem psīchoterapijā.

Teodora Grūnberga darbība fakultātē ieguva vēl lielāku no-

zīmi, kad Latvijas Ev. - lut. baznīcas sinode viņam uzticēja aug-

sto Baznīcas virsgana amatu. Baznīcas dzīvē vairākkārt piedzī-

vots, sevišķi laikmetā pirms abiem pasaules kariem, ka starp baz-

nīcu no vienas puses un teoloģijas fakultāti no otras puses ro-

das zināmi saspīlējumi savstarpējās attiecībās: Baznīcas vadībai

dabīgi rūp pirmā kārtā mācītāju praktiskā sagatavošana par Baz-

nīcas dzīves normām paklausīgiem draudžu darbiniekiem, kamēr

fakultāte, kā ar universitāti saistīta zinātniska iestāde labprāt at-

ver savus vārtus visai lielajai un sarežģītajai modernās dzīves un

zinātnes problēmatikai, lai saviem audzēkņiem dotu izglītību, kas

ir sava laikmeta augstumos, šis apstāklis dažās zemēs, — kā

piemēru var minēt Norvēģiju — bija novedis pie diezgan lie-

liem pārpratumiem abu iestāžu starpā, kas traucēja garīgo darbu

un vienotu ticības dzīvi. Arī starp L. U. teoloģijas fakultāti un

mūsu Baznīcu, resp. tās vadību, pirmajā laikā bija izmanāmi da-

ži tādu pārpratumu dīgļi. Ar Teodoru Grūnberga personu, kas

apvienoja L. U. profesora un Baznīcas augstā vadītāja amatu,

katrs iemesls tādai nesaskaņai pašā saknē bija novērsts, un fakul-

tātes absolventi varēja būt pārliecināti, ka studijās gūtais novēr-

tējums atvērs viņiem arī durvis Baznīcas darbam.

Un tā arī bija. Teodora Grūnberga dziļi kristīgā personība
veicināja vislabāko saskaņu ne vien Baznīcas un fakultātes, bet

arī mācības spēku un studentu starpā. Gan vienu otru reizi de-

kānam kā fakultātes ofociāJajam pārstāvim studentu sekmju no-

vērtēšanā un prasību uzstādīšanā bija jābūt mazliet bargākam,

nekā savā laipnībā to, varbūt vēlējās praktiskās teoloģijas pro-

fesors. Bet viss tas ne mazākā mērā netraucēja sirsnīgās kolle-

ģiā.lās attiecības, un domu starpībā rodoties, profesors Grūnbergs

ar savu laipnību nereti, varbūt, panāca vairāk, nekā cits būtu

panācis, uzsvērdams sava augstā amata prestižu.

Sevišķi gaišā atmiņā visiem dalībniekiem būs palikuši brīži,

kad fakultātes saime, pabeigusi spraigo semestra darbu, kā, pie-
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mēram, decembrī, pie Ziemassvētku eglītes, vēl sevišķos zīmīgos

gadījumos, kā, piemēram, fakultātes dibināšanas dienā 4. febru-

ārī, pulcējās kopējos dievkalpojumos vai svētbrīžos, un pēc tam

fakultātes telpās Baznīcas ielā 4 kopējās draudzīgās pārrunās pie

tējas galdiem. Grūti bija iedomāties tādu fakultātes dievkalpo-

jumu, kurā pēdējo uzrunu un svētības vārdus nebūtu teicis sirmais

virsgans, nereti atceroties savā runā kādu zīmīgu notikumu no

savas piedzīvojumiem bagātās dzīves. Un sekojošā fakultātes

saimes draudzības vakarā nekad netrūka arī Archibīskapa rak-

sturīgās galvas, viņa sirds siltuma un humora.

Jaukais un ražīgais darbs mūsu fakultātē līdz ar austrumu

invāziju mūsu zemē pēkšņi izbeidzās, lai tikai uz īsu laiku vēl

ierobežotā veidā atjaunotos 1942.—1944. gados. Vai to izdosies

vēl kādreiz atjaunot? Tas stāv Dieva ziņā. Bet mēs zinām, ka

pat gadījumā, ja tas pēc grūtajiem pārbaudījumu gadiem, reiz

atkal būtu vēlēts, tas vairs nekad nevarēs risināties agrākajā sa-

stāvā. Viens pēc otra bijušie mācības spēki izrauti no dzīvajo

vidus. Nav vairs V. Maldoņa, J. Rezevska (abi mira Baigajā ga-

dā), E. Rumbas, E. Zicāna, I. Bencingera, un nezināms ir L. Ada-

moviča un A. Freija liktenis. Jo vairāk iemesla mums tāpēc

pateikties Dievam, ka no vecās mācības spēku paaudzes mūsu vi-

dū vēl ir īstais „theologia pectoris" (sirds teoloģijas) pārstāvis,

tagad jau 85 mūža gadus sasniegušais mūsu Baznīcas virsgans, un

mēs viņa retajā atceres d'.enā gribam lūgt Dievu, lai tie zelta grau-

di, kurus viņš sējis veselas latviešu teologu paaudzes sirdīs, arī

citos, vēl nezināmos laika apstākļos dīgtu, plauktu un nestu ba-

gātus augļus.

PRĀV. A. GROSBACHS

T.GRŪNBERGS—SKOLUDARBINIEKS

Mūsu Archibīskapa dzīve ir bijusi tik vispusīga un bagāta,

ka nav iespējams to ietvert šaura raksta ielokā. Jautājuma vie-

tā — kas ir bijis Archibīskaps Dr. T. Grūnbergs savā 85 gadu ga-

rajā mūžā — drīzāk būtu jāliek jautājums: kas gan viņš nav bi-

jis? Visām dzīves nozarēm viņš ir pieskāries un atstājis tur kaut

ko no savas personības. Viņš ir bijis mācītājs, skolotājs, audzi-

nātājs, politiķis, sabiedrisks darbinieks, profesors, redaktors, rakst-

nieks un dzejnieks, bet tad arī vēl nav izteikts viss viņa mūža

darbs, Ja nu tomēr par to jārunā, tad ir jākonstatē divas galve-

nās straumes, kurās šis darbs ir ievirzījies: tas ir bijis veltīts baz-

nīcai un skolai.

Bērnos un jaunatnē ir saskatāma tautas nākotne. Grūti ir

kaut ko vairs grozīt pieauguša cilvēka dabā un raksturā, pat mā-
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cītāis te daudz neko nespēj. Turpretim jaunatne ir tā cilvēces

dala, kas ir veidojama. Jaunības laikā iegūtās garīgās intereses

atstāj paliekamu ietekmi uz visu cilvēka vēlāko mūžu un darbu.

Jau savas mācītāja darbības sākumā to izprata T. Grūnbergs un

ar visu sirsnību uzņēmās bērnu un jaunatnes audzināšanas dar-

bu. Tāpat kā T. Grūnberga mācītāja darbs draudzē galveno-

kārt saistās ar Ventspili, kur viņš ir pavadījis 25 gadus, arī viņa

darbs skolā ir bijis veltīts šai vietai. Drīz vien pēc savas pār-

celšanās no Lutriņiem uz Ventspili 1907. gadā, jaunais mācītājs

sāka interesēties par darbu Ventspils skolās. Nesen pārlaistā re-

volūcija bija atstājusi savu iespaidu uz visu dzīvi. Jauno mācī-

tāju uzaicināja par ticības mācības skolotāju Ev. lut. latviešu bēr-

niem Ventspils sieviešu ģimnāzijā. T. Grūnbergs šo darbu uz-

ņēmās ar prieku. Bet jo drīzi viņā. radās doma — mēģināt iz-

dabūt atļauju ievest skolā īpašu latviešu valodas mācības stundu.

Sākumā šī doma atdūrās uz lielu pretestību. Mācītāja neatlaidī-

ba tomēr panāca, ka attiecīgās iestādes piekāpās. Atļauja bija

izdabūta īpašām latviešu valodas stundām vecāko klašu audzēk-

nēm. Taču stundu sarakstā tādu mācību nevarēja ievest. Bija jā-

samierinās, ka telpas varēja dabūt vakaros, un ka stundas nebija

obligātas. Neviens cits arī neradās, kas varētu mācīt latviešu

valodu, un T. Grūnbergs uzņēmā šīs stundas pasniegt pats bez

kādas atlīdzības.

Kaut gan latviešu valodas mācībai nebija nekādas program-

mas, stundas izvērtās ļoti interesantas. Tika minēti tādi vārdi,

kā Blaumanis, Plūdonis, Doku Atis v. c. Klasē lasīja viņu dar-

bus. Skolniecēm sevišķi iepatikās Plūdoņa dzejoļi. Tos mācījās

no galvas un deklamēja ar lielu sajūsmu. Visa vērība tika pie-

griezta latviešu rakstniekiem un mēģinājumiem domas izteikt lat-

viešu valodā. Jaunais skolotājs uzdeva rakstīt domurakstus. Kā-

da audzēkne, vēlāk skolotāja Latvijas patstāvības laikā, uzrakstīja

domurakstu dundadznieku izloksnē, kas stipri atšķiras no tagadē-

jās latviešu rakstu valodas, šis domuraksts sacēla lielu sajūsmu,

un skolotājs neskopojās ar uzslavu.

Bet interesantas bija ne tikai latviešu valodas stundas. Arī

priekšpusdienā pasniegtās ticības mācības stundas skolniecēm ļo-

ti patika. T. Grūnbergs blakus Bībeles vielai lielu vērību pie-

grieza arī filozofijai. Viņš iepazīstināja savas skolnieces ar da-

žādiem pasaules uzskatiem. T. Grūnbergs bija apdāvināts lielām

paidagoga spējām un prata sarežģītus un smagus domu gājienus

izteikt ļoti vienkāršā un visiem saprotamā valodā. Laiku pa lai-

kam skolotājs prata iepīt pa asprātībai, un tāpēc stundas bija

ļoti saistošas un gaidītas ar lielu nepacietību. Interesantas bi-

ja arī tās stundas, kur skolotājs mācīja dziesmas no draudzes

dziesmu grāmatas. Tās tika pārrunātas un iztirzātas. Bieži vien
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jaunais mācītājs smaidīdams norādīja uz kļūdaino un vecmodīgo

valodu, iestādamies par dziesmu pārstrādāšanu saprotamākā un

literārākā valodā.

T. Grūnberga darbībai skolā bija liela nozīme. Viņa ietekmē

vairākas tā laika sieviešu ģimnāzijas audzēknes vēlāk, kļuvušas

par skolotājām, bija pirmās celmlauzes skolas darbā Latvijas pat-

stāvības laika sākumā.

Skolas darbu pārtrauca Pirmais pasaules karš un bēgļu laiki,

un par to varēja atkal sākt domāt tikai 1918. gadā. Ventspilī vēl

valdīja vācu okupācijas vara. Skolotāji sanāca uz apspriedi, kurā

piedalījās arī mācītājs T. Grūnbergs. Viņš tika ievēlēts par sa-

pulces vadītāju. Runātāju bija daudz, un arī domustarpību bija

daudz. Sapulces vadītājs izcēlās ar savām lielajām spējām sa-

skaņot dažādus uzskatus un novadīt tos pie viena mērķa. Sanāk-

sme nolēma atvērt pamatskolu un vidusskolu, ja vien rastos va-

jadzīgais skolotāju skaits.

1918. g. 9. decembrī savu darbu uzsāka Ventspils reālskola

ar 10 klasēm. Par skolas direktoru ievēlēja mācītāju T. Grūn-

bergu. Skolēnu pieteicās tik daudz, ka jau pirmajā gadā bija jā-

atver parallelklases. Vajadzēja lielas organizātora dāvanas, lai

šādos apstākļos tiktu ar darbiem galā, jo trūka ir skolotāju, ir

mācības līdzekļu. Taču visu to godam veica jaunais direktors.

Uz direktora lūgumu pilsētas valde uzņēmās skolu uzturēt. Bet

arī tai līdzekļu bija maz, un skolas darbs bija jāveic ar lielām

grūtībām. Vēlāk skolas uzturēšanu pārņēma valsts, piešķirot tai

vidusskolas un pēc tam ģimnāzijas nosaukumu. Pamatskolu at-

dalīja no ģimnāzijas klasēm un tās uzturēšanu nodeva pilsētas

valdei. Jau otrā gadā ģimnāzija bija spiesta atvērt vēl vairāk

paralelklašu, tā kā tai jau bija pavisam 16 klases, kur strādāja 38

skolotāji. Direktors ieguva sev palīgu inspektora K. Irbes perso-

nā, kas viņa darbam sniedza lielu atvieglojumu. Savu uzdevu-

mu direktors veica ar apbrīnojamu pacietību un uzupurēšanos.

Skola sāka uzrādīt arvien labākas sekmes.

Lielākais skolēnu skaits bija 1920./21. mācības gadā, kad sko-

lā mācījās 408 audzēkņi. Direktors bija ieguvis visas skolas sai-

mes cienību un mīlestību. Neskaitāmos sīkumos viņš bija pierā-

dījis savas lielās paidagoga spējas.

Pēc savas dabas T. Grūnbergs bija lēns un nespēja nevienu

sodīt pat tad, ja bija izdarīts lielāks pārkāpums no skolēnu puses,

kas prasīja sodu. Bija vairāki gadījumi, kur kāda skolotāja pa-

cietībs mērs bija pilns, un viņš lūdza direktoru palīgā. Direk-

tors zināja, ka ir kas jādara, lai uzturētu skolas disciplīnu. Te

nu T. Grūnbergs, palikdams uzticīgs savai mīlīgajai dabai, gāja

īpatnēju ceļu. Viņš atsauca vainīgo skolēnu pie sevis un ilgi uz

viņu skatījās. Pēc tam viņš noprasīja tam, ko lai nu ar viņu iesā-

kot. Pārkāpums esot liels. Vajadzētu vai nu izslēgt vai citādi
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smagi sodīt, un viņš gribētu arī to darīt, bet skolotājs, pie kā pār-

kāpums izdarīts, esot aizrunājis par viņu un lūdzis nesodīt. Vai

nu skolēns varētu dot solījumu pārkāpumu vairs nedarīs? — So-

lījums tika dots, un ne tikai dots, bet arī turēts. Direktors lūdza

arī skolotāju šoreiz vēl paciest un piedot, jo skolēns esot apsolī-

Skolēns sāka savu skolotāju iemīļot, un skolotājs bija pārsteigts,
jies uz priekšu savam skolotājam paklausīt. Stāvoklis bija glābts.

Skolēns sāka savu skolotāju iemīļot, un skolotājs bija pārsteigts,

nevarēdams saprast, kā direktors ticis ar skolēnu galā. Tikai pats

direktors zināja, kā viņš to bija panācis un apmierināts smaidīja.

Nopietnākas lietas nāca priekšā paidagoga konferencēs. Bija

gadījumi, ka konference nolēma kādu skolēnu izslēgt, bet vienī-

gi direktors tam pretojās. Viņš pārliecināja skolotājus, ka soda

uzdevums ir cilvēku labot, bet izslēgšana no skolas ir sods, kas

vēl vairāk kaitēs skolēnam. Sliktu skolēnu labot var tikai la-

ba sabiedrība, un tāda laba sabiedrība ir skola. Beidzot visi vie-

nojās skolēnu paturēt skolā.

Kādā gadījumā skolēns, spēlējot kājbumbu, nelaimīgā kārtā

izsita ar to klasei logu. Skolas apkalpotājs atsūtīja zēnu pie di-

rektora. Nobijies un asarām acīs zēns pastāstīja savu pārkāpu-

mu un gaidīja, ka nu direktors bārsies. Taču direktors tikai no-

kratīja galvu, tad izvilka naudas maku un iedeva zēnam dažus

naudas gabalus. Lai aizejot pie apkalpotāja un samaksājot, gan

jau tas stiklu ielikšot, tikai citā reizē lai esot uzmanīgāks. Ap-

mulsis zēns atstāja direktora kabinetu, rājiena vietā saņēmis nau-

du, ar ko samaksāt par izsisto stiklu.

Nav zināms arī neviens gadījums, kur skolēnam būtu bijis no

skolas jāizstājas, mazturības dēļ nespējot samaksāt skolas naudu

Direktors sūtīja rakstus uz ministriju vai pilsētas valdi, lūdzot

papildus pabalstus vai stipendijas, un tās arī ieguva. Ja neviens

nevarēja palīdzēt, tad direktors klusībā pats no savas naudas iz-

lika vajadzīgo summu, un stāvoklis bija glābts.

Bet tad pienāca diena, par ko runāja Ventspils ilgus gadus un

par ko rakstīja laikraksti. Direktors T. Grūnbergs bija nosskaid-

rojis izglītības ministrijā Rīgā, ka valdība vēlas, lai katrs valsts

darbinieks ieņem tikai vienu amatu un bija piekritis, ka viņš no

direktora amata atkāpsies, paliekot tikai par mācītāju draudzē.

Šo ziņu viņš pavēstīja skolai. Sacēlās neaprakstāms uztraukums

kā skolēnos, tā arī skolotājos un visā Ventspils sabiedrībā. Ne-

līdzēja nekādi nomierinājumi arī no ministrijas puses. Neko ne-

panāca atbraukušais izglītības ministrijas ierēdnis, kas īpašā, sē-

dē centās skolotājus pārliecināt. Dienā, kad direktora atkāpša-

nās stājās spēkā, pie T. Grūnberga mājās ieradās vecāko klašu

audzēkņi, uzsēdināja savu direktoru uz krēsla, pacēla to uz ple-

ciem un devās atpakaļ uz skolu. Tas bija viens no neperastā-

kiem skatiem, ko piedzīvoja Ventspils iedzīvotāji: cauri pilsētai
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— apm. 1 1/2 km —
dodas pa ielu gājiens, gājiena priekšgalā so-

ļo apriņķa priekšnieks un prefekts, aiz tā skolēni, kas uz pleciem

nes draudzes mācītāju - skolas direktoru, aiz viņa liels bars sko-

lēnu, dziedot un gavilējot. Gājiens devās līdz pat skolai un ap-

stājās skolas lielajā aulā, kur direktoru apsveica pārējā skolas

saime, lūgdama viņu palikt savā amatā. Inspektors K. Irbe ne-

kavējoties telefonēja uz Rīgu izglītības ministrijai un pastāstīja,

kas notiek Ventspilī. Sekoja ministrijas rīkojums: direktoram

palikt amatā līdz skolas gada beigām. Taču arī pēc tam minist-

rija vairs neiejaucās Ventspils ģimnāzijas dzīvē, valdība bija pie-

kāpusies, redzot tik nesatricināmu skolas un sabiedrības pieķer-
šanos savam direktoram.

Tai pašā laikā, kad T. Grūnbergs ieņēma skolas direktora

amatu, viņš pasniedza ģimnāzijā arī ticības mācību un kādu lai-

ku latīņu valodu. Viņa ticības mācības stundas bija ļoti iemīļo-

tas. Arī šajā laikā, tāpat kā kādreiz sieviešu ģimnāzijā, viņš ar

skolēniem iztirzāja visus dziļākos reliģijas jautājumus, apskatīja

dažādus pasaules uzskatus. Ja kāds no skolotājiem nebija iera-

dies skolā, direktors gāja viņu aizvietot. Viņū saņēma klase ar

sajūsmu. — „Ko nu darīsim?" — jautāja direktors. „Lūdzu, pa-

lasiet kaut ko priekšā!" bija klases lūgums. Direktors jau ie-

priekš zināja, ka tāda vēlēšanās būs un bija jau paņēmis līdz

kādu filozofiska satura grāmatu. Mazāk tika lasīts, vairāk stā-

stīts, jo grāmatas valoda bija jāpadara saprotama un pieejama
visiem. Bet ne tikai grāmatu gudrība tika celta priekšā. Daudz

kas tika pārrunāts no dzīves. Direktors stāstīja savus piedzīvo-

jumus mācītāja darbā, attēlojot komūnistu laiku briesmīgos brī-

žus, savus novērojumus dažādos zvejnieku ciemos un savus pie-

dzīvojumus ar čigāniem. Tas padarīja stundas dzīvas un intere-

santas.

Visiem T. Grūnberga skolēniem ir palikusi atmiņā saruna par

Dieva esamību. Pati pasaule un daba ar visiem sašežģītajiem fi-

zikas likumiem un ķīmiskiem procesiem, tāpat dzīvība virs ze-

mes rāda, ka ir kāda augstāka intelliģence, kāda pārdabiska va-

ra, ko mēs, kristieši, saucam par Dievu, kas visu to ir radījis.

Stāstot par to, skolotājs pievedis kādu piemēru. — Gar jūrmalu

pastaigājušies divi draugi un strīdējušies par to, vai ir Diev3.

Pirmais apgalvojis, ka pasaule ir cēlusies pati no sevis, Dievs to

neesot radījis, un tāda Dieva pavisam neesot. Otrais centies pie-

rādtī, ka tik sarežģīta likumība, kāda valda pasaulē, nevar pati

no sevis rasties, un Dievs ir tās radītājs. Paejot gabaliņu tālāk,

draugi ieraudzījuši smiltīs kabatas pulksteni, pacēluši to un pē-

tījuši. Pirmais no draugiem domīgi gudrojis, kas gan šo pulk-

steni būtu pazaudējis. Te otrais nācis ar pēkšņu apgalvojumu,

ka pulksteni nav neviens pazaudējis, bet ka tas izcēlies šeit smil-

tīs pats no sevis. Pirmais nu sadusmojies par tādu muļķīgu jo-
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košanos. šo bridi nu izmantojis otrais draugs un teicis, ka vēl

muļķīgāka jokošanās esot pasacīt, ka pasaule ir pati no sevis cēlu-

sies, jo tā taču ir nesalīdzināmi sarežģītāka nekā vienkāršs pulk-

steņa mēchanisms. Ja pulksteni ir taisījis kāds meistars, tad arī

pasaule ir kāda lielāka Meistara roku darbs. —
T. Grūnbergs esot

vienmēr šo piemēru atgādinājis, pavisam vienkāršā veidā. Tik-

līdz kāds pacēlis jautājumu, vai tiešām tāds Dievs ir, viņš vien-

kārši izņēmis no kabatas pulksteni un to smaidīdams parādījis

jautātājam, neteikdams pie tam ne vārda.

T. Grūnberga vadītais ģimnāzijas darbs vaiņagojās panāku-

miem. Skolai bija laba slava. Abiturienti, kas stājās universi-

tātē, parasti pārbaudījumus izturēja. Līdz 1934. gadam skolu no-

beidza 551 audzēknis. No tiem 139 turpināja izglītību augstākās

skolās. Universitātē iestājās 105.. Vairāki ir kļuvuši virsnieki.

Skolotāju amatu izvēlējās 65 abiturienti.

Kad skolotāji pulcējās kopā savās konferencēs, T. Grūnbergs

vienmēr tika ievēlēts konferences prezidijā un vienmēr izcēlās

ar savām runām, kas bija nopietnas un tomēr humora un asprā-

tību pilnas. Neviens notikums skolu dzīvē nevarēja paiet garām,

kur T. Grūnbergs nebūtu ņēmis dalību, un neviens pasākums

nav izvests dzīvē, kur nebūtu prasīts T. Grūnberga padoms.

Pēc tam, kad 1932. gadā Latvijas Ev. - lut. Baznīcas Sinode

T. Grūnbergu ievēlēja par Archibīskapu, viņam bija jāatstāj mā-

cītāja darbs draudzē un direktora vieta Ventspils ģimnāzijā, šo

viņa aiziešanu nu vairs nedrīkstēja neviens aizkavēt. Ziediem

un dāvanām apbērts un skolas saimes mīlestības izvadīts, jaun-

ievēlētais Archibīskaps pārcēlās uz dzīvi galvas pilsētā Rīgā, lai

veiktu savu lielo visas Baznīcas uzticēto pienākumu. Tāču ari

šeit nenorima Archibīskapa darbs izglītības laukā. Tā gan vairs

nebija ne pamatskola, ne vidusskola, kura aicināja viņu par sa-

vu darbinieku, bet Teoloģiskais institūts un Latvijas universi-

tātes fakultāte. No skolas skolotāja un direktora T. Grūnbergs

bija pacelts profesora godā, un visi viņa agrākie skolēni un sko-

lotāji viņu pavadīja šai ceļā uz augšu saviem vislabākajiem no-

vēlējumiem.

J. SVIESTIŅŠ

BITĪTES ONKULIS TEODORS

Kad 1904. gada decembri Lutriņu draudzes mācītāja T. Grūn-

berga vadībā iznāca viņa paša izdota mēnešraksta „Evanģēli-

uma Gaisma" 1. nr., tanī starp citiem rakstiem bija arī Friča

Brīvzemnieka raksts „Kā modināms bērnos prieks uz

grāmatām", šī raksta autors, būdams paidagogs, starp citu
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Ventspils sieviešu ģimnazijas audzēknes latviešu valodas stundā

ar skolotāju mācītāju T. Grūnbergu 1908. gadā.

Ventspils valsts vidusskola
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uzrādīja arī iemeslus, kāpēc tas ir vajadzīgs — modināt prieku

uz lasīšanu. Viņš aizrādīja, ka pārvēršas uz labu tas, kam radies

prieks labas grāmatas lasīt, ka to vairs nevilina krogs, danču grī-

da, sieviešu brunči un zemas izpriecas, un kā tāds cilvēks, kas būs

nācis saskarē ar to pilnvērtīgo, daiļāko pasauli, ko apraksta rekst-

nieks, kjūs arī pats pilnvērtīgāks un sirdī daiļāks. Kaut tādu cil-

vēku būtu vairāk, par to skolai un mājai jāgādā visiem spēkiem!

Tā, apmēram, rakstīja Fr. Brīvzemnieks, bet mācītājs T. Gr. do-

māja šo domu tālāk un paplašināja to tā, ka ar ī mācītājiem

jāgādā visiem spēkiem, lai lasīt mīļotāju bū-

tu vairāk.

Bija jau agrāk bijuši mācītāji, kas deva latviešu valodā pir-

mos rakstus un nodibināja mūsu rakstniecību. Bija, kas sagādā-

ja bērniem tais laikos piemērotu lasāmvielu; citi atkal, kontrolē-

dami mājmācību, izdalīja bērniem latviešu valodā rakstītas grāma-

tiņas, bet tagadējais Archibīskaps, pārgājis no Lutriņiem uz Vents-

pili par mācītāju, nolēma sagādāt bērniem žurnāli-

ti. Te nu atkal jāsaka, ka arī agrāk bijuši mēģinājumi bērnu

žurnālīšus izdot, piem., neilgu laiku iznāca „Bērnu Pasti-

nieks", kas bija pirmais bērnu laikrakstiņš latviešu valodā un

ko Dundagas skolotājs E. Dīnsbergs viens pats pierakstīja; ļoti

simpātisks bija mācītāja J. Rozena „Jaunības Draugs", bi-

ja arī kādi citi periodiski izdevumi (Jūlija Dievkociņa, Ata Ķēni-

ņa vadībā), bet pēc 1910. g.latviešu bērniem no per. izdevumiem

bija, laikam, tikai A. Jesena Jaunības Tekas", kas iznāca

vienreiz mēnesī un bija domātas vairāk pieaugušajiem bērniem.

Un tad nu tag. Archibīskaps 1913. gadā iesāka izdot

mazo
„
Bitīti" un ar šo no bērniem mīļoto laik-

rakstiiņu viņš pats kļuva pazīstams par bēr-

nu iemīļoto Bitītes ankuli Teodoru. *) Bi-

ja paredzēts dot katru nedēļu pa numuram — dažas lapiņas, bet

iznāca ik pa divi nedēļām divi apvienoti Nr. Nr. Pavisam droši

to nu gan tagad pēc vairāk kā 40 gadiem neatceros. Bet tas jau

arī nav tik ļoti svarīgi. Svarīgāks bija ~Bitītes" sa -

t urs Katrā žurnālīša numurā bija vispapriekš nopietns paša

izdevēja - redaktora rakstīts ievads par vienu vai otru Bībeles

pantu, kam sekoja garāki un īsāki stāstiņi un dzejolīši un beigās

„Bitītes" onkuļa T :odora vēstule mīļajiem ~Bitītes" lasītājiem un

tad vēl pa laikam arī kādi uzdevumi prāta un atjautības vingri-

nāšanai.

Bez paša „Bitites" onkuļa pie šī bērnu žurnālsa dzīvi darbo-

jās skolotais Antons Taube ar pseudonīmu Balo-

dītis (dzejnieces Annas Dagdas tēvs), un „Bitītes" onkulis neno

*) Enciklopēdijā pavisam aplam rakstīts, ka „Evanģeliuma

Gaisma" dibināta 1916.—1918. g. un Bitīte kopš 1916!
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raidīja arī rakstiņus, ko viņam nodeva šo rindu rakstītājs.

„
Bitīte" bija gaidīts un mīļš žurnālitis

ne jau tikai ventspiliešu mājās, bet tā bija pazīstama arī tālu ār-

pus Ventspils pilsētas un apriņķa robežām, un vēl tagad es zinu

cilvēkus, kas ar dziļu sirsnību un mīļu prātu atceras „Bitīti" un

tās onkuli Teodoru.

~Bitīte" pavisam kārtīgi un regulāri iznāca visu 1913. un 1914.

gadu, bet 1915. gadā 1. pasaules kara dēļ, kad vāci okupēja Kur-

zemi, „Bitīte" bija spiesta savus lidojumus pārtraukt.

Pāri palikušos „Bitītes" komplektus Bitītes onkulis iesēja un

šos iesietos eksemplārus dāvināja iesvētāmai jaunatnei, tāpat arī

ar savu ierakstu šī žurnālīša līdzstrādniekiem. Tā bija ļoti patī-

kama atzinības un pateicības zīme par līdzdarbību.

Pēc kara „Bitīte" ne tik drīz atjaunoja savus lidojumus. Kad

Bitītes onkulis kļuva trimdinieks,,, Bitīte arī

kļuva trimdiniece un apmetās, protams turpat, kur tās

onkulis — Vācijā, Esslingenā. No turienes tā atsāka savus lido-

jumus, bet ne jau vairs tik spēcīgi, kā tas bija pirmajos gados

Ventspilī. Tagad tā izlido tikai vienreiz mēnesī, kā mēnešrak-

stiņš.

Bet
„
Bitītes 4 onkulis tagad sevišķi rū-

pējas un gādā par
„
Bitītes" kaiendāru, kas sā-

kumā iznāca pavisam mazā formātā, bet tagad ir jau diezgan pla-

ša gada grāmata, kas satur sevī labu tiesu lasāmvielas bērniem

un pieaugušajiem.

Ja es tagad zinu ne tikai bērnus, bet arī pieaugušos, kas ga-

du no gada labprāt iegādājas ~Bitītes" kalendāru, tas nozīmē, ka

tas viņiem patīk un viņi ar ilgošanos gaida, ko nu „Bitī te s"

onkulis atkal pasacīs, lai tad pēc iespējas

mēģinātu pēc viņa norādījumiem dzīvot, zi-

not, ka tā dzīvojot, dzīve kļūs gaišāka, sil-

tāka, laimīgāka.

Ja nu tas ir tā, tad secinājums tam ir tas, ka „B itītei" un

tās kalendārim sava nozīme ir bijusi un ir

vēl tagad. Vislielākā nozīme tanīs ģimenēs, kur ir bērni un

kur tēvs un māte un bērni svētvakaros un svināmās dienās pava-

da kopā dažu stundiņu, lasīdami „Bitītes" onkuļa izdevumus un

pārrunādami izlasīto.

Ja man uzstāda jautājumu, ko es varu pasacīt par

„
Bitītes" onkuli kā par redaktoru, kam esmu no-

devis savus rakstiņus jau kopš 1913. gada, tad man jāliecina tas,

ka viņš attiecībā pret mani bijis ļoti saudzīgs. Varbūt būtu bijis

labāk kā man, tā arī lasītājiem, ja viņš būtu bijis stingrāks un

savu redaktora spalvu vairāk pielicis pie tiem darbiem, ko es vi-

ņam tiku iesniedzis. Bet līdz ar to nevaru sacīt, ka viņš to ne-

maz nebūtu darījis. Un te nu zīmīgi ir tas: kur citi redaktori
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dažreiz piestrādā pie iesūtītiem rakstiem tā, ka autors tos ne pa-

zīt nevar (bet ne jau katrreiz tas ir labi un pareizi), „Bitītes"

onkulis, ja viņam kaut kas nav pa prātam, ie -

priekš aprunājas ar autoru. Kādam savam rakstam

biju licis virsrakstu „Dumpinieku tēvs Krišjānis Valdemārs". „Bi-

tītes" onkulis atrakstīja, ka viņam tas virsraksts nepatīk, un arī

motivējis, kādēļ nē, un ka viņš labprāt liktu citu virsrakstu. Man,

protams, nekādu iebildumu nevarēja būt, un kad nu es tagad re-

dzu, ka „Dumpinieku tēva" vietā „Bitītes" onkulis licis jaukos

vārdus ..Neaizmirstamais latvietis un tautiskās apziņas modinātājs

Krišjānis Valdemārs", es no sirds priecājos par šo jauko virsrak-

stu un brīnos par sevi, ka man nebija ienākusi prātā doma, likt tā

dv jauku virsrakstu, un es domāju tālāk: cik labi ir, ja ir

tāds redakors, kas prot un zina likt īsto v ār-

du savā īstajā vietā. Turpretim reiz agrāk,kad biju rak-

stam par Krišjāni Baronu licis virsrakstu „Latviešu Baltais Dainu

Tēvs Krišjānis Barons", „Bitītes" redaktors šo virsrakstu bija at-

stājis tādu, kādu es biju ākstījis. Jā, Baltais Tēvs un Dum-

pinieku tēvs — tā taču ir starpība! Par dumpinieku tēvu

Krišjāni Valdemāru uzskatīja tikai viena zināma šķira — ne jau

latvieši, bet latviešiem viņš bija Neaizmirstamais latvietis v. t. t.,
kā to „Bitītes" onkulis uzrakstījis.

šai 1955. gada „Bitītes" kalendāri mans skats apstājās pie

paša pirmā teikuma, ko „Bitītes" onkulis rakstījis: „Arī šogad

vēl izdodu „Bitītes kalendāru." Tā, varbūt, nevajadzēja rak-

stīt jo šī kalendāra lasītājiem ļoti nepatiktu un sāpētu, un viņi

sajustu lielu trūkumu, ja to turpmāk vairs neizdotu, un tāpēc mans

un visu citu „Bitītes" draugu sirsnīgs lūgums — turpināt tā izdo-

šanu arī jo projām — vēl ilgus gadus. Bet uz to mūsu mīļota-

jam „Bitītes" onkulim novēlam ne jau tikai labu gribu vien, kuras,

kā mēs to visi labi zinām, viņam nekad nav trūcis un netrūks, bet

arī labu veselību un daudz spēka turpināt šo viņa darbu jaunat-
nes literātūras druvā vēl ilgus gadus! —

PRĀVESTS E. BERGS

DIVĀS SINODĒS

(lESPIESTS 1949. G. „PIE SVĒTAVOTA")

Vidzemes sinodes cara laikā notika mazās Vidzemes pilsētās,

un viņu dalībnieki bija tikai mācītāji. Pie Vidzemes piederēja

ne tikai latviešu apdzīvotā daļa, bet arī daļa no tagadējās Igau-

nijas. Tādēļ bez kopējām sēdēm notika arī separātas sēdes lat-

viešu un igauņu iecirkņiem. Bez Vidzemes mācītājiem piedalī-
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jās arī viesi no Kurzemes, Igaunijas, Pēterpils un Maskavas kon-

sistoriju iecirkņiem.

Atceros kādu sinodi Cēsīs, kura notika varbūt 1908. vai 1909.

gadā, kur kā viesis bija atbraucis arī Lutriņu draudzes mācītājs

T. Grūnbergs no Kurzemes. Viņam bija savs īpašs nolūks, kam-

dēļ viņš bija braucis, un tas atklājās latviešu iecirkņu separātā

sēdē.

Mācītājs Grūnbergs bija sācis izdot garīgu laikrakstu „Evaņ-

ģeliuma Gaisma", pēc kāda vajadzība bija stipri sajūtama. Toreiz

šis laikraksts iznāca reizi mēnesī. Mācītājs Grūnbergs to bija sā-

cis izdot uz paša iniciatīvi un ar paša līdzekļiem. Bet gāja tā, kā

dažkārt iet ar jauniem pasākumiem, tie tūliņ neatmaksājas. Tā

arī še izdevējs bija nonācis naudas grūtībās un pats saviem lī-

dzekļiem laikraksta izdošanu turpināt nevarēja. Viņš bija at-

braucis uz Vidzemes sinodi, lai meklētu še atbalstu.

Latviešu separātā sēdē viņš ziņoja par laikraksta jautājumu.

Viņš to darīja tik pazemīgā veidā, ka ar to tūliņ ieguva klausītā-

ju simpātijas, lai gan viņiem vēl bija svešinieks, un diezgan no-

teikti uzsvēra: „Es stāvu še viens pats." Rezultāts bija tas, ka

laikrakstam piesprieda ne tikai financiēlu palīdzību, bet arī vis-

pāri sāka vairāk par to interesēties un domāt par tā plašāku iz-

platīšanu. Vēlāk deva arī no Vidzemes otru redaktoru māc. J.

Ērmani. Ar lielišķo uzstāšanos un nesavtīgo darbu jaunais mā-

cītājs lietu bija ievedis pareizās sliedēs, un laikraksta izdošana

urpinājās bez kavēkļiem.

Par kādu citu notikumu, kuram es pats nebiju aculiecinieks,

stāstīja man prāvests K. Irbe, Rīgas Trīsvienības draudzes mācī-

tājs, kas tagad esot miris mocekļa nāvē. Kurzemes sinodē Pirmā

pasaules karā vācu okupācijas laikā māc. A. Volanskis, kas pats

cēlies no latviešiem, nolasīja referātu par to, kā palīdzēt „mūsu

nabaga tautai. īsumā saņemot, viņš ieteica latviešus pārvā-

cot. Ar to viņš atrada piekrišanu pie lielās majoritātes, jo lat-

viešu mācītāju skaits bija pavisam mazs. Tad pieteicās pie vār-

da mācītājs Grūnbergs. Mierīgā un nosvērtā runā viņš teica, ka

visu laiku mēs esam žēlojušies par pārkrievošanu un esam laimī-

gi, ka šīs briesmas tagad novērstas, nedarīsim to pašu kļūdu ar

pārvācošanu. Zināms, vācu mācītāji lūkoja savus uzskatus aiz-

stāvēt un izskaidrot, ka tas ir kaut kas cits, ko nevarot salīdzināt

ar pārkrievošanu, bet patiesībā tomēr bija teikta, un tas bija mā-

cītāja Grūnberga nopelns.

lestāties par savas tautas Dieva dotām tiesībām un pašaizlie-

dzīgi gādāt par tautas morālisko un reliģisko audzināšanu, tie bi-

ja vienmēr māc. Grūnberga mērķi, kuriem viņš palika uzticīgs

arī tad, kad ieņēma vadošo vietu Latvijas cv. - lut. baznīcā. Šie

principi viņu cēla, bet prasīja arī atbildības pilnus darbus, kurus

veicot viņš meklēja spēku pie Dieva.
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Lai Dievs palīdz arī tagadējos sarežģītos apstākļos iet tāla*

šinī pašā virzienā!

PROF. DR. ARCH. P. KUNDZIŅŠ,

Latvijas Ev. - lut. B-cas Virsvaldes loceklis,

Halifaxā, Kanadā.

AR SIRDS SILTUMU

Stāv prātā kāda mūsu lauku dievnama iesvētīšana pēc tur

izdarītiematjaunošanas un izveidošanas darbiem.

Bija salta ziemas diena, neilgi pirms liktenīgajiem pasaules

notikumiem. Vēsas bija ne tikvien baznīcas telpas, bet dzestrs

bija arī mācību kambaris, kur pēc iesvētīšanas dievkalpojuma

notika kopējais svētku mielasts. Mielasta dalībnieki sēdēja, mē-

teļus uzģērbuši, dažs pat kažoku apmetis. Tikai Archibīskaps no-

raidīja visus piesolījumus arī viņam atnest kādu siltāku virsdrē-

bes gabalu, piebilzdams, ka neesot jau nekāds aukstums, bet ti-

kai tāds „diciltīgs vēsums". Un tā sirmais Baznīcas virsgans, ne-

lūkojoties uz saviem gadiem, panesa šo neparedzēto dabas nelaip-

nību, par sevi nebēdādams un likdams ar to arī pārējiem svēt-

ku dalībniekiem to mazāk ievērot.

Vai viņš bija pret aukstumu sevišķi norūdījies? Varbūt. Bet

izšķīrējs gan bija viņa sirds siltums. Tas ne tikai uztu-

rēja un apskaidroja Archibīskapu pašu, tas laipnībā un sirsnībā

izstaroja uz visiem, kur vien mūsu Archibīskapa Tēvs parādī-
jās.

šis sirds siltums sasniedz mūsu pasaulē izklīdušos tautas lo-

cekļus arī vēl šodien. Tas nav mazumā gājis, bet vēl pieņēmies,
pāri okeāniem un kontinentiem, palīdzēdams mūsu tautu vienot

ticībā un dzimtenes mīlestībā.

Lai Dievs dotu šai sirdij vēl ilgi degt un starot!

PROF. DR. K. KUNDZIŅŠ

DRAUDZES SEKO SAVAM VIRSGANAM

(Kāpēc ASV rietumos nodibinājušās patstāvīgās latviešu draudzes.)

Latvieši, kas sākot ar 1948. un 1949. gadu no Vācijas bija

izceļojuši uz ASV un dažādu apstākļu dēļ, visbiežāk sakarā ar

dabūtajiem galvojumiem, bija nokļuvuši tālo rietumu štātos, sa-

vā vairumā apmetās Klusā okeāna piekrastes lielākajās pilsētās,
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sākot ar Seatli un Takomu ziemeļos līdz pat Los Andželosai un

pat San Diego pašos dienvidos. Klinšu kalnāju otrā, t. i. aust-

rumu pusē lielāks latviešu skaits bija apmeties vēl tikai divos

Kolorado štāta lielākos centros — Denverā un Kolorado Springa,

kamēr citur Klinšu kalnāju rajonā, Montanas, Vaiomingas un Ai-

daho štātos, latviešu skaits bija pavisam niecīgs un lielāks latvie-

šu ģimeņu skaits bija atrodams vienīgi vēl vienā otrā pilsētā.

Visur, kur bija apmetušies jaunie atbraucēji, dabīgi radās arī

prasība pēc saviem dievkalpojumiem. Tikai vienā rietumkrasta

pilsētā, San Francisko, jau agrāk, šī gadusemteņa sākumā, bija

pastāvējusi neliela latviešu draudze, kas bija grupējusies ap savu

mācītāju Balodi (Ballod). Tā bija nodibinājusies Misūri Sinodes

aizvējā un mēģinājusi pulcināt arī tālāk dzīvojušos latviešu līdz

pat Oregonai, bet sakarā ar mācītāja nāvi tās darbība drīzumā

bija apsīkusi.

Jaunatbraucējiem dabīgi nevarēja būt sevišķas tieksmes stā-

ties tuvākos sakaros tieši ar šo luterāņu sinodi, kas vienīgā starp

lielākām ASV luterāņu vienībām nebija pieslējusies 1947. gadā no-

dibinātai Luterāņu pasaules federācijai (LWF), kuras locekļi bija

pārējās ASV luterāņu baznīcas, un kas ticības brāļiem no Baltijas

valstīm bija sniegusi jau Vācijā tik lielu palīdzību, un pēc tam

lielai daļai kārtojusi izceļošanas iespējas uz ASV. Kas gan likās

dabīgāk, kā tādos apstākļos meklēt tuvākus sakarus tieši ar šīm

draudzīgajām baznīcu vienībām?

Bet tādu bija vairāk: United Lutheran Church of America

(ULCA), Augustana Evangelical Lutheran Church (AELC), Evan-

gelical Lutheran Church (ELC), American Lutheran Church (ALC)

un vēl citas. Visas tās izstiepa savas rokas pretim jaunajiem ie-

ceļotājiem, nereti nākdamas palīgā pat darba vietu sameklēšanā

un citos jautājumos, jo labprāt vēlējās redzēt pieaugam savu

draudzes locekļu, it sevišķi arī svētdienas skolas un konfirmandu

mācības apmeklētāju skaitu. Nebija arī gluži mazs to tautiešu

skaits, kas satvēra pretim izstiepto roku, sāka apmeklēt amerikāņu

dievkalpojumus un maksāt amerikāņu draudzē savas baznīcas no-

devas, kas, daudziem par brīnumu, šeit bija diezgan paprāvas.

Tā kā parasti kaut kur tuvumā bija apmeties arī kāds latviešu

mācītājs, kas tāpat kā citi ieceļotāji bija atradis darbu vai nu kā-

dā fabrikā vai citur, tad attiecīgajiem amerikāņu mācītājiem pa-

rasti arī nebija iebildumu, kā tas laiku pa laikam, gan tikai, kā

bieži tika uzsvērts, pagaidām, notur kādu dievkalpojumu

jaunatbraucējiem viņu mātes valodā, lai šai ziņā apmierinātu it

sevišķi vecāko ļaužu prasības, kam valoda bija sveša un svešas

arī šīs zemes dievkalpojumu tradicijas, dziesmas un citas para-
šas. Nevaram brīnīties, ka pēc tādiem dievkalpojumiem radās

dabīga vēlēšanās biežāk pulcēties, dziedāt savas pazīstamās diev-

kalpojumu dziesmas, kā arī laulāties, iesvētīties, kristīt savus bēr-
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nus pie latviešu mācītāja un plcēties arī savās nacionālajās atce-

res dienās kopīgiem svētbrīžiem. Tā vietās, kur latviešu skaits

bija kuplāks, kur tas sniedzās jau vairākos simtos, dabīgi radās

doma par savas pašu latviešu draudzes dibināšanu, doma,

kurai par labu vairākkārt bija izteicies mūsu Archibīskapa pār-

stāvis Ņujorkā un kurai savas simpātijas neliedza arī jaundibinā-
tā mūsu baznīcas ASV pārvalde.

Šī problēma visupirms radās lielākajos latviešu centros: San

Francisko, Los Andželosā, Seatlē, Takomā, tad arī Kolorado

Springā, Longview, Portlandē, Denverā. Uzsākot vietām sarunas

ar vienu vai otru no amerikāņu baznīcām, drīz kļuva skaidrs, ka

tās gan labprāt ar mieru uzņemt savus ticības biedrus savās pa-

stāvošajās draudzēs, bet atsevišķu nacionālu draudžu dibināšanu,

kas gan notikusi agrākos laikos no Skandināvijas un Vācijas ie-

ceļojušo luterāņu starpā, tagad vairs neuzskata par vēlamu. Bet

par kļūdu, kas veicinātu seperatismu, nesekmēdama lielo pastā-

vošo luterāņu baznīcu mērķus un palēninādama tā saucamo asi-

milācijas procesu, kurā iekļauties esot viens no galvenajiem jaun-

atnācēju uzdevumiem.

Kad nu pārrunās ar dažiem sinožu vadītājiem krita vēl tādi

vāxdi, kā, atsevišķi organizējoties, draudzes locekļu maksājumi

aiziešot neceļā, un kad ne vien mutvārdu sarunās, bet pat rakst-

veida atbildēs ļoti taustāmā veidā parādījās šie praktiskie aprē-

ķini, tad dedzīgākajos latviešu draudžu idejas pārstāvjos it dabī-

gi radās ļoti spēcīga un saprotama reakcija: kāpēc gan übagot

pēc citu baznīcas grupu labvēlības, kad šinī brīvību zemē pastāv

vispilnīgākā iespēja organizēties savu interešu apmierināšanai sa-

skaņā ar šīs zemes likumiem? Ikvienā lielākajā pilsētā varēja

redzēt darbojamies skaitliski ne visai lielas, bet dažkārt ļoti dzī-

vas somu, dāņu un citu ieceļotāju dibinātas draudzes, kas pa visu

zemi pat apvienojušās savās sinodēs un tā joprojām kopa savas

mātes baznīcas tradicijas arī svešā zemē, būdamas reizē pilnīgi

lielās brīvības zemes pilsones. Kāpēc gan latviešiem sadalīties

starp vairākām baznīcu vienībām, ja viņi var darīt to pašu un

palikt kopā? Kāpēc atteikties no iespējas vākt mīlestības dāva-

nas saviem mērķiem, lai palīdzētu saviem trūkumā nonākuša-

jiem, slimajiem un gados vecajiem tautas brāļiem Eiropā, uzticī-

gi pildot šo un citus sava virsgana — Archibīskapa aicinājumus,

kas mūs visus vēl vieno vienā brīvās Latvijas neatkarīgā baznīcā?

Archibīskapa daudz citētie vārdi, ka mūsu ienaidnieki mūs

grib iznīcināt, mūsu draugi —
mūs asimilēt, bet ka paši gribam

palikt latvieši, dziļi atbalsojās visu sirdīs. Tā dotajos apstākļos

ceļš, kas bija ejams, likās skaidrs: tur, kur latviešu skaits to at-

ļauj un kur pastāv vēlēšanās nest kopīgai lietai arī zināmus ma-

teriālus upurus, saskaņā ar šīs zemes likumiem noorganizējamas

patstāvīgas latviešu draudzes, kas pašas varētu rūpēties par sa-
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viem dievkalpojumiem, savu svētdienas skolu, lemt par savām

mīlestības dāvanām, uzturēt savu mācītāju, un vēlāk, kad skaits

un spēks būs pieaudzis, domāt par apvienošanos lielākā vienībā

ar pārējām šāda tipa draudzēm šinī zemē.

Tā rietumapgabalā viena pēc otras nodibinājās septiņas tā-

das draudzes un vairākas dievkalpojumu kopas. Ne visas bija

tik lielas, ka tūlīt varēja domāt par pilnīgu sava mācītāja algo-

šanu. Tā viens otrs no mācītājiem vēl joprojām bija spiests mai-

zi pelnīt blakus vēl kādā fiziskā darbā: viens kādā fabrikā, otrj

pienotavā v. t. t. Tomēr apkārtējo amerikāņu draudžu paraugs,

kas nereti 300—400 dvēseļu sastāvā darbojās ar gada budžetu līdz

10.000 un vairāk dolāru apmērā, nepalika gluži bez sava iespaida,

un tā vairākās vietās, kur netrūka dedzīgu savas draudzes ide-

jas aizstāvju, piemēram Ziemeļkalifornijā ar San Francisko kā

savu centru un Seatlē, Vašingtonas štātā, izveidojās dzīvot spē-

jīgas draudzes, kas, ne vien uzturēja savu mācītāju, bet savā

trešā, ceturtā pastāvēšanas gadā pat sāka jau domāt par piemē-

rota īpašuma iegūšanu pašu vajadzībām, lai to varētu izveidot par

savas reliģiskās un sabiedriskās dzīves centru.

Gadskārtējās konferences, kas Archibīskapa vietnieka vadī-

bā pulcināja šī apgabala mācītājus un draudžu pārstāvjus te vie-

nā, te otrā latviešu centrā, tagad ieguva sevišķu nozīmi: bija ta-

ču pāiTunājami tik daudz svarīgi jautājumi, kas visiem bija ko-

pīgi, jāpieņem lēmumi par pamatlīnijām, pie kurām visiem pie-

turēties, jāstāsta kaimiņiem par saviem pasākumiem, saviem pa-

nākumiem un neveiksmēm v. t. t. Bija jāsaskaņo palīdzības darbs

tautiešiem Eiropā, lai nearstos nevajadzīgs paralēlisms un jākārto
daudz citas kopīgas lietas.

Bija iepriecinoši redzēt, ka tiešā vai netiešā sakarā ar šo

draudžu pašdarbību arī citās tautiešu grupās auga vēlēšanās sa-

iet kopā un dalīties daudzajās problēmās, kas bija radušās sakarā

ar dzīvi jaunā vidē un jaunos apstākļos. It sevišķi tas sakāms

par šīs piekrastes latviešu jaunatni, kas lielā sajūsmā, sāka pul-

cēties gadskārtējos salidojumos, pie tam aizvien pieaugošā skaitā,

Sakarā ar šo rosību, ko izraisīja patstāvīgu latviešu draudžu

nodibināšanās, kļūst saprotama arī tā doma, ko vienprātīgi aiz-

stāv rietumkrasta neatkarīgās draudzes un kopas, proti, ka vi-

sai mūsu baznīcas lietai ASV būtu par lielu svētību, ja šī „pat-

stāvības kustība" neapstātos pusceļā, bet savā turpmākā, attīstībā

novestu pie visu 30 vai vairāk patstāvīgo draudžu ASV apvie-

nošanās vienā pastāvīgā baznīcas vienībā (sinodē), kurā par tik,

par cik to atļautu viņu saistības ar amerikāņu sinodēm, varētu

piedalīties arī tās latviešu draudzes, kas dažādu apstākļu dēļ kļu-
vušas par amerikāņu sinožu loceklēm, pie kam varētu iedomāties,

ka tās ar laiku varētu pat atraisīties no šīm saistībām un pilnīgi
iekļauties latviešu draudžu apvienībā.
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Ja dažkārt tiek izceltas priekšrocības, ko it kā dod piederība

pie vienas vai otras no lielajām amerikāņu baznīcām, g. k. mate-

riālais pabalsts, mācītāja algošanai vai nekustama īpašuma iegū-

šanai, tad nevajadzētu aizmirst, ka vēl daudz lielāks ieguvums, ar

ko var lepoties pastāvīgās draudzes, ir apziņa, ka pašu spēkiem

varam celt savu reliģisko dzīvi, būt paši saimnieki savās mājās,

palikt savas trimdas baznīcas vadībā, nebaidoties, ka varētu at-

nākt diena, kad būtu jāatsakās no mātes valodas lietošanas diev-

kalpojumos un svētdienas skolā vai jāpārtrauc sakari ar savas

trimdas baznīcas augstāko vadītāju. Ir taču skaidrs, ka šī apzi-

ņa dara mūs stiprākus ne vien savas tautas un dzimtenes mīle-

stībā, bet arī kalpošanā Dievam un Viņa valstības mērķiem.

Visās neatkarīgajās draudzēs jo spēcīga vēlēšanās, ka bitēm

sakļauties ap savu māti - Dzimtenes Baznīcu

un tās mīļo Virsganu. Draudzes ir sadzirdējušas Virs-

gana latviskās sirds aicinājumu, pulcēties pašu draudzēs, un nu

tās visas lūdz viņu: vadi mūs un mūsu dzīvi, un

skubini visus pievienoties šai savai bišu

saimei.
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III

SPREDIĶI UN SVĒTRUNAS SVĒTDIENĀM

UN SVĒTKIEM

„Runā, Kungs, Tavs kalps klausās."

l.Zam. 3, 10.
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PIRMĀ ADVENTA SVĒTDIENA

ADVENTA AICINĀJUMS

„Nakts drīz būs pagājusi, diena ir tuvu: Tāpēc
noliksim tumsības darbus un tērpsimies gaismas bru-

ņās.
ROM. 13. 12.

Domas par adventu aizveda mani dzimtenē, tanīs jaukajās

dienās, kad man bija vēlēts darboties jaunatnes vidū vairākās

mūsu galvas pilsētas skolās. Domās redzēju aulu jaunajā Liceja

ēkā, skolotājus un skolotājas, bērnu un jauniešu sejas, klusas un

svinīgas. Bija adventa pirmā nedēļa un agra rīta stunda, aiz lo-

giem vēl tumsa. Mēs bijām pulcējušies uz rīta lūgšanu. Kad iz-

skanēja pirmās dziesmas skaņas un zālē izdzisa elektriskās gais-

mas ugunis, plašā telpa iegrima tumsā. Vienīgi mazā eglītē lies-

moja sīka uguntiņa — zīme, kas vēstīja, ka laika straume mūs

ienesusi jaunā baznīcas gadā un mēs pa adventa kāpēm tuvoja-

mies lielajam brīdim, kad daudzu sveču liesmojumā atmirdzēs

Ziemassvētku brīnišķais koks. Bet vēl ir tikai adventa, vēl pilnī-

ba nav nākusi, vēl tikai pirmā svecīte deg. Tomēr kāds dziļš,

kluss prieks iemirdzējās sirdī, gaišas cerības prieks, prieks par

lielo, skaisto dienu, kas ir ceļā un nāks, kurai mums ir jāsatai-

sās. Mazā svecīte adventa eglītes zarā bija nekas vairāk kā lielās

gaismas vēstnese, bet viņas klusā mirdzēšana un lasītie svēto rak-

stu vārdi bija aicinājums, bija sauciens, bija adventa zvans, kas

sauca: sataisi arī tu Kristum savu sirdi!

Kristus nāk!
— tā ir adventa vēsts.

Mosties, izberz miegu no acīm! Esi modrs! — tas ir adventa

sauciens.

Apustulis ir jauna laika vēstnesis. Šis jaunais laiks ir sai-

stīts ar Kristus vārdu, ar Viņa nākšanu. Ikviens, kam acis vaļā,
redz un saprot, ka jauns laiks ir durvju priekšā. Bet daudzi vēl

ir miega apņemti, neredz un nesaprot. Tāpēc viņš aicina un

sauc: ir laiks celties no miega! Katrs brīdis nes mūs jaunai die-

nai tuvāk. Kristus nāk un dievišķā gaisma līdz ar Viņu. Tā-

pēc izraujies no miega skavām, atver acis un ļauj Kristus gais-

mai spīdēt iekšā tavā dvēselē! Mosties! Tāds ir adventa aicinā-

jums visai pasaulei un katram atsevišķam cilvēkam.

Visos laikos ir bijuši ļaudis, kuri ir sadzirdējuši un sapratuši

Kristus adventa nozīmi un vērtību, ir tērpušies gaismas bruņās

un, modru saglabādami sirdi, atturējuši sevi no ieslīdēšanas atpa-

kaļ tumsā un tumsības darbos. Viņi ir ieraudzījuši Kristu, mācī-

jušies Viņu pazīt un ir Viņam uzticējuši savu sirdi. Vēl vairāk,
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viņi tagad zina, cik labi ar Kristu kopā iet un ka ar viņu kopā

ejot, nevar slīdēt atpakaļ tumsā un tumsības darbos. Jo Viņš ir

gaišums tumsībā un Viņa ceļi svēti, kas nāk pie Viņa ticībā, tas

nemaldīsies lēti. Viņš ir tas ceļš, kas skaidri rād\ kā svēti va-

ram izstaigāt. Viņi zina arī: Kas Dievu aizmirst un iziet ārā no

Viņa gaismas loka, pamazām slīd atpakaļ tumsā. Tāpēc Kristus

nācis pasaulē, lai cilvēkā no dienas dienā vecais Ādams ietu ma-

zumā uņ jo dienas jo vairāk augtu un veidotos jaunais cilvēks,

kādu to Dievs gribējis un ir radījis, bet kuru ir samaitājis grēks.

Tādēļ ir jāved ticības cīņa, jāveido un jāsaglabā sevi par cilvē-

ku pēc Dieva prāta. Ikvienam uzdevums ir: reālizēt sevī pašā Die-

va ideju „cilvēks".

Kristīgā gara pasaulē cilvēku mēdz apzīmēt par „ceļinieku

starp divām pasaulēm", jaunākā laikā arī par „divstāvu būtni".

Ar savu zemāko daļu cilvēks pieder šīs zemes un dabas dzīvei,

ar augstāko viņš sniedzas iekšā gara pasaulē. Starp šīm divām

dabām pastāv spraigums, risinās cīņa starp dzīvnieciskām dziņām

un gara centieniem, par ko sāpīgu liecību nodod apustulis savā

vēstulē romiešiem 7. nodaļā: „Mans iekšējais cilvēks ar prieku

piekrīt Dieva bauslības likumam. Bet savos locekļos es manu ci-

tu likumu, kas karo ar mana prāta likumu... Es, nožēlojamais

cilvēks, kas mani izraus no šīs nāvei lemtās miesas? Pateicība

Dievam mūsu Kungā Jēzū Kristū! Mēs varam atrast daudz līdzī-

gu liecību citu ievērojamu un garīgi augsti vērtējamu cilvēku dzī-

ves stāstos.

Cilvēka gara dzīve reālizējas un izpaužas uz āru dažādās zi-

nāšanās un mākslās, bet arī ētiskā plāksnē — vērtīgā, labā dzīvē

un sadzīvē. Ne jau visi spēj pacelties zinātnes un mākslas aug-

stumos, tas lemts tikai samērā mazam cilvēku skaitam, bet dzīvi

dzīvot ir katram dots un ikviens aicināts dot Dieva priekšā atbil-

dību par to. Lai nu cilvēks spētu dažādās dispozicijas, kuras

Dievs viņā ielicis, virzīt uz labo un vērtīgo, Viņš caur Kristu ie-

nesis pasaulē dievišķo gaismu, lai cilvēks Kristu iemīlētu un ar

Viņu draudzētos un Viņa garā iesakņotos un tas tam būtu par spē-

ka avotu kā labās dispozicijas viņa dzīvē atrastu piepildījumu un

viņš izaugtu par vērtīgu cilvēku, iegūstot līdztekus arī prieku un

laimi savai dvēselei. Bet tāpat kā katrs stāds un cilvēks savā mie-

sīgā būtnē ir atkarīgs no saules gaismas, tāpat arī garīgais cilvēks

no Dieva. Dievs mūs radījis „pēc sava ģīmja" un tikai Viņa gais-

mā augot, varam veidot un saglabāt Viņa līdzību sevī. No visa,

„kas mums vajadzīgs, lielākā nepieciešamība ir Dievs".

Mēs esam piedzīvojuši un redzējuši, kā kari un revolūcijas mū-

su intelektuāli augsti attīstītā gadsimtā ir izķēmojuši cilvēka se-

ju, ka cilvēks cilvēku pats sevī ir pazemojis, ar savu stāju un dar-

biem apkaunojis cilvēka vārdu un noslīdējis atpakaļ tumsā. Tā-

pēc šis senais adventa sauciens mūsu dienās ieguvis jaunu skaņu
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un pasaulei no jauna būtu jāieklausās apustuļa aicinājumā un jā-

mostās no garīga miega, kurā iegrimusi liela daļa cilvēces, aplie-

cinādama savu zemcilvēcīgo dabu ar necilvēcīgiem „tumsības dar-

biem".

Adventa zvani zvana atkal, zvana, aicina un sauc: mosties, ap-

liec gaismas bruņas, atraujies no tumsības darbiem, kas izķēmo

tavu seju un apkauno tavu cilvēka vārdu! Redzi, mazā adventa

svecīte atkal iedegusies un aicina tevi pa adventa kāpnēm doties

uz augšu, uz garīgāku dzīvi, Kristum pretim. Nav augstāka uz-

devuma par to: būt par cilvēku pēc Dieva prāta. Mosties un

topi! Amen.

Prāvests A. Mitulis, Portarturā, Kanadā.

OTRĀ ADVENTA SVĒTDIENA

DIEVA VALSTĪBA IR TUVU

Laiks ir piepildīts, un Dieva valstība ir tuvu

atnākusi! Atgriežaties no grēkiem un ticiet uz evaņ-

ģēliju.
Mark. L 15

Zviedrijas baznīcas dziesmu grāmatā atrodam adventes dzies-

mu, kas bieži tiek dziedāta visos gada laikos, bet sevišķi adventes

laikā: „Jēzus no Nācaretes iet šeit garām, tā kā senajās dienās..."

ar panta noslēguma vārdiem: „Debesvalstība ir tuvu." Saturs un

meldija tā saderās kopā, ka lielā mērā ietekmē cilvēka domu un

ilgāku laiku pavada to ikdienas darba gaitās. Ja nu ir atkal ad-

ventes laiks, tad jo sevišķi uz mums runā evaņģēlija vārdi: Die-

va valstība ir tuvu atnākusi.

Ne vien toreiz, kad Jēzus zemes virsū staigāja, Dieva valstī-

ba bija tuvu atnākusi, viņa ir tuvu vēl mūsu dienās. Jēzus no

Nācaretes iet garām arī vēl šodien savos vārdos, sakramentos, baz-

nīcā un draudzē. Kamēr mums ir evaņģēlijs, t. i. priecīgā, mums

patīkamā vēsts, tik ilgi Dieva valstība ir tuvu atnākusi. Bet kā-

da ir mūsu dienu pasaule, kurā mēs dzīvojam? Ko gan nav pie-
redzējusi latvju tauta pēdējos 10—15 gados? Redzējām un re-

dzam, kā posta mūsu dzimteni, iznīcina mūtu tautu un daudziem

liek klejot pa pasauli bēgļu gaitās. Bēgļu dzīvē ir maz ieprieci-

noša un visur jācīnās ar grūtībām gan sabiedrības, ģimenes un

katra atsevišķa cilvēka dzīvē. Vētras sabangota jau ir visa pa-

saule: visur savi grūtību kalni, kurus nolīdzināt, liekas, dažreiz

cilvēkiem vairs nav pa spēkam. Cilvēki, liekas, aizmirsuši, ka vi-

ņu spēks, gudrība un spējas nav visuvarenās, ka pāri visam tam

ir vēl Viens, kam savi likumi, vara un noteikšana. Cilvēku gud-

rība kā vienīgā noteicēja ir novedusi pasauli postā. Kā izkļūt
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no šī stāvokļa

Jēzus no Nācaretes staigā arī pa izpostīto Eiropu, iet garām

gruvežu kalniem un vēl vairāk rūpju nomāktiem cilvēku bērniem.

Viņš cel savu baznīcu arī mūsu laikmetā, mūsu vidū. Ir bijis tā

jau senāk, ka bēdu kalns nav lielāks par Palīgu, kas ir mums

tuvu. Savā laikā Jānis Kristītājs, kas tik lielā mērā iespaidoja

savas zemes ļaudis, tiek ieslodzīts cietumā, un visi dabīgi jautāja,

kas notiks tāļāk. Taisni šinī laikā nāk Jēzus no Galilejas un slu-

dina ar pārliecinošu spēku: „Laiks ir piepildīts un Dieva valstī-

ba ir tuvu atnākusi." Vai tas ir noticis tikai vienu vienīgu reizi

kristīgās ēras laikā? Taisni tad, kad Dieva valstības naidnieki

šķietas sagrābuši varu savās rokās, Dieva valstība ir tuvu atnā-

kusi. No vienas puses ļaunums, netaisnība, patmīlība, bezdievī-

ba, kas tā zied pasaulē; no otras puses ir arī adventes laiks, kad

Dieva valstība ir tuvu atnākusi.

Jēzus no Nācaretes iet garām katram atsevišķam cilvēkam.

Tas ir adventes laika brīnums, ka sāk runāt skaļāki balsis par

Dieva valstības tuvumu. Cilvēks no jauna aptver, ka sācies at-

kal jauns žēlastības gads, ka Viņš klauvē atkal pie tavām sirds

durvīm un arī tev atveras Dieva valstības durvis. Atveras cil-

vēkiem redzamā un rokām taustāmā veidā, pievēršot tavas domas

dievišķam, mazājam Nācējam šeit pasaulē, taviem tuvākiem tu-

vumā un tālumā. Cilvēks sāk vairāk saprast, ka adventes laiks

ir tad, kad Baznīcas kalendārs to paredz, bet arī, ka adventes

laiks sniedzas tam pāri, iedomājot savu dzimteni un labākus lai-

kus gaidot savas tautas dzīvē. Vai viss tavs īsais mūža laiks nav

adventes laiks valstībai, ko Dievs paredzējis tiem, kas te zemes

dzīvē ir iemīlējuši viņa parādīšanos (Ap. Pāv. gr. Timotejam 4, 8)?

Kā nomanīs Dieva valstības nākšanu? Te Jēzus mums dod

skaidru un nepārprotamu atbildi: „Jo, reidziet, Dieva valstība ir

jūsu vidū." (Lūk. 17, 21). Viņa ir cilvēku sirdīs. Tur Dievam

jātop valdniekam un pavēlniekam. Cilvēku sirdīs ir meklējams

sākums visiem tiem laikmetiem, kad Dieva valstība ir varējusi

atzīmēt uzplaukuma laikus visā cilvēcē un mūsu tautā. Tagadē-

jais, pārdzīvojamais laiks nebūs izņēmums. Gluži tāpat kā pirms
Ziemassvētkiem adventes laikā sakustas mūsu sirdis, tāpat vēl

lielākā mērā ir jāvēlās, lai mūsu sirdis pārņem spēcīgais Dieva

gars, ka tuvojamies tam Dieva valstības ideālam, ko prof. K. Kun-

dziņš izteicis šādā Dieva valstības raksturojumā: „Dieva valstī-

ba ir apskaidrotā, mīlestības saitēm cauraustā lielo un mazo būt-

ņu kopībā, kurā Dievs patiesi ir valdnieks kļuvis un postam un

nāvei vairs nav vietas."

Sākumā minētā adventes dziesma savā pēdējā pantā izteic

šādu prasību: „Atveri savu sirdi lūgšanai un pārkāpumu nožē-

lai, arī savas sirds noslēpumainākos stūrīšus. Esi sagatavojies
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uzņemt Dieva Dēlu, tici evaņģēlijam: Debess valstība ir tuvu."

Amen.

Prāvests J. Teriņš, Stokholmā, Zviedrijā.

TREŠĀ ADVENTA SVĒTDIENA

TIEM CITUR NEBIJA TELPAS

Un tiem turpat esot, viņai laiks pienāca dzem-

dēt. Un viņai piedzima pirmdzimtais dēls, un viņa
to ietina autiņos un lika silē, jo tiem citur nebija

telpas tai mājvietā.
Lūk. 2, 6—7.

Adventa laiks ir siltu nojautu un gaidu pilns. Tuvojās taču

visbrīnišķīgākie svētki. Deg svecītes, skan pazīstamas dziesmas.

Un visam cauri vijas brīnišķīgais stāsts par Kristus bērniņu. Ne-

kas, itin nekas nevar šo stāstu atvietot. Tas ir mūsu vislielākais

dārgums. Bet šodien apstāsimies tikai pie dažiem šī stāsta vār-

diem, proti: „to ietina autiņos un lika silē, jo tiem citur nebija

telpas tai mājvietā." ledomāsimies šo tālo Betlemes vakaru. No

visām pusēs nāk ceļinieki. Starp tiem arī Jāzeps un Marija. Vi-

ņi nokavējušies. Tie aukstumā, salā un vējos. Tālumā redz jau

Betlemi un priecājas, drīz nokļūs siltumā- Jau pilsētiņa klāt.

Nu iet no mājas uz māju un meklē mājas vietu, bet visur pilns,

visi noraida, aizver durvis. Visu mājas jau no citiem viesiem

aizņemtas. No bagātākiem, augstākiem un ievērojamākiem. Priekš

šiem vienkāršajiem nācējiem nav vairs neviena brīva vietiņa. Un

tā kūtī, silītē mazajam bērniņam, Pasaules Pestītājam, bija jāie-

guļas, jo tiem citur nebija telpas ...
Bet arī pašlaik Kristus bērniņš nāk uz Betlemi. šī Betleme

— visa pasaule. Viņš meklē mājas vietu katrā mājā un katrā sir-

dī. Bet vai nav tā, ka arī tagad tik daudzi Viņu noraida, neuz-

ņem un aizver savas durvis, dzīves un sirds durvis? Kāpēc? Dau-

dzi saka: kas ir šis Jēzus? Nav latvietis, Viņš no tālas pagātnes,

nav ne slavens, ne bagāts un nenes nekā jauna — viss tas ir

jau dzirdēts. Cilvēku domas un sirdis ir pilnas ar ko citu. Cil-

vēki meklē vienmēr ko jaunu. Bet ko esam ieguvuši? Meklējam

gan jaunas mācības, uzskatus un virzienus, bet bieži visi tie ir ti-

kai ziepju burbuļi un īsa laika viļņi, kas gan augstu uzšļāc, bet

ātri atkal saplok un izgaist, ir kā vētra, kas gan lauž kokus, daudz

ko sagrauj, bet tad apsīkst un atstāj aiz sevis tikai drupas un gru-

vešus, un vilšanos un nelaimīgus cilvēkus. Vai tā tas nav bijis ar

daudzām jaunām idejām? Ne bagātākus, bet nabagākus un ne-

laimīgākus mūs tās ir padarījušas. Paliek tuksnesis sirdī. Bet

vai ar tuksnesi sirdī var dzīvot?
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Bet Kristus bērns ir visvajadzīgākais cilvēcei. Viņš — Pestī-

tājs, Kristus, tas Kungs, Dieva Dēls. Viņš no Dieva, no mūžības

pasaules. Pāri cilvēkiem, visam laicīgajam, zemes dzīvei. Ko gan

mēs ar cilvēku iesāktu? Un kaut arī ar vislielāko, augstāko un

tīrāko! Ko cilvēks mums varētu iedot? No cilvēka mēs gan var-

būt daudz ko mācītos un cilvēks varētu iedegt arī mūsos skaistu-

ma ilgas, bet viņš nespētu mūs atbrīvot no mūsu grēkiem un vai-

nas, ne arī spētu mūs padarīt lielus, tīrus un pilnīgus. Visdziļā-

kajās bēdās, vislielākajā postā un visaugstākajās ilgās mēs tomēr

paliktu vieni. Cilvēks nespēj ne līdzi mums vislielākajos sāpju

dziļumos nolaisties, ne arī viskvēlāko un svētāko ilgu augstumos

pacelties. Ir tikai Viens, kas to spēj — tas, kas vairāk kā cilvēks,

kas ir nokāpis ellē un pacēlies debesīs. Viņš mūsu Palīgs, Viņš

tas, kas palīdz saskatīt augstāko pasauli. Līdz ar to vienīgi Viņš

palīdz cilvēkam izaugt par varoni, kas zina, ka ir vēl augstākas

vērtības par dzīvību.

Viņš ir tas, kas, otrā kārtā, māca mums saskatīt otrā cil-

vēkā dievišķīgo. Katrs cilvēks nes sevī kādu zelta ko-

dolu, bet bieži citi paiet vienaldzīgi tam garam. Kristus ir tas,

kas skatās dziļi un katrā uzmeklē šo zelta kodolu. Viņš saredzēja

to grēciniecē, muitiniekā, slepkavā pie krusta, pat Jūdasā ... Pie

katra Viņš noliecās un gribēja izcelt gaismā šo kodolu tā, lai cil-

vēks pats to saredzētu, jo saredzējis šo zelta kodolu, cilvēks sāks

vairāk vērtēt sevi un, vērtējot sevi, sargāsies no netīrā, jo zinās,

es piederu gaismas pasaulei, ne dzīves putekļiem. Tā cilvēks Kri-

stus tuvumā augs un pārveidosies. Bet Viņš izceļ katrā šo zelta

kodolu tā, lai arī mēs citi to saredzētu. Un to saredzējušiem

mums būs jāizsaucas: cik daudz tomēr pasaulē skaistu cilvēku, un

katrs citāds un katrs sevī nes veselu skaistuma pasauli. Jā, cik

bagāta un krāšņa tomēr šī pasaule — tikai vajaga skatīties un sa-

redzēt! Saredzējuši sevī šo dievišķīgo kodolu un atklājuši to ci-

tos, mēs kļūsim patiesi bagāti. Jā, caur Kristu mēs

kļūstam bagāti.
Bet vēl, trešā kārtā, kas ir Viņš? Rakstnieks Pēteris Roze-

gers savā grāmatā „Mūžlgā gaisma" atstāsta kāda cilvēka sapni.

Visvarenais Dievs sēž uz soģa krēsla. Pasaules lielie viri viens

pēc otra nāk pie Viņa. Visiem Dievs uzstāda vienu un to pašu

jautājumu. Pirmais nāk Mozus. „Ko tu nesi savai tautai?" —

„Tavus baušļus." — „Un ko iztaisīja no tiem tava tauta?" — «Grē-

kus!" Tā Mozus apsūdzēja savu tautu. Tā bija iznīcinoša apsū-

dzība. Nāk Kārlis Lielais. „Ko tu nesi savai tautai?" — „Ta-

vu altāri." — „Par ko padarīja to tava tauta?" Un atkal skan

rūgta apsūdzība: „Par moku sārtu." Tā nāk visi zemes lielie vī-

ri un visi rūgti apsūdz savas tautas. Beidzot nāk Jēzus. „Mans

Dēls, ko tu nesi cilvēcei?" — „Tēvs, Tavu mieru un mīlestību."

— „Un ko izdarīja ar tiem cilvēki?" Jēzus klusēja, apklāja ar
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roku savas acis un sāpīgi raudāja. Viņš, kuram visvairāk būtu

bijis pamata apsūdzēt cilvēci un katru, Viņš vienīgais neapsūdzē-

ja un netiesāja... Viņam bija žēl cilvēku. Viņā bija patiesa

žēlsirdība. No vienas puses, tas ir mūsu lielākais mierinājums un

lielākā cerība. Mēs zinām, ir Viens, kas mūs arī visdziļākajā mū-

su grēku un nespēka postā netiesās, bet žēlos un sniegsies palī-

dzēt. Cilvēki tiesās un novērsīsies, bet Viņš nē. No otras puses,

šis sapnis lai mums vienmēr atgādina padomāt, vai arī par mums

Viņš pašlaik neraud? Bet trešā kārtā, tas ir aicinājums, kļūt arī

mums žēlsirdīgiem, kas tur, kur citi klūp, maldas,

un grēko, klusē, skumst un raud, bet neap-

sūdz un netiesā. Te ir rādīts ceļš uz lielu cilvēku

un lielu dzīvi,

Jā, dzirdējām, Jāzeps un Marija neatrada mājas vietu. Bet paš-

laik arī gar mūsu durvīm iet Jēzus un gaida, lai atveram un uz-

ņemam. Kaut mēs uzņemtu! Viņš palīdzēs saskatīt, pāri visam

ir vēl kāda augstāka pasaule, saredzēt sevī un citos dievišķīgo zel-

ta kodolu un mēs kļūsim bagāti. Mēs zināsim, ir Viens, kas arī

vislielākajā mūsu postā nolieksies pie mums, bet mēs arī sadzir-

dēsim aicinājumu kļūt žēlsirdības cilvēkiem. Amen.

Prāvests A. Skrodelis, Hamiltonā, Kanadā

CETURTĀ ADVENTA SVĒTDIENA

SVĒTKU BALVAS

Priecājaties iekš tā Kunga vienmēr; es vēlreiz

teikšu, priecājaties!
Jūsu laipnums lai ir zināms visiem cilvēkiem;

tas Kungs ir tuvu.

Nezūdaties nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zi-

nāmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā
un lūgšanā.

Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu sapra-
šanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas iekš Kri-

stus Jēzus.

Fil. 4, 4—7.

Ceturtā adventa svētdiena ir diena, kurā mūs grib sagatavot

tām balvām, kuras mums nesis tas, kas Ziemassvētkos pasaulē

nācis kā Pestītājs. Apustuļa pazīstamie vārdi mums min trīs no

šīm brīnišķīgajām balvām:

1) ticībā gūtu prieku,

2) ticības nesto lēnumu un

3) ticībā saņemto mieru.

1) Ar Ziemassvētkiem mums paveras iespēja iegūt prieku, kas

pastāv un nekad nebeidzas. ..Priecājaties iekš tā Kunga, es vēlreiz
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teikšu, priecājaties!" Tiem ļaudīm un apustulim pašam bija var-

būt vēl mazāk prieka kā mums. Bet apustulis neaicināja veltī-

gi viņus priecāties, šiem cilvēkiem bija prieks, viņi nebūt ne-

bija bēdu un izmisuma ļaudis, kaut grūtumu un ciešanu bija ne-

izsakāmi daudz. Viņi tomēr dziedāja slavas un pateicības dzies-

mas. Ka visās tumšajās dienās bija prieks, tas nozīmēja, ka viņu

prieka avots bija aiz šīm bēdām un ciešanām, ārpus visām tām.

Viņi jutās ,',iekš tā Kunga", un tādēļ, visas grūtības un bēdas ne-

spēja viņus vairs nomākt, viņos iznīcināt prieku dzīvot un rau-

dzīties nākotnē.

«Priecājaties iekš tā Kunga". Neviens vien senais gudrais

atstājis vēl arvien noderīgus padomus. Bet arī tad, kad viņi rak-

sta par svētlaimīgu dzīvi (Seneka), ir jūtamas viņu skumjas un

īpata bezcerība. Viņi jūt, ka vajaga dzīvot, un dod dažus node-

rīgus padomus kā dzīvot, bet varam manīt, ka tomēr trūkst īsta

prieka, prieka dzīvot. Viņi jūt šo trūkumu, bet nezina, kur prie-

ku, paliekošo prieku atrast. Arī mūsu dienās daži rakstnieki

(francūzis Sartrs) raksta, ka dzīvot iespējams arī bez Dieva. Vi-

ņi apskata dzīves grūtības un labumus, bet varam manīt, ka viņu

cilvēkiem tomēr nav prieka šādā dzīvē. Vai tas nav tādēļ, ka

nav ticības? Kur cilvēks nejūtas „iekš tā Kunga", tur nav arī

prieka. Nav prieka, kur apkārt tik daudz bēdu un ļauna. Par

drūmām un tukšām top arī drīz vien gaišākās dzīves dienas. Ti-

cības prieks paliek neatkarīgs no visa, kas mūs neiepriecina, un

paceļ tam pāri. Tas ir prieks, kas nekad nebeidzas, ko nekas

nevar atņemt. Kā var atņemt to, kas dziļi glabāts tavā sirdī un

kas tur no tava Kunga ielikts! „Priecājaties iekš tā Kunga vien-

mēr, es vēlreiz teikšu: priecājaties!"

2) Ziemassvētku solījums ir ticībā gūtais prieks un —
ticības

nestais lēnums. „Jūsu lēnums lai ir zināms visiem cilvēkiem,

tas Kungs ir tuvu." Liekas, apustulis saskata filipiešu kristiešos

nepacietību, gaidot uz Kristus otro atnākšanu. Bet šī nākšana ir

tuvu, tādēļ, lai paciešas, un viņu lēnā gaidīšana kļūst redzama vi-

siem cilvēkiem. Citādi, redzot pašu kristiešu nepacietību, cilvēki

varēs saskatīt pamatotus iebildumus par pēdējo lielo notikumu

piepildīšanos.

Vai nav tā, ka mūsu laika cilvēkiem un kristiešiem īpaši,

šķiet, zūd pacietība? Mēs neredzam ticības uzvaru un dievvalstī-

bas nodibināšanos zemes virsū. Neticība vairojas, un cīņa pret

kristīgo dzīves uzskatu, kristīgo tikumību un baznīcu aug spēkā.

Kas uzvarēs? Tāpat, liekas, mūsu pacietība drīz vien būs galā,

gaidot uz pārkārtojumiem politiskā laukā, no kā gaidām brīvību

un taisnību tautām. Blakus visam tam ir tik daudz tāda, kas šķie-

tami nav mums par labu, bet kas nospiež un posta. Daudz tā kas

jāpanes un jāpacieš! Un kāpēc, kad tas beigsies?

Viss tas mums atņem, liekas, pēdējo pacietību. No turienes
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nav arī cits gaidāms. Tas nāk kā balva, kuru saņemam ticībā.

Un šī balva ir lēnums, kas stājas nepacietības vietā, šo lēnumu

pirmie kristieši saņēma, kad zināja, „tas Kungs ir tuvu". Viņš nav

aizgājis no mums un atstājis arī mūs. Viņš arvien vada savu

draudzi, Viņa rokās un ziņā arī laika pretrunas un baigie notiku-

mi. Nāks laiks, kad Viņš darīs un liks notikt, kā tam jānotiek.

Tādēļ varam lēnā garā panest, lēnā garā strādāt un nezaudēt prie-

ku. Tas Kungs ir tuvu mums un ik dienas, līdz pasaules galam.

(Mat. 28, 20.).

Arvien mums vajaga lēna gara un apdoma. Ātrsirdība bieži

saistīta ar pārsteigšanos, kam savukārt var būt ļaunas tāļejošas

sekas. Neļaujat acumirkļa jūtu saviļņojumam, nevēlamiem ap-

stākļiem sevi uztraukt un padarīt neapdomīgus un pārsteidzīgus.
Bet lēni apdomāt un pārdomāt, kamēr pārdomātais kļūst par pār-

liecību. Tad ir laiks rīkoties un darboties. Un darbība, kas nāk

no lēna gara, būs pareiza, īsta un ar paliekošu nozīmi.

3) Ticības nests lēnums un ticībā saņemtais miers, par kuru

apustulis runā pēdējos divos pantos. „Nezūdaities nemaz, bet jū-

su lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā." Liekas, viena no ļau-

nākām parādībām, kas mūsu laiku cilvēku dzīvē ieviesusies, ir

zūdīšanās. Nevien tādēļ, ka daudz iemeslu zūdīties, pat pēc vecu

vecā „ko ēdīsim, ar ko ģērbsimies". Bet arī tur, kur nebūtu ie-

mesla zūdīties, zūdīšanās ļaunais gars arvien no jauna nomāc cil-

vēku sirdis un garu. Nav šaubu, ka tā izaug no sirds, kur nav

ticības un paļāvības. Ļaunais zūdīšanās gars pa laikam ir arī ļau-

nas neticības gars.

Nezūdieties, ar ko nekas nav panākams, bet raidiet savas lūg-

šanas pie Tā, kam viss pieder un kas kā tēvs gādā par mums.

Jo vairāk mums uzmācas ļaunais zūdīšanās gars, lai jo vairāk lū-

dzam Dievu, tad ļaunais tiek pārvarēts un tā vietā Dievs sirdī

ieliek mieru. Tas ir ticībā iegūtais miers, kuru nespēj vairs pār-

varēt nekāda zūdīšanās. Ar šo mieru sirdī paceļamies pāri vi-

sam nemieram, kas kā viļņi ap mums sit bangas. Šis miers dara

cilvēku par lielu cilvēku, par „dzīves valdnieku", kā saka filosofs

(Dāle).

Kur cilvēkam piešķirta šī pēdējā balva, miers, „kas augstāks

par visu saprašanu", tur šis miers arī pasargā sirdis un domas.

„Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jū-

su sirdis un domas iekš Kristus Jēzus." Miers sirdis arvien no-

mierina, kad tās kļūst nemiera pilnas. Miers novērš domas no ne-

vēlamas ļaunas domāšanas un ļaunas iekāres. Miers arī uztur sir-

dī prieku un lēnu garu.

Tādēļ Ziemassvētki mūs atkal aicina pacelties ticības augstu-

mos, lai saņemtu un paturētu lielās ticības balvas: prieku, lēnu-

mu un mieru, kas augstāks par visu saprašanu. Amen.

Prāvests A. Birznieks, Senatobijā, ASV.
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ZIEMASSVĒTKU SVĒTVAKARS

JO TIK ĻOTI DIEVS PASAULI MĪLĒJIS

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis

savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam
tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvošanu.

*9ī 'c *a?r

Kristus svētvakars. Tas ir visbrīnišķīgākais visā gadā., tāpat

katra cilvēka dzīvē un arī tautu un cilvēces vēsturē. Cik labi mēs

jutāmies, kad kā bērni sadzirdējām šī vakara zvanu skaņas, kad

cilvēki rindās vien brauca uz baznīcu, viss Dieva nams bija pilns
svecīšu baltās gaismas un skanēja ērģeles un senās dziesmas: „No
debesīm es atnesu", „Klusā nakts, svētā nakts", „Es skaistu rozīt

zinu..." Kāpēc šis vakars tik mīļš, liels un vajadzīgs, tik neat-

vietojams? Savā laikā, tagad jau Dieva mierā aizgājušais mācī-

tājs Birģelis ierakstīja manā viesu grāmātā vārdus: „Stundaas

nāk un iet, bet starp tām ir tādas, kurās Dievs mūs sevišķi uzlū-

ko, lai apliecinātu savu draudzību." Un šis vakars ir viena tāda

Dieva stunda, šinī vakarā mēs tiešām varam dziedāt: „Šai svē-

tā naktī manim ausa Tā augstā Dieva laipnība." Ne tas ir gal-

venais, ka Dievs liek savai saulei spīdēt pār labiem un sliktiem,

bet ka Viņš ieslēdz katru, arī tevi un mani, arī vismazāko un vis-

kritušāko savā sirdī. Mīlēt nozīmē ieslēgt otru savā sirdī. Zie-

massvētku svētvakarā. Dievs apliecina savu draudzību, laipnību

un mīlestību. Tāpēc šis vakars tik neatvietojams.

Skan vārdi: „Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis

savu vienpiedzimušo Dēlu..." Savu Dēlu, Jēzu Kristu. Kristus

ir mūsu lielākā bagātība. Lai to izprastu, paskatīsimies, kādi ir

cilvēki, kas pazaudējuši Kristu. Kaut kur es lasīju par kādu cil-

vēku bez Kristus. Tur bija teikts: „Viņam nekā cita vairs ne-

bija kā tikai viņš pats, viņa es, viņa kailā dzīvība. Viņš domāja

vairs tikai par savu vēderu un apģērbu, vienīgi par paša likteni.

Viņš nespēja vairs domas vērst uz augšu. Viņš klīda kā kuģis

bez mērķa, bez vadītājas zvaigznes, bez kompasa. No vienām ik-

dienas rūpēm citās, no kaislības kaislībā, nabags un nelaimīgs.

Un tā, ka viņš vairs redz tikai sevi, tad viņam arī visi citi cilvēki

šķiet ļauni, slikti un egoisti, jo kāda ir paša sirds, tā-

dus cilvēki domājas arī citus.

Kāpēc cilvēks bez Kristus ir tik nelaimīgs? Tāpēc, ka

viņam trūkst spoguļa, kas parādītu: redzi, arī tu pats esi nepilnīgs,

slikts un vājš. Ir tik viegli vainu par mūsu smago dzīvi uzvelt

citiem, apsūdzēt un kurnēt. Bet ja paskatīsimies Dieva dotajā

spogulī, Kristū, tad redzēsim, ka posta sākumi, jo bieži arī mūsos

pašos, mūsu sirdī, pagātnē, dzīvē. Smagi tad atbalsosies sirdī

evaņģēlija vārdi: ~Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņē-



90

ma." Varbūt sākumā kļūs vēl smagāki un būs jāsaliecas un jājū-

tas maziem un vainīgiem, bet iekšēji mēs kļūsim tomēr vērtīgāki

un dziļāki, jo tikai pāri pašu vainas atziņai ved

ceļš uz skaidrības augstumiem un rakstura

stipru mv
.

Kāpēc cilvēki bez Kristus ir tik paštaisni? Tāpēc, ka

viņiem trūkst spoguļa, kurā saredzēt savu īsto seju un saturu.

Ir kāds sens stāsts par brīnišķīgo tikumu mēteli. Kam viņš pie-

derējis, bijis lepns uz viņu un visos svētku un svinību gadījumos

viņš to nesis uz saviem pleciem, šis mētelis bija pagatavots no

dārgiem, smalkiem un retiem pavedieniem. Daudzas čaklas ro-

kas bija pie tā strādājušas. Uzcītība, rūpība, taupība, darba mī-

lestība un neatlaidība, godīgums un uzticība, biedriskums un go-

da prāts un daudzi citi tikumi bija sēdējuši pie šī mēteļa gatavo-

šanas un visu šo tikumu pavedieni bija tajā ieausti. Bet visi šie

pavedieni bija arī mēteļa īpašnieka sirdī, jo tikai tos pavedienus

varēja šajā mētelī ieaust, kas bija tā sirdī, kam tas tika austs.

Zinot to, mums nu jādomā — tas bija vistikumīgākais cilvēks.

Kādā naktī šis cilvēks redzēja sapni. Viņš ir aicināts ķēniņa gal-

ma viesībās. Kad nu viņš, tērpies savā brīnišķīgajā mētelī, brau-

ca uz ķēniņa pili, visi apbrīnā uz viņu noraudzījās un sačukstē-

jās: tas ir tas vistikumīgākais cilvēks. Bet kad viņš iegāja svēt-

ku zālē, kura bija pilna viesiem, visi kāpās atpakaļ un vairījās

viņa. Ķēniņš brīdi skumji uz viņu noraudzījās un tad teica: ~Ved-

iet viesi patiesības spoguļa priekšā." Lepnā pašapziņā šis cilvēks

pacēla acis uz spoguli, jo domāja ieraudzīt brīnišķīgo mēteli. Bet

tad — izbailēs kāpās atpakaļ. Viss viņa krāšņais mētelis bija

vienos traipos un skrandās — traips pie traipa un pušums pie pu-

šuma. Tad atskanēja ķēniņa balss un šinī balsī skanēja kaut kas

no tiesneša un kaut kas no žēluma:: „Visi šie traipi ir cēlušies

no tā, ka tu neskaitāmas reizes esi aizmirsis un aizliedzis lielo

mīlestības un mūžības nesēju un Viņa vissvēto mīlestības un mū-

žības bausli. Tu esi pagājis garam Kristum un Viņa mūžības vār-

diem un neesi kopis sirdī mīlestības un mūžības domas. Un ar

to tu esi kļuvis vainīgs Dieva un cilvēku priekšā. Ja arī cilvēkam

būtu visi tikumi un viņam šķistu un arī citi tā domātu, ka tas

vislabākais cilvēks, bet ja viņš aizmirst Kristu, mū-

žību un mīlestīšu, viss viņa dvēseles tērps būs traipas

un skrandās." Ak, draugi, kristīgie brāļi un māsas, kāds nu ir

mūsu dvēseles mētelis? Tas ir Kristus svētku un visas dzīves lie-

lais jautājums. Ir mums daudzas labas īpašības un daudzi labi

darbi, esam bijuši godīgi, uzticīgi un tīri savā ģimenē, darbā un

sabiedrībā. Ja tas tā ir, tas labi. Un tomēr svētku laikā skan

lielā ķēniņa, Dieva, balss: „Redzi, šeit ir Kristus — patiesības

spogulis, kas atklāj katram viņa dziļāko būtību, skaties tajā ..."

Vai nu arī mums nebūs jākāpjas atpakaļ un bailēs un sāpēs seja
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rokām jāaizklāj? Kristus svētku laikā mums jāsaredz un jāat-

bild, cik mēs esam ievērojuši Kristu, mūžību

un mīlestību.

Kāpēc cilvēki bez Kristus ir tik savtīgi? Tāpēc, ka vi-

ņiem nav spoguļa, kas atgādinātu: ne tikai tu, bet arī vēl citi ir

pasaulē, un ir daudzi, kuriem vēl grūtāki kā tev. Kāds tēvs ar

dēlu sanākuši ķildā. Dēlam šķiet, ka tam pāri nodarīts, bet pa-

tiesībā arī viņš ir bijis ass. Tēvs aicina apciemot viņu, bet dēls

vilcinās, sirds aizvainotības pilna. Tad viņa draugs saka: „Re-

dzi, tavam tēvam ir smagi, sirdī smagi. Apmeklējot un roku snie-

dzot, tu atvieglosi viņa smagumu." Dēls brīdi klusē, bet tad sa-

ka: „Tev taisnība, es iešu." Un ja vien mēs varam ar kaut ko

atvieglot savējiem vai apkārtnes cilvēkiem viņu dzīvi vai sirdi,

vai mēs to nedarīsim? Kristus raugās uz mums un mīļi lūdz:

„Brāli, dzīvē jau tā katram daudz nastu, nekraujiet ar savu iztu-

rēšanos un vārdiem, vai aizvainotā lepnumā vēl jaunas klāt, bet

noņemiet kādas un palīdziet nest. Jā, paskatīsimies svētku laikā

uz savējiem tā siltāk un lai šis laiks ir tas, kurā mēs visus sakrā-

jušos sārņus, samezglojumus un pārmetumus iztīrām, atraisām un

aizmirstam un lielākā sirsnībā nosēžamies viens pie otra un lai sil-

tāki un mīļāki skan mūsu balsis.

Kāpēc cilvēki bez Kristus ir tik nabagi? Tāpēc, ka viņiem

nav drauga, kas vienmēr būtu pie viņiem. Un tāpēc ar šādiem

cilvēkiem ir tā: jo vecāki viņi kļūst, jo savās sirdīs viņi kļūst

nejūtīgāki, aukstāki, savtīgāki un neiecietīgāki, visu tie nokritizē

un nekam vairs netic. Tāpēc reizēm vecs cilvēks bez Kristus sir-

dī kļūst baigs. Bet kam Kristus, tam sirdī vienmēr kas gaišs —

no dzīves rīta līdz vakara stundiņai, jo ik brīdi viņš jūt sev bla-

kus Lielo Draugu, pie kura vienmēr var rast atbalstu. Ziemas-

svētku svētvakars un visas Kristus svētku dienas ir Dieva drau-

dzības laiks. Vai nav tā, ka reizēm mēs skumstam un sakām:

man nav drauga. Es zinu, tad ir smagi. Vienam palikt arvien

ir smagi. Es zinu, cik ātri tad mēs sākam tiesāt citus, sak, katrs

domā tikai par sevi un nav pasaulē vairs īstu draugu. Bet pirms

tā domāsim, atcerēsimies Ziemassvētku nakti. Kāpēc Jēzus nāca

pasaulē? Lai kļūtu draugs. Draugs citiem. Tad nu jau-

tā arī tu sev nevis: kas ir man draugs, bet: kam es esmu

draugs? Un ja šo jautājumu uzstādīsim, tad jutīsim sirdī sku-

binājumu kļūt citu draugiem un saredzēt tos viņu grūtībās. Un

tad — nepaliksim arī mēs bez draugiem. Tikai cietais un savtī-

gais, bez Kristus cilvēks paliek bez draugiem. Kas draudzību

nesēj un nekopj, kā gan tas var draudzību pļaut!

Un — vai mēs esam centušies būt Dieva

draugi? Tas ir lielais jautājums. Ja to darīsim, tad par Die-

va draudzību nav ko šaubīties, jo „tik ļoti Dievs pasauli mīlējis,

ka Viņš savu vienpiedzimušo Dēlu ir devis." Un ja to zinām, vai
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tad vēl vieta bailēm sirdi? Domājot par rītdienu, ierunājas rei-

zēm bailes, bet ja zinām, ka Dievs ir mūsu draugs, vai tad bai-

les neizzudīs? Kad es agrāki domāju par braucienu pāri ūdeņiem,

iezagās reizēm domas, kā būs, kā ne, tur svešums... Bet tad at-

kal domas: arī tur Dievs mūs redzēs, un tad gribējās salikt rokas

un teikt: Dievs, kā tu gribi... Ir visiem smagi, bet šie svētki

saka: cilvēks, neesi nepacietīgs — nepacietība jebkuru padara ak-

lu un ved ļaunos ceļos, šie svētki saka: ja arī grūtības vel-

kas tik ilgi un viss ir tā samezglojies pasaulē, atceries, ka Dieva

vārdi saka: „Kad laiks bija piepildīts, Dievs sūtīja savu Dēlu.. .**

Kad laiks bija piepildīts... Bet kad laiks bija piepildīts, to zi-

nāja tikai Dievs. Un jebkurās bēdās, vai personīgās, vai tautas,

vai visas cilvēces dzīves samezglojumos un postā, tikai Dievs vien

zina, kad laiks būs piepildīts un klāt atrisinājuma brīdis. Tāpēc

mums atliek tikai viens. Uzticībā un ticībā paļauties uz Dievu,

neatlaisties lūgšanās un gaidīt, šie svētki no jauna mums aplie-

cina Dieva draudzību, laipnību un mīlestību. Mēs varam būt

mierīgi. Lai dziļi sirdī ieskan vārdi: „Jo tik ļoti Dievs pasauli ir

mīlējis, ka Viņš savu vienpiedzimušo Dēlu ir devis, lai visi, kas

tic Viņam, nepazustu." — Ne dzīves, ne pasaules postā, ne grē-

kos un ļaunumā, — „bet dabūtu mūžīgo dzīvošanu!" Cilvēks,

Dievs mīl tevi, tevi Viņš ir ieslēdzis savā sirdī, tev viņš ir sūtījis

Kristu, kā Draugu, Pestītāju, Spēku Devēju un Ceļa Rādītāju uz

skaisto dzīvi šeit un mūžībā. Tiešām mēs varam laimē un prie-
kā dziedāt: „Tas bērns, kam visi eņģ'ļi klausa Man spīd kā gais-

ma tumsībā. Nu zinu gaismu spožāku par tūkstošs sauļu spožu-

mu." A!men.

Prāvests A. Skrodelis, Hamiltonā, Kanadā

PIRMIE ZIEMASSVĒTKI

KRISTUS DIENA

Nebīstaities, jo redzi, es jums pasludinu lielu

prieku, kas visiem ļaudīm notiks; jo jums šodien

Pestītājs dzimis .
Lūk. 2, 10—11.

L

Mēs, svētīdami mīļos Ziemassvētkus svešā zemē un raudzīda-

mies mazām elektriskām spuldzēm rotātā eglītē, gribot negribot

sākām atcerēties dzimtenē pavadītos svētkus. Mums prātā nāk

tēva mājas, sniegiem apsnigušie Latvijas lauki, skuju smarža un

siltās plīvojošās sveču liesmiņas. „Balts sniedziņš snieg uz sku-

jiņām, un lēni zvanot pulkstens skan"
...

un ar tā paša dzejnieka

vārdiem mēs, varbūt, citiem nedzirdot, čukstam: „Ai bērnība, ai

saules dienas, kāpēc tik vienreiz mirdzat jūs!"
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Vārdu sakot, mūsu domas svētkos ir vērstas pagātnē, un

mēs dziļi izjūtam to vārdu patiesību, ko kādreiz teicis kāds gudrs

virs, proti, ka atmiņas ir vienīgā paradīze, no kuras neviens mūs

nespēj padzīt.

Arī Ziemassvētku evaņģēlija vārdi viupirms mūsu domas

pievērš pagātnei. Tie stāsta par nakti, kas Betlēmes laukos kād-

reiz bija tik brīnišķi klusa, ka izbrīnās pārņemtais cilvēks sa-

dzirdēja eņģeļu dziesmas un iekšējā acs redzēja Dieva vēstnesi

parādāmies pārdabiskā, staru spožumā. Tas dzīves grūtdieņiem,

ganiņiem nesa brīnišķo vēsti, ka par īstenību kļuvuši tēvu tēvu

senie sapņi un dzīves smagajā jūgā liekto sāpju ļaužu karstākās

ilgas — noticis tas, ar ko dzīves reālisti jau sen vairs nerēķinājās:

ir piedzimis Pestītājs! Viņš gan nav nācis kā uzvaras spožumā

tērpts laicīgs valdnieks vai vadonis, bet kā mazs bērniņš, kam

lemts šīs pasaules gaismu ieraudzīt nevis ķēniņa pilī, bet kādā

pavisam nenozīmīgā mājvietā, Betlēmes pilsētās Tāpēc arī daudzi

paies Viņam un Viņa klusajai šūpuļa vietai garām. Bet kas steig-

sies pie Viņa, Viņu pielūgt, tam Viņš dos brīnišķīgāko dāvanu, ko

cilvēki jebkad saņēmuši: Viņš no viņu sirdīm novels smago slo-

gu, iededzinās jaunu cerības liesmu viņu krūtīs un atvērs viņu

gara acis, ka tie atkal ieraudzīs aizaugušo laimes taku, kas cauri

dzīves tumsai aizved pie visu labo dāvanu devēja — Gaismas

Tēva.

Bet kaut gan šī vēsts cieši saistīta ar laikmetu pirms gandrīz

2000 gadiem, ar ķeizara Augusta un ķēniņa Hēroda vārdiem, to-

mēr tās īstā būtība nav saistīta vienīgi ar šiem senajiem laikiem,

bet pieder visiem laikiem, ir pārlaicīga. Tāpēc tā arī skan: Re-

dzi' es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks, jo

jums šodien Pestītājs dzimis!

Lai nu kā — Ziemassvētku vēsts grib iedot jaunu cerību arī

tagadnes cilvēkam, tam dziļi sirdī likt ieskanēt vēstij: arī

tev Pestītājs dzimis, met nost visas liekās rūpes, visas bailes,

priecājies! Arī tev viņa skan, rūpju nomāktā 20. g. s. cilvēce,

kaut gan savā vairumā tu esi sākusi iet pavisam citus ceļus. Zie-

massvētki arī tev pauž: Kristus diena ir klāt! Tā nākdama nāk,

lai arī tevi darītu laimīgāku un no gadsimtu maldiem vestu tu-

vāk tavu ilgu piepildījumam.

2.

Te nu daudz būs to
— un pie tiem piederēs viss lielais ļaužu

vairums — kas sacīs: no visa tā nu gan it nekas vēl nav re-

dzams, nekādas zīmes uz to vēl nenorāda. Viņi gan nevarēs no-

liegt, ka Ziemassvētku svinēšanai pasaulē, vismaz visās kristīgās

zemēs, ierādīta jo plaša vieta, šiem lielajiem svētkiem jau nedē-

ļām iepriekš sāk gatavoties laukos un pilsētās. It sevišķi pēdē-

jās: veikalnieki dekorē savus logus ar jo spožiem priekšmetiem,

avīzēs parādās attiecīgie sludinājumi, namamātes sāk sastādīt sa-
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vus svētku budžetus. Bet — tā dažs labs iebildīs — vai viss tas

tiešām nozīmē, ka Kristus vēstij tiek atvērtas sirdis un mājas?

Vai drīzāk nenotiek pavisam kas cits: vai visa vērība netiek pie-

vērsta tieši tikai ārējam spožumam? Vai tā tiešām ir Kristus die-

na, Kristus laiks?? Vai tā patiesībā nav veikalnieku lielā stun-

da, viņu „zelta laiks", laicīgā spožuma triumrs?

Bet būsim taisni savā spriedumā. Ziemassvētki taču nav vei-

kalnieku lielā diena vien. Tie taču arī ir siltuma un sirsnības

caurausti ģimenes svētki. Pat mūžam darbā aizņemtais ģimenes

galva atrod brīdi, kad pakavēties savējo vidū, varbūt arī aicināt

ciemā labākos draugus, lai parādītu viņiem savu jaunuzposto mā-

ju, lai tos pacienātu pie bagātīgi klātajiem galdiem. Tas taču

ir skaisti un jauki! Un vai šinī svētku priekā un sirsnībā mēs

nevaram atrast ieaustu dažu gaišu staru no lielās Gaismas, kas

staro no Betlēmes bērna?

Un tomēr. Lai cik skumji tas būtu, tas negroza daudz pie

mūsu laiku sabiedriskās dzīves vispārējā rakstura, pie valdošā ga-

ra, kas tik tālu aizgājis no pirmo un īsto Ziemassvētku ilgām pēc

dvēseles skaidrības un dievišķās gaismas. Nemaz nerunāsim par

to, kas tagad jau vairākus gadu desmitus notiek aiz dzelzs aizka-

ra. Kāda tad ir mūsu pašu tuvākā apkārtne? — Kāds tautietis,

kas Anglijā svētku laikā iegājis kādā kafejnīcā, stāstīja, ka tur,

tikko radio vai gramofons sācis atskaņot mums visiem pazīstamo

dziesmu „Klusā nakts, svētā nakts", vairāki pāri piecēlušies no

saviem galdiņiem, lai uzsāktu kādu „šīberi"! Amerikas Sav. Val-

stīs mazās, mums tik svētās Betlēmes vārdu nes kāda varena tē-

raudrūpniecības kompānija, kas ražo nevien tiltu fermas, bet arī

bruņas kara kuģiem, tankus un atomlielgabalus. Nebūtu grūti

atrast vēl citus līdzīgus piemērus par drausmīgo katras svētuma

izjūtas izzušanu plašās mūslaiku „kristīgo cilvēku" aprindās. Tā-

da ir dzīves reālā aina, kas mums raugās pretim. Zvaigznes, arī

Ziemassvētku zvaigznes, liekas, esam dzisušas. Un ja vēl kāda

dvēsele ilgās lūdzas: nāc, svētā Gaisma, man sirdī mājot! tad šo

lūgšanu cenšas pārkliegt pūļa balsis un laicīgās dzīves trokšņi.

3.

Un tomēr
— Kristus dienas brīnums nav miris. Nav vēl iz-

dzisusi Betlēmes zvaigzne, nav vēl beigusi plaukt pusnakts tumsā

svētā Kristus roze. Ne vara, ne viltus, ne zelta putekļi nevar no-

mākt to, kas no Dieva dzimis. Kristus bērnam jau nemaz ne-

vajag lētā goda, ko pasaule dod. Viņš zin, ka pie bagāti klātiem

dzīru galdiem neviens Viņu viesos nelūgs. Tāpēc Viņš mūsu die-

nās, tāpat kā savās senajās zemes dzīves gaitās, meklē nevis to,
kas jau ir augstā godā, bet to, kas pazemots, mazs, kas skumjas ap-

slēpis savu vaigu. Viņš zina, ka debesīs ir vairāk prieka par vie-

nu nomaldījušos cilvēku bērnu, kas atgriežas, nekā par 99, kas

šķietas esam taisni.
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Kāda meitenīte, kas apmeklēja svētdienas skolu, man jautā-

ja: vai meitenes ari var kļūt par mācītājiem vai misionārim? Es

labprāt gribētu prieku darīt Kristus bērnam un Viņam kalpot.

Kāda slimniece Hamburgas slimnīcā, kurai bija piemeties kuņ-

ģa vēzis un kas lielās sāpēs gaidīja nāvi, mirstot bija piespiedusi

pie krūtīm krustiņu, ko māte tai bija dāvinājusi iesvētīšanas die-

nā.

Kādā' Amerikas slimnīcā gulēja kāds tautietis ar sadragātiem

locekļiem. Kādreiz Latvijā tas bija bijis brašs aizsargs, un vēl

tagad viņš savas rotas biedrus turēja par saviem labākiem drau-

giem. Viņa dzīves nelaime nāca no tiem brāļiem, kad „pie glā-

zītes" tik labi varēja aizmirst visus dzīves grūtumus un tik „jaut-

ri" varēja uzdzīvot. Pēc viena tāda draugu sabiedrībā pavadīta

vakara viņš ar sievu un saviem trim bērniem bija devies mājup,

pats vadīdams savu jauno mašīnu. Kā tas īsti noticis, to viņš arī

vēlāk pats nezināja, bet pēc kāda pārāk strauja pagrieziena —

mašīna bija sadragāta, sieva ar pārsistu, asiņojošu pieri gulēja uz

ielas, un viņš pats ar vairākiem kaulu lūzumiem bija kļuvis, la-

bākā gadījumā par kropli visam mūžam. Trīs mazie zēni — arī

pa daļai ievainoti — bāreņi, kas turpmāk atkarīgi no svešu ļaužu

žēlastības... Laiks slimnīcā drūms, dienas rit tik gausi. Bet

galvenais — naktī aizvien murgos tas pats skats — mūža draugs

ar pāršķeltu pieri.. . un tas vainīgais — viņš pats! — Atnāk pa

reizei kāds no bijušiem dzīru draugiem. Bet ko tas var dot?

Neviena gaismas stara! Tā pienāk Ziemassvētki, jau otrie slim-

nīcā. Gūžas kauls vēl aizvien nav sadzijis. Bet tad vienā vakarā,

pie istabas durvīm atskan dziesmas. „Vēl mirdzums dievišķais

nav zvaigznēs dzēsts." „Kristus glābējs ir klāt." Vai tās bija
bērnu dienu atmiņas, ka acis palika valgas un kaut kas līdz šim

vēl nebijis pārņēma sirdi? Un nākamās dienās viss slimnieks

tāds kā pārvērties. Kad kādreiz „labajās dienās" kāds viņu reiz

bija aicinājis nākt līdz baznīcā, viņš bija tikai smējies — ko man

tur meklēt! Bet tagad, pilnīgā bezcerības tumsā, mūžīgi ar vie-

nu un to pašu melno domu sirdī, viņš pēkšņi izdzirdīs „eņģeļus

slavējam, tuvu un tālu skandinām: Kristus, glābējs ir klāt, Kri-

stus glābējs ir klāt!" Un lielajā tumsā, kas sedz viņa dzīvi, viņš

pamana kādu mazu gaismu, kādu varbūt ērkšķiem aizaugušu gais-

mas taciņu, kas ved uz svēto Betlēmi, kur salmos un sienā silītē

guļ autiņos ietīts dievišķais bērns, kas nabadzībā uzsāk savas ze-

mes gaitas, lai visiem, kas viņam pieķeras, atņemtu smago rūpju

un grēku slogu ..
.

Ja, arī vēl mūsu dienās nomāktās un gaismas alkstošās sirdīs

joprojām vēl ieskan lielā prieka vēsts: „Jums šodien Pestītājs dzi-

mis!" Un šai pašā mūsdienu pasaulīgu tieksmju pārņemtā, grē-

kos kritušā pasaulē rodas bērni un jaunekļi ar Betlēmes vēsti sir-

dī, kas izjutuši, ka pasaulei arī mūsu dienās vajaga glābēja, ka
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pienācis laiks aizdegt siržu ugunis, lai gatavotos Kristus dienai,

ka cilvēcei jāatver acis, lai viņa saprastu, ka viņai nav cita ceļa,

kā atgriezties pie Tā, ko viņa tik bieži padzinuši no sava dzīru

galda un situsi krustā, ka ir laiks sataisīt ceļu Betlēmes bērnam,

sagatavot Viņam mājas vietu, lai reiz varētu nākt īstie Ziemas-

svētki, Kristus lielā diena, kas virs zemes atjaunos apsmieto tais-

nību un dvēselēm rādīs šauro, bet svētības pilno gaismas taku,

kas ved pie visu labu dāvanu devēja Dieva.

Nāc, dvēs'le, gaismā staigāt taisies, Tavs žēlastības laiks ir

klāt! No visa ļauna vaļā raisies, To Kungu steidzies godināt.

Tad tevīm mūžam nezudīs, šī svētā gaisma debesīs. Amen.

Prof. K. Kundziņš, Seatlē, ASV

SVĒTDIENA PĒC ZIEMASSVĒTKIEM UN

ZIEMASSVĒTKU SVĒTVAKARS

KAD MŪŽĪBA TUVOJAS CILVĒKAM

Viņš nāca pie savējiem, bet tie Viņu neuzņē-

ma.

Jāņ. 1. 11.

Vasarai ir vienmēr pilns klēpis visdažādāko puķu. Dabas

kuplumā kā zaļā spogulī pati sev uzsmaidīdama, tā jo devīgi ap-

ber visu pasauli ar priecīgu skaistumu.

Ziemās no sala zilgani sastingušās rokas drebošie pirkstgali

kādreiz tur trauslu leduspuķu kātus, un kad kāds no tiem, izslī-

dēdams neveiklai plaukstai, ar vieglu sanoņu atsitas krēslainajā

loga rūtī, tad mūsu acs mulsdama raugās kādā skumīgā bezdvē-

seles daiļumā.

Bet kad vēlā stundā lēni sāk aicināt svētvakaram Ziemas-

svētku zvani un iemirdzas logi krāsainās ugunīs — tad visdziļā-

kajā naktī sāk ziedēt debesu dārzi. Pasakaini zvaigžņu koki tur

augšā loka savus sudrabaini baltos zarus un kuplas palsas māko-

ņu puķes tumši mēļā laukā rāmi šūpo tālo mūžu elpa un vēl aiz tā

kaut kur nezināmā vietā smaida Ziemassvētku roze
—

šis brī-

nišķīgais stāds, nevienu acu neredzēts, neviena prāta neuziets, bet

starodams ap sevi gaismu, kas atspīd zemes lietās, ko uztver dvē-

sele, piebērdams šīs gaismas pilnu katru svētku eglīti kā mūžī-

bas zelta putekļu, likdams mirdzēt gaišām bērnu un jau pusiz-

dzisušām vecu ļaužu acīm, smaržodams senās dziesmās un ma-

zajā skujiņā, ap kuru kūp svecīšu siltums.

Saka, ka mūžības tuvumā cilvēks esot īsts. Savu dzīvi virs

zemes viņš dažu labu reizi var veidot kā spēli, ik brīdim un vie-

tai izvēloties un pielāgojot šķietami vispiemērotākos vārdus un
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izturēšanos; pāri pasaulei viņš var iet un reizēm iet kā milzīgai

skatuvei kādā viencēlienā, apzinādamies, ka ar savu tēlojumu vei-

do kādu mūžu, ko daudzi redz un dzird, un vērtē, pats izšķirda-
mies, kādas noskaņas viņš acumirklī grib panākt — smieklus, no-

pūtas, vai klusumu, kurā aiztur elpu — un kāds lai viņš paliktu

atmiņā, kad šinī mūža spēlē priekškars būs aizvēries. Dzīvē mēdz

gadīties, ka mums katram lemta kāda loma, retāk varbūt mēs

drīkstam to izvēlēties paši.
Mūžības priekšā visas spēles ir beigušās. Cilvēks ir vairs

tikai tas, kas viņš ir. Cik uzskatāmi un patiesi, tuvinādams ga-

lējos kontrastus, to parādījis dzejnieks, ņemdams lasītāju sev līdz

uz „tāļo Veļupes krastu", kur

„Zelta drēbes bij nolicis ķēniņš, Übags bij nolicis utainās

skrandas. Trejdeviņas bij ķēniņam valstis, Übags bij lasījis gra-

šus pa ielām. Alga še tāda bija vienam kā visiem." (K. Skalbe).

Sava Dieva priekšā visi ir patiesi līdz kailumam. Cilvēks ir

īsts, iedams uz mūžību.

Bet kad Ziemassvētku naktī zied debesu dārzi un spožums

un smarža, un mīļais prieks, kas plūst no tiem, liek mirdzēt dzī-

vei šeit virs zemes kaut mazu, īsu brīdi, gaišām svecēm degt un

skaistām dziesmām skanēt, un pacilāti pukstēt sirdīm — tad mū-

žība tuvojas cilvēkam, tad debesu Tēva acs caur bez-

galības lielo tāli ieskatās savu zemes bērnu dzīvē un viņu likte-

ņos, un tie, pār kuriem vēries Viņa mīļais skats, tad uzvelk go-

da drānas un saliek rokas, un piemin Pestītāju Betlēmē. Pāri

tai vietai sen laikus atpakaļ — kā evaņģēliji vēstī —
mirkli esot

pašķīries tumšzilais loks virs nakts piemirkušās zemes un pār

nakšņaino ļaužu dzīvi, kā vārti plati atvēries mirstīgai uztverei

mūžības klusais noslēpums — un cilvēces vēsturē, paaudžu likte-

ņos un dzīvajās sirdīs ieplūdusi goismas šalts, pārvērsdama šo

seno nakti svētteiksmā. Jo mūžības atklāšanās dzīvē ir par lie-

lu, lai to pieņemtu ar prātu, ap to mūsu dienās tāpat kā viņos

laikos krāšņi uzziedēja iztēle, līdzīgi tām debesīm, kuras daudzi-

na dziesma par kluso, svēto nakti, līdzīgi izpušķoti eglītei svēt-

ku ugunis.

Bet gaismu, kas izstaroja no Ziemassvētku rozes sārtuma šinī

naktī un ko pirmie redzēja vientuļie gani tumšā, saltā, kailā lau-

kā, un kurai pirmie sekoja gudrie un valdinieki, šo gaismu cilvē-

ce glabā savā atziņā un savās lūgšanās, to viņa iededz katru ga-

du neskaitāmās zaļās svētku eglītēs šinī vakarā.

Kad mūžība nāk pie cilvēka Betlēmes naktī, arī tad viņš ir

īsts.

Viņa vaigs kļūst kādas mīļas, brīnišķīgas gaismas apņemts.

Varbūt tam viegli pieskāries atspīdums no kādas Ziemassvētku

rozes ziedlapas, kas atraisījusies debesu dārzos un, mūžības vēju

līgota lēni šūpodamās slīdējusi tuvu garām dzīvei, kura rit šeit
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virs zemes. Un viņas vēsmojums paliek ap mums. Lai kādu mūs

katru būtu pārvērtusi ikdiena ar savu faktu reālitāti, ar savu

skarbumu, ar savu nejaušību dīvaino svaidīšanos, lai kā būtu

bijis pagātnē, kad apkārt ir nepārtraukti mijies mirdzums ar ēnām

un baigu tumsu, kā koleidoskopā griežoties visai dzīvei — kad

mūsu roka sniedzās, lai atraisītu liesmu Ziemassvētku sveces deglī

un balss šūpojās dziesmā par eņģeļiem — katrā sejā var lasīt vis-

maz daļēji patiesību, ko psalmu dziesminieks reiz licis rakstos,

pašam Dievam teikt: „Tu, cilvēku radīdams, esi to licis tikai ma-

zuliet nost no sevis." Tikai laiks un telpa, kura izslēdz mūs mir-

stīgos un mūsu sīkumu bezgalīgā priekšā, mūs šķir no Radītāja,

kurš ir pāri visam. Mūžīgā gaisma, kurā Viņš mīt, ir arī katrā

mūsos un to redz tad, kad pāri pasaulei plešas Ziemassvētku spo-

žums. Tad šī gaisma dus uz mūsu vaiga un mēs esam patiesi

pret sevi, pret citiem, pret debess Tēvu, kad sirsnīgi, neliekuļoti

smaidam, kad sakām labus, jaukus un taisnus vārdus, kad auklē-

jam sevī mīļas un skaistas domas un tīrus sapņus. Tik tuvu katrs

pats par sevi tad mēs varam būt patiesībai, kas minēta Ziemas-

svētku evaņģēlija eņģeļu dziesmā: „Gods Dievam augstībā, miers

virs zemes un cilvēkiem labs prāts."

Bet „Viņš nāca pie savējiem, bet tie Viņu neuzņēma" — tādi

jau bija sākumā Sv. Rakstu vārdi, pieminot šeit Betlēmes bērnu.

Tie nav tikai Rakstu vārdi vien. Tāda ir dzīve. Arvien pasaule

Viņu neuzņem. Tanī laikā, par kuru evaņģēlists rakstīja,, toreiz,

kad viņi to darīja, un mūsu dienās līdz šim pašam brīdim, ir glu-
ži tāpat.

Kā svešā mežā, kad koku zaros satinusies nakts, panākdama
steidzīgo gājēju, cilvēks brien un brien pa drūmu tumsu no pa-

audzes paaudzē, no viena gadsimta otrā un visur apkārt slap-

stās bailes un draudēdamas glūn briesmas, un ik brīdī ir taustot

jāstiepj uz priekšu rokas un jāliek piesardzīgi soļi, lai nekluptu

pār saknēm un neatsistos pret kādu stumbru. Bet gaisma, kas

katram dota līdz kopš Betlēmes laikiem, palikusi nedegta.

Daudz vietās arī šovakar nav spožuma. Arī pār mūsu tēv-

zemi gan debesīs zied Dieva dārzi, tāpat kā citur plašajā pasau-

lē, bet, tumsības varas gūstekņi būdami, mūsu dzimtenes māsas

un brāļi ir bez svētku ugunīm un prieka. Bet kas gan drīkstētu

teikt, ka tur Kristus gaisma nespīdētu virs zemes, ka cilvēki bū-

tu bez tās! Varbūt, ka nekur citur nav tik spožu Ziemassvētku,
kā tur, tai tālajā, mazajā, mīļajā zemē viņpus dzelzs aizkaram,

kur aizritēja mūsu bērnu dienas, kur mūsu toreiz mazās sirdis bi-

ja tai patiesi laimīgas, no kurienes ap mums kūp atmiņas kā egļu

smarža un mēs aplīpam ar sapņiem, kā baltā putenī nosniguši.

Tur Kristus gaismu sevī glabā dvēseles, Ziemassvētku roze atver

savu ziedu sirdīs un, ja piešiem nav ļauts pušķot svētku naktī ar
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mazu skuju zariņu, kurā plīvo viena svecīte, tad Dievs tur iededz

zvaigžņu eglīti debesīs pāri visiem.

Cik daudz vairāk nelāga tumsas dzīvē varbūt ir tur, kur žil-

bīgas un krāsainas ugunis mirdz katrā ielā un dāvanu saiņu pira-

mides paceļas katrā logā. Bet nemirdz cilvēku dvēsele un viņa

dzīve nezied, un viņa svētku prieks ir pērkams un lēts. Un ne jau

visur tur sagaida Betlēmes bērnu, lai uzņemtu arī sirdīs, kur zem

neona spuldžu baltā gaismas lokā starp augstām kolonnām aicina

plaši atvērties divviru dievnama durvis.

Bet nepieminēsim nu vairāk šo āra pasauli.

Ir vēl cita pasaule — liela, varena, tikko apjaužama, tā ko

mēs ikviens sevī glabājām. Tā ir mums Dieva atvērta jau mātes

klēpī, tāpat kā tā otra, ko redz mūsu acis, kuras ceļus min mūsu

kājas, ko tiecās satvert mūsu rokas un apzināt prāts. Tai mūsu

personības pasaulē mēs katrs esam iecelts par tās jaunradītāju

un veidotāju. Cik tur ir dievišķā atspulga no Ziemassvētku pu-

ķes gaismas? No cik pusēm tur pāri liecas ēnas, kas slāpē prie-

ku un jauc labo prātu? Vai šī pasaule veras veļā atvērtajām de-

besīm?

Noliecoties lūgšanā Betlēmes bērna priekšā, ap mums sa-

plaukst kā dārzs Dieva mīlestības spožums. Un tikai šinī gais-

mā mēs spējam jaust, cik liela ir šī pasaule mūsos un kas viņā

nebeidzamu dažādību. Un tikai šai gaišumā mēs ieraugam, sāk-

dami pazīt, sevi un visu to labo, jauko, mīļo, svētīgo, ko Dievs

licis mūsos, kas bieži vien bija aizbērts ar ikdienas notikumu sī-

kajiem, putekļainajiem gružiem.

Un mēs redzam sev apkārt pa labi un kreisi un visgarām, kā

spulgo tāpat svētku mirdzuma pilnās acis, un viņu ir tik daudz, kā

mazo dzirkstiņu zvaigznēm piebērtās mēļi zilās ziemas nakts de-

besīs. Tie ir citi cilvēki, kuri tāpat svētī svētkus un kuri ir tā

paša prieka izsalkuši un izslāpuši kā mēs. Mēs ieraugam un at-

rodam cits citu.. Ziemassvētku gaismā! Zem Kristus bērna ro-

zes ziedēšanas mirdzuma... Lai kas mūs būtu vienu no otra

šķīris ,lai kādas robežas starp mums būtu liktas dzīvē, vai mēs

paši uzcēluši — viss tas atkāpjās, nogrimst kā tumsā un mēs cits

citu atrodam Betlēmes nakts gaismā, satiekamies un saprotamies

patiesā cilvēcībā un apzināmies esam viena saime — sava debesu

Tēva bērni. Cilvēks ir kļuvis sevī īsts. Tad, kad Dieva dārziem

debesīs ziedot, mūžība tuvojas mums.

Ja jau Visuvarenais reiz atvēra debesis, lai zemes ļaudis re-

dzētu pestīšanu, vai mēs lai neatvērtu savas dvēseles mīlestības

mūžīgajai gaismai? Tik daudz vietās un laikos tā ir atraidīta, uz-

ņemsim to savā iekšējā pasaulē.

Ja tas, kas dusēja reiz mazā Betlēmes silītē, nāca staigāt ga-

rus un grūtus zemes sāpju ceļus, lai katram šeit tiktu Dieva
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prieks, vai neiesim Viņam pretī to mazo ceļa gabaliņu lūgšanās

uz Betlemi?

Lūk, kā spoži kvēlodami zied ceļā debesu dārzi! Liekas, pār-

vērtīsies, kā nepazīstama, bet dižāka kļuvusi visa pasaule šai nak-

ti.

Kā tā?

Ne jau debesīs vien, kad Kristus roze atver savu ziedu, arī

dzīvē un katrā cilvēkā pašā daudz kas raisās uz plaukšanu.

Dvēseļu dārzi zied! Amen.

Mācītājs K. Kronis, Willimantikā, ASV

JAUNSGADS

KAS PASTĀV LĪDZ GALAM

Bet kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts

Mat. 24. 13.

Katru reizi, pārkāpjot gada slieksni, mēs ieejam jaunā dzī-

ves posmā un sākam jaunu ceļu. Un atceroties, ka pašu spēki

vāji, bet pāri mums Dievs, mēs paceļam acis vispirms uz Viņu

un no siržu dziļumiem uz augšu kāpj lūgumi un lūgšanas. Ko

nu izlūgsimies, ieejot jaunā gadā? Vispirms, lai Dievs palīdz

mums pagodināt Viņu, jo tāpēc jau esam pasaulē, lai ar ikdienu,

soli un darbu mēs pagodinātu savu Radītāju. Tāpēc „Katram brī-

tiņam šai gadā Tevīm būs par godu būt." — Mēs esam šeit tikai

ceļinieki; mūsu gala mērķis mūžības vārti, kas pāri laikiem. Tā-

pēc lai Dievs palīdz ar katru dienu nokļūt vienu solīti tuvāk mū-

žībai. Vēl, lai Dievs ne tikai piešķir svētību mūsu soļiem, bet

lai dod spēku kļūt arī mums par svētību citiem savā mājā un

apkārtnē.

Un tomēr, bez šīm lūgšanām — pagodināt Dievu, tuvoties

mūžībai un kļūt citiem par svētību — ieejot jaunā gadā, nāksim

pie Dieva vēl ar ceturto lūgumu, proti, izlūgsimies pastāvību, jo

„Kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts".

šiem vārdiem ir liela nozīme. Viņi ir stiprinātāji daudzās

dzīves situācijās, uzdevumos un bēdās, ko ir piedzīvojuši neskai-

tāmi cilvēki. Bet jo sevišķi nozīmīgi un vajadzīgi tie ir taisni

tagadējos laikos. Jo ja skatāmies pasaulē, apkārtnē un pašu dzī-

vē, redzam, ka stāvoklis reizēm tik smags un it kā bezcerību

pilns. Brīžiem pat šķiet, nav vairs izejas un rokas bezspēkā no-

laižas. Sirdī iezogas domas, vai ir vērts vēl cerēt, vai priekšā nav

vēl smagākas dienas un vai beigu beigās tomēr neaiziesim bojā?

Bet šeit nu skan vārdi „kas pastāv līdz galam..." Tie aicina

nepagurt, neatlaisties un izturēt. Un sola panākumus, uzvaru un

lielu algu. šo vārdu patiesību apliecina daudzi gadījumi, piedzī-
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vojumi un piemēri. Acu priekšā nostājās aina pēc ainas. Jau

skolas lasāmā grāmatā lasījām par ķēniņu, kas pazaudējis savu

valsti, cenšās to atkarot, bet zaudē kauju pēc kaujas, līdz bei-

dzot paguris slēpjas kādā alā. Viņam šķiet, nav cerību, nav vērts,

viss velti. Bet sēžot, viņš vēro zirneklīti, kas grib uzrāpties pa

klinšu sienu. Bet siena gluda un nabaga zirneklītis krīt atpa-

kaļ. Ne vienu reizi, bet daudzas reizes. Tomēr viņš neatlaižas,

sāk vienmēr no jauna savu ceļu, rāpšanos pa stāvo sienu. Un tad,

beidzot, laikam tas bijis septiņpadsmito reizi, viņam tas izdodās.

To redz nelaimīgais, cerības zaudējušais, ķēniņš un piepeši viņā

doma: Mazais zirneklītis neatlaidās, tik daudzas reizes sāka no

jauna un beidzot tomēr viņa neatlaidība vairagojās panākumiem,

un es
. .. vai tad es drīkstu tik ātri pagurt un atmest ar roku?

Nē! Un stiprināts viņš sāka no jauna cīņu un beidzot arī viņš at-

guva savu karaļvalsti. „Kas pastāv līdz galam . .." Te neatlai-

dība vairagojās panākumiem. Arī tur, kur tas reizēm šķiet neie-

spējami. Vai tas nestiprinās arī mūs dzīvē vispār un arī mūsu

ticībā dzimtenes atgūšanai.

Acu priekšā latvju jauneklis. Tādu censoņu mums ir bijis

daudz — latviešu tauta visos laikos ir bijusi censoņu tauta. Ve-

cāki mazturīgi, bet viņā iekvēlojusies kāda dzirkstelīte: iegūt zi-

nāšanas, tikt uz augšu. Bet kur ņemt līdzekļus? šķiet, tas ne-

iespējami. Bet viņš neatlaižas
— strādā, pelnās, mācās, cieš ba-

du un, beigu beigās, sapnis kļūst īstenība — paša spēkiem viņš

izlauza sev ceļu cauri visām grūtībām. Arī šeit piepildījās vārdi,

„Kas pastāv līdz galam — gūs uzvaru." AI, cik ļoti mums paš-

laik ir vajadzīgs šo vārdu stiprinājums un atgādinājums katram

latvju jauneklim, katrai jaunavai, ikkuram latvietim. Tagad vai-

rāk kā jebkad, jo tagad mums katram ir un būs jāizlauž sev ceļš
ar centību un neatlaidību. Tāpēc nepagurt: „Kas pastāv līdz

galam — gūs uzvaru."

Acu priekšā cita aina. Kalnos. Kalnos kāpējs seko savam

vadonim. Ceļš iet gar stāvu klinti. Tas paliek vienmēr šau-

rāks. Piepeši viņš ar bailēm redz — tur, pie nākošā klints iz-

ciļņa ceļš izbeidzās. Ko nu? Viņš saka uz savu vadoni, kas da-

žus soļus priekšā: „Ceļš izbeidzās, mēs esam pazuduši. .." Bet

vadonis mierīgi atbild: „Nebaidaties, sekojiet." Tad, vēl daži

desmit soļu un piepeši kāpējs redz, taisni aiz šī izciļņa nāk pa-

grieziens un paveras droša teka. Tā tas bieži arī dzīvē. Ap-

stākļi arvienu vairāk sarežģās un samezglojās un kādu reizi mū-

su acīm un prātam šķiet: nu vairs izejas nav
..

Bet cik bieži

taisni tad paveras jauns un drošs ceļš. „Kas pastāv līdz galam",
kas nezaudē drosmi, kas nebaidās un iet līde galam, tas atrod iz-

eju un drošu ceļu. Lai šie vārdi ir mūsu acu priekšā arī pašrei-

zējos apstākļos un lai nekad nesakām: nu vairs nav ceļa un iz-

ejas.
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Ir dzīvē brīži, kuros mums šķiet, ka Dievs prasa par daudz

no manis, no mums un no visas mūsu tautas. Upuris ir par lie-

lu! Vai tajā ir kāda jēga un vai drīkstam tik daudz upurēt?

Bet te mūsu priekšā aina no Vecās Derības: Ābrams Morijas

kalnā. Tur viņš ir gatavs upurēt savu dēlu Izaku. Vai Ābrams

saprata, kāpēc Dievs to prasa? Nē! Bet viņā bija viena atziņa:

ja to prasa Dievs, tad tas jādara. Bet kad viņa roka jau izstiep-

ta upurēt, Dievs aptur viņa roku: Ābrams bija izturējis lielo pār-

baudījumu un nolicis paklausības eksāmenu. Nu skan uz viņu

Dieva balss: „Jo nu es zinu, ka tu Dievu bīsties .. ." Un Dievs

tālāku saka: „Tāpēc, ka tu tā esi darījis," t. i., paklausībā gā-

jis līdz galam, „es svētīdams tevi svētīšu un vairodams vairošu

tavu dzimumu, it kā debesu zvaigznes, it kā smiltis jūrmalā."

Ābrams piedzīvoja Dieva atklāsmi un mantoja

lielu svētību tad, kad bija paklausībā gājis
līdz galam. Arī mēs nesaprotam, kāpēc mūsu tautai un

katram atsevišķi jāiet tik smagu ciešanu ceļš. Bet vienu mēs zi-

nām: ne mats nekrīt bez Dieva ziņas, pāri visam ir Viņa roka un

visuredzētāja acs. Un mūsu ausīs skan vārdi: „Kas pastāv līdz

galam".. ~ piedzīvos Dieva atklāsmi un mantos Viņa svētību.

Tas lai arī mūs stiprina paklausībā iet līdz galam.

Kādu reiz mums šķiet, jā, bet ciešanas, nastas, dienas ir par

smagām ,man nepietiks spēku, es sabrukšu, kāpēc Dievs lemj man

tik smagus pārbaudījumus? Vai tad Viņš nezina manus spēkus,

cik es vājš? Vai Dievs nezina? Zina
—

Dievs zina katra spēkus

un Viņš rāda mums arī ceļu... Mūsu acu priekšā Jēzus Ģet-
zemānes dārzā. Viņa sirds sāpēs smeldza. Un savās sā.pēs Viņš

lūdza Dievu, — atkārtoti, ilgi, neatlaidīgi — trīs reizes, trīs stun-

das... Un tad, tad — eņģelis parādījās un Viņu stiprināja.

Un nu atkal mūsu ausīs skan vārdi: „Kas pastāv līdz galam..."

lūgšanās, tas mantos stiprinājumu: Dieva eņģelis stiprinās

un dos spēkus. Tāpēc, ja grūti brīži un šķiet, spēki par vājiem

un nastas par lielām, saliksim rokas, zemosimies Dieva priekšā

un lūgsim — mīļi, sirsnīgi, dedzīgi. Dievs dzird katru lūgšanu.

Pasaulē reizēm nāk grūti laiki. Šķiet, varmācība iznīcina

taisnību, vairojas netaisnība un cietsirdība, cilvēks cilvēku aiz-

mirst, zūd mīlestība un izpalīdzība; dievbijība mazinājās un ļau-

nums, grēki un bezdievība ņem visur pārsvaru, šķiet, netaisnam

un bezdievīgam iet visur labāki. Visu to redzot, sirdī iezogas

šaubas. Bet no jauna mūsu ausīs skan Kristus vārdi: „Kas pa-

stāv līdz galam" ticībā, uzticībā, di evbijībā, tas

mantos uzvāru, apskaidrotību un dzīvību. Kas ticībā pastāvēs

līdz galam, tas tiks izglābts. Izglābts trijādā ziņā. Vispirms,

piedzīvos jau laicīgā dzīvē, ko lasām Zalamāna sakāmos vārdos

„ko taisnai piedzīvot, būs likumība, bet bezdievīgo cerība zudīs."

Otrkārt, mēs neesam saules mūža dzīvotāji šeit virs zemes, mie-
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sa novalkājas un sadilst, slimības arvienu ciešāki apvij katru, bet

tad, kad šī zeme jāatstāj, ticīga sirds ierauga, pār viņu liecas

Pestītāja seja un acu priekšā atmirdz atvērtas debesis. Treškārt,

nāks pastara laiki..
. „tad būs tādas lielas bēdas, kādas nav bi-

jušas no pasaules iesākuma līdz šiem laikiem un kādas arī vairs

nebūs. .." Bet taisni uz šiem laikiem arī attiecās šie vārdi:

„Kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts."

Redziet, tāpēc, vienalga, vai mēs domājam par savas dzim-

tenes atgūšanu, vai personīgās dzīves ce]u izkārtošanos, vai par

sarežģētājiem šī laikmeta apstākļiem, vai par pārbaudījumiem,
kas uzlikti mums un mūsu tautai, vai par saviem spēkiem, sak'

vai tie izturēs, vai par netaisnības un bezdievības šķietamo uz-

vāru, vai par slimībām un miesas sadilšanu, vai arī par pasta-

laikiem, lai vienmēr mūsu ausīs skan šie vārdi: „Kas pastāv līdz

galam" neatlaidībā, centībā, paklausībā, lūgšanās, ticībā
—

tas ie-

gūs uzvaru, vaiņagu, jaunu un drošu ceļu, Dieva svētību un stip-

rināšanu un tiks izglābts no pasaules bezdievības varām, savā

miršanas stundiņā un pastaros laikos. Amen.

Māc. Antons Abakuks, Bielefeldā, Vācijā

SVĒTDIENA PĒC JAUNGADA

STRĒLNIEKU, MŪSU ZVAIGŽŅOTO PULKU SVĒTKOS

KRISTUS ZVAIGZNES MIRDZUMS

Es viņu redzu, bet ne tagad, es viņu ieraugu,
bet ne tuvu klāt. Zvaigzne uzlēks no Jēkaba, un

scepteris celsies no Izreēļa, tas satrieks Moaba robe-

žas.

4. Mozus 14, 17.

Kad mēs esam brīvā dabā kalnu tuvumā, mēs gribam pakāp-

ties augšup cik tālu vien var, lai justu dzidrā gaisa spirdzināju-

mu un priecātos par lielisko skatu tālē. Bet arī dvēselē mēs tad

jūtamies apgaroti un pacilāti: mūsu ilgas, domas un gars lido tā-

li, tāli. šī teksta vārdi arī ir runāti no augstienes. Moabiešu

ķēniņš Balaks 3 reizes bija aicinājis gaišreģi Bileamu, solīdams

tam algu, lai viņš Irzaēļa bērnus nolād, bet Bileams, Dieva Gara

apskaidrots, tos svētīdams svētīja. Moabiešu gaišreģis bija pār-

vērties par pravieti, kura skats iet tālu nākamībā.

Tas pats dievišķīgais gaismas stars atkārtojās pravieša Jeza-

jas saucienā: „Celies, topi apgaismots, jo tava gaisma nāk, un tā

Kunga godība uzlec pār tevi." (60, 1). Jāņa Kristītāja tēvs Ca-

charijas norāda jau tuvāki šās zvaigznes nozīmi, izsaukdamies:

„Mūsu Dieva sirsnīgās žēlastības dēļ, ar ko auseklis no augšienes

mūs uzlūkojis, Lai spīdētu tiem, kas mīt tumsībā un nāves ēnā,
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un atgriestu mūsu solus uz miera ceļu. Beidzot šī zvaigzne ar

savu dievišķo mirdzumu nostājās virs Betlēmes. „Tā rād', ka Kri-

stus piedzimis," kā to dziesmā dziedam, šis auseklis, šī Rīta Zvaig-

ne, ir pats Kristus.

šīs zvaigznes mirdzums ir plūdis un plūdīs:

1. pār visu pasauli;
2. pār katru tautu;

3. pār katru cilvēku.

I

Pār visu pasauli

Kristus saka: „Es esmu pasaules gaisma; kas seko man, tas

patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. (Jāņ. 3,

12.). Šo dzīvības gaismu Viņš ir atstājis mums evaņģēlijā.
Kad apustulis Pēteris saka: „Tu esi Kristus, dzīvā Dieva

Dēls," Jēzus atbild un saka: „Svētīgs tu esi, Sīmani, Jonas dēls,

jo miesas un asinis tev to neatklāja, bet mans Tēvs, kas ir debe-

sīs." Arī gaišreģi Bileamu Dieva Gars pārvērta.

Kristus paceldamies augšup Tēva godībā, pavēlēja saviem

mācekļiem visā pasaulē sludināt evaņģēliju visai cilvēcei (Mark.

16, 15). Kristus mācekļi un asins liecinieki pildīja šo pavēli. Cik

daudzi dedzīgi liecinieki pilda to vēl šo baltu dienu. „Tālas ze-

mes, jūras salas Dzīvam ūdenim dod virt."

„Bet gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma." (Jāņ.

1, 5.). Un vai tagad, tiešām, skatoties pasaulīgās dzīves norisi vi-

sā plašā pasaulē, nav jāsaka, kā pravieša Jezaja laikā: „Tumsība

apklāj zemi un krēslība ļaudis." (Jez. 60, 3.). Bet vai var pasau-

les tumsa apsegt Kristus zvaigznes mirdzumu? Aizliegt cilvēku

sirdīm ilgoties un raudzīties pēc šīs gaismas? Nebūt nē! Var-

būt, tik uz laiku! Bileama sauciens to apstiprina: „Es viņu re-

dzu, ne tagad. Es viņu ieraugu, ne tuvu klāt. Zvaigzne uzlēks!"

Un ja arī tagad daudzi noliedz, vai ir spiesti noliegt, Dievu

un Kristu, tad cilvēks paliek viens; vairs nav pie kā turēties; bai-

les un izmisums to sagrābj. Cilvēkā pamostas mežonīgais zem-

cilvēks: zaudēts Dieva ģīmis un līdzība.

Ir ārkārtīgi sāpīgi un neizprotami, ka dažas kristīgas baznī-

cas grib sadzīvot un sadarboties ar Dieva noliedzējiem un Kristus

zaimotājiem. Kristīgās tautas un valstis mierīgi noskatās, ka mil-

joni un atkal miljoni cilvēku palēnām nomirst badā, aukstumā un

smagos verga darbos, lai pārējie varētu vēl kādu laiku

dzīvot. Kur te ir žēlsirdīgais Zamarietis? Viņš reiz palīdzēja!
Bet tagad tautas un valstis mierīgi noskatās, kā sasistais, aplaupī-

tais palēnām noasiņo. Bet visus vilina alga, ko Moaba lielkungi

atnesa Bileamam, lai viņš nāktu un nolādētu Izraēļa bērnus.

Bet Dieva Gara darbība pie cilvēkiem ir neaptverama un ne-

izprotama. Dievam visas lietas iespējamas. Viss var pēkšņi mai-

nīties! Zvaigznes var satriekt tās robežas, kas cilvēku šķir no
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Dieva. Ir tautām un valstīm var uzaust Rīta Zvaigzne, jo neap-

turama šī gaismas izplatīšanās. Kurš gan spētu apsegt rīta sau-

les staru plūsmu? Neviens! „Jēzus Kristus vakar un šodien tas

pats un mūžīgi. (Ebr. 13, 8.). Zvaigzne uzlēks!

n

Pār visām lautām

Kristus pirms pacelšanās debesu godībā (Mt. 28, 18—19) uz-

runāja mācekļus: „Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes.

Tāpēc cita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami

Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Tātad visām tautām jā-

dzird Kristus evaņģēlijs savā valodā. Katrai tautai jau ir

savas iedzimtās īpašības, kuras kā svēts mantojums iet no paau-

dzes uz paaudzi. Kristus evaņģēlija gaismā un

sp ē kā. tā s tiek ska i drotas un kristalizē-

ta s
.

Tamdēļ kristīgā baznīca nedrīkst būt sveša kādas tautas

dzīvē, jo Kristus atzīst un uzsver tautu patstāvību un pastāvību,

sacīdams: „Un šis valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē

par liecību visām tautām, un tad nāks gals." (Mt. 24, 14.).

Nu mēs raugāmies uz mūsu tautu, no necilvēcīgas varas iz-

dzītu no savas dzimtenes, apsmietu un sašķeltu, izkaisītu visas

pasaules malās. Vienīgais, kas mums palicis pāri, tā ir mūsu tē-

vu - tēvu ticība, mūsu dvēseles dzīve, ko nekas nevar izraut no

mūsu sirdīm. „Kaut viss šeit būtu grimis, Zūd prieks, zūd bē-

das pasaulē, Bet ko tu tici, dvēsele, Neviens tev nevar atraut."

(Dz. gr. 390, 4.).

Un ja tomēr ir daudzi starp latviešiem, kuri, materiālu labu-

mu meklēdami, necienī un nemīļo vairs savu tautas valodu, tad

grūta un smaga top sirds. Tie nespēj līdz ar Bileamu atsa-

cities no solītās algas un kāpt augstienē, skatīties tā-

lē. Bet arī viņiem nāks savs laiks!

Tautas iedzimtās īpašības var tikt vislabāki izkoptas un no-

stiprinātas brīvā, organizētā valstī. Valsts tapšanas plāksnē mums

ir arī bijuši Bileami — tautas dzejnieki, rakstnieki, varoņi .— cī-

nītāji, kas savā iedvesmē pacēlās garā it kā kalnā un sauca mūsu

tautai: Es viņu redzu, ne tagad, Es viņu ieraugu, ne tuvu klāt.

Uzlēks brīvības saule Latvijai!

Vai tie, kas pirmie šo saucienu saprazdami, zobenu rokā

tvēruši, cīņā gāja par tautas atbrīvošanu, cīnījās Nāves salā, Lož-

metēju kalnā, Tīreļu purvā un citur, nebija mūsu vecie strēlnie-

ki? Mirdami varoņu nāvē, viņi redzēja šo brīvības sauli. Tie

gāja cīņā un nāvē Dieva gara spēkā un tēvzemes mīlestības ap-

garoti! Abi šie spēki pildīja viņu dvēseles.

1916. gada 6. janvārī es biju liecinieks, kā pēc noturēta diev-

kalpojuma Tīreļu purva malas pozicijās 111 strēlnieku bataljona

komandieris, pulkvedis Kalniņš zemnīcā pie karavīru pusdienas
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pats noskaitīja galda lūgšanu. Visi godbijīgi un klusi lūdza līdz.

Vēlāk noskaidroju, ka to pulkvedis dara aizvien. Vai ari varonī-

gie somi savās brīvības cīņās netika redzēti uzņēmumos, kā tie

pirms kaujas atsegtām galvām Dievu lūdz? Dzīvi palikušiem lat-

viešu strēlniekiem, kalpakiešiem un atbrīvošanas cīņu dalībnie-

kiem Dievs bija lēmis redzēt uzlēcam brīvības sauli pār Latviju.

Kāds prieks! Cik ražīgs darbs! Kādi sasniegumi! Tautas paš-

apziņa! Gods un atzīšana citu valstu starpā.

Bet ja tagad melni mākoņi klājušies pār mūsu tēvzemi, Mātei

Latvijai birst asaras pār vaigiem, velti palīdzību gaidot, tad tomēr

mēs nedrīkstam kā kristīgi cilvēki iegrimt šaubās un neticībā.

Skatīsimies uz augšu! Rita Zvaigznes mirdzums laistās pār dvē-

seles dzīlēm.

Mēs pateicamies Dievam, ka Viņš žēlīgi mūs izrāvis no var-

māku rokām un mūs novedis Ziemeļu Amerikas Savienotās Val-

stīs, šai brīvā zemē, kur mēs drošībā brīvi varam strādāt un savu

maizīti ēst. Vai tā nav Dieva brīnišķa glābšana? Kā glāba mūs,

glābs visu latvju tautu. Tā celsies spēkā varenā. Moabu robe-

žas, dzelzs priekškars tiks satriekts. Kristus, Rīta Zvaigzne, uz-

lēks! Viņš tiks teikts un godināts. Žēlastība un miers būs mūsu

tautai bagāti Dieva un mūsu Kunga Jēzus atziņā. Piepildīsies

mūsu tautas dzejnieka Ed. Skiāta vārdi: Latvijas Trīs Zvaigznes

Vienmēr atmirdzēs, Dievs un taisna vara Tumsību uzvarēs.

111

Pār ikkatru cilvēku

Kristus dzimis visiem. To jau eņģelis pasludināja tumšajos

Betlēmes laikos. Kristus dzimis visiem laikiem ,kā pasaules Pe-

stītājs. Bet skatoties tiešā dzīvē, liekās, gluži otrādi. Antikrists

— visa ļaunā valdnieks — pārņem pasauli. Tumša, cietsirdīga v»

nežēlīga vara grib sagrābt savās zvēra ķetnās visu cilvēci. Cilvēks

savā prātā jautā: kur ir Dieva varenība? Kur ir Dieva valdība

un Viņa taisnība? Gluži cilvēcīgi jautāts. Bet apustulis Pāvils

šādos brīžos mums uzsauc: „Cik neizprotamas Viņa tiesas! Cik

neizdibināmi Viņa ceļi! Kas gan ir izpratis Dieva prātu? Kas

ir bijis Viņa padoma devējs?

Mēs neviens nedrīkstam paslēpties ne moabiešos, ne Izraēla

bērnos. Mēs nedrīkstam iegrimt masā, kur gļēvums, vienaldzība,

trulums valda. Bileamam nāca brīdis, kad Dievs viņam sacīja:

„Ej līdz moabiešu sūtņiem, bet to tev būs runāt, ko es tavā mu-

tē likšu." Ja nu ne mūsu mutē, tad gan mūsu sirdīs ir apslēpti

spēki un skaņas, kas var pēkšņi atmosties un sākt plūst pār mums:

„Un garā man liekas it lēni, Sirds augšup pacelta top Un tīra

balta gaisma Man dvēselē plūsdama plūst."

Gaišāko pastāvošo mirdzumu dod Kristus Betlēmes Zvaigzne.
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Kristus zvaigznes mirdzumā, šajā dzīvības gaismā ceļas mūsos

spēki cīnīties labo ticības cīņu, satvert mūžīgo dzīvību. Bet līdz

ar šo mūsos mostās tēvzemes mīlestības spēki, kas izskan dzejnie-

ka kvēlos vārdos: „Mūžam nerims varoņu gars". Mēs zinām, ka

te ir domāti mūsu brīvības cīnītāji, kas savas galvas nolika par

tēvu zemes brīvību. Tāpēc mēs pieminam un godinām mūsu tau-

tas praviešus un varoņus lielās atceres svētku dienās. Un cik

daudz svinīgu aktu, runu?! Cik daudz presē cildinājumu?! Lie-

kas tiešām
— ka mūžam nerims varoņu gars. Bet vai tie nav

tikai vārdi? Kritušie varoņi snauž savos kapos. Daudzas viņu

kapu vietas nav pat zināmas. „Neviena nav, kas puķes sprauž,
Kas kapu smiltis mīļi glauž, Tik vējiņš lēni žužina Un saules

stari sveicina."

Bet kā būtu tad, mīļie tautas brāļi un māsas, ja kritušie va-

roņi celtos augšā un atklāti nostātos mūsu priekšā un mums jau-

tātu: „Vai jums ir šī pašaizliedzība, sevis pārvarēšana, uzupurē-
šanās gatavība? Vai varat atsacīties no sava labuma meklēšanas?

Vai varat savu „es" pakļaut varoņu garam? Kur ir jūsu tautiskā

apziņa un pašcieņa? Kur ir jūsu darbi savas tautības

saglabāšanai un sargāšanai?" Ak, cik daudzi sacītu, lai dus va-

roņi savos kapos; mēs godināsim viņus; mēs pieminēsim un ap-

dziedāsim viņu varoņdarbus, bet mēs negribam jūs redzēt dzīvus

mūsu vidū. Jūs mūs varētu apsūdzēt visas cietējas tautas priek-
šā. Mēs vairs nevarētu tautas priekšā dižoties ar savu tēvzemes

mīlestību. Vai nebūtu jānodreb arī mums, tā Kunga, un tautas

priesteriem, kas esam sākuši kalpot „svešiem vadītājiem", un

taisnojamies: „Mēs vairs nevaram pakļauties sava Virsgana un

Dzimtenes Baznīcas jurisdikcijai, jo, lūk, esam parakstījuši „uz-

ticības solījumu" citiem? Tāpēc, neceļaties, bet dusiet netraucē-

jat. Mēs esam šādus ļaudis redzējuši un dzirdējuši visos tautas

grūtos laikos. Un tik viegli paši kļūstam tādi vietu, algas, mai-

zītes, aprēķinu dēļ. Bet Dieva dzirnavas maļ lēnām! Viņa spēks
ir neapturams! Viņa spēks iekš mums nespēcīgiem varens parā-

dās: „Vēl nav jau visas dienas galā, Vēl, Kungs, Tu esi vadī-

tājs."

Uzausīs diena un Rīta Zvaigzne uzlēks mūsu sirdīs (I Pēt. 1,

19.). Piepildīsies pravieša Jezaja vārdi: „Tad ausīs tava gaisma,

kā dienas blāzma, un tava dzīvība no jauna zels, un tava taisnī-

ba ies tavā priekšā, un tā Kunga godība tevi pavadīs." (Jez. 58,

8.). Varoņu kapi tiešām atdarīsies, viņu gars, kā uguns

liesma pārvērtīs sirdis dzīvajiem. Ari mums, laicīgajiem un Baz-

nīcas kalpiem, kurus reizēm pieveica vājuma un miesas gari.

Dieva gods skanēs katra sirdī un atbrīvotā tēvzemē. Māte Lat-

vija apkamps savus bāra bērnus. Pateicībā Debesu Tēvam dzie-
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dāsim:

„Ak diena liela, varena, Kad uguns liesmas spīdēja virs gal-

vām izredzētiem." Amen.

Prāvests Jānis Ozols, Grand Rapidos, ASV

ZVAIGZNES DIENA

UZ JERUZALEMI VAI BETLEMI

Kad Jēzus bija piedzimis Betlemē Jūdu zemē

ķēniņa Eroda laikā, redzi, gudri vīri no austrumu

zemes atnāca uz Jeruzalemi un sacīja: Kur ir jaun-
piedzimušais jūdu ķēniņš? Jo mēs Viņa zvaigzni

redzējām austrumu zemē un atnācām Viņu pielūgt.
Kad ķēniņš Erods to dzirdēja, tad viņš izbijās un vi-

sa Jeruzaleme līdz ar viņu. Un saaicinājis visus

tautas augstos priesterus un rakstu mācītājus, viņš
izzināja no tiem, kur Kristum būs piedzimt. Un tie

viņam sacīja: Betlemē, jūdu zemē, jo tā raksta pra-
vietis: Un tu, Betlemē, jūdu zemē, tu nebūt neesi

mazākā starp Jūdas ciltskungiem; jo no tevis nāks

valdnieks, kas ganīs manu Izraeļu tautu. Tad

Erods paslepen saaicināja gudros, sīki izjautāja tiem

par zvaigznes atspīdēšanas laiku. Un viņš tos sūtī-

ja uz Betlemi un sacīja: Eita un ievāciet rūpīgi zi-

ņas par to bērnu, un kad jūs Viņu atradīsit ,tod

paziņojiet to man, ka ir es aizeju un Viņu pielūdzu.
To no ķēniņa dzirdējuši, tie aizgāja. Un redzi,

zvaigzne, ko tie redzējuši austrumu zemē, gāja tiem

pa priekšu un nostājās pār namu, kurā bija bērns.

Un zvaigzni ieraudzījuši, tie priecājās ar varen lie-

lu prieku. Un namā iegājuši, tie ieraudzīja bērnu

līdz ar Mariju, Viņa māti, un tie nometās ceļos un

viņu pielūdza. Tad tie atvēra savas mantas un dā-

vāja Viņam zeltu, vīrāku un mirres.

Mal. 2, I—ll.

Nav beiguši vēl skanēt Ziemassvētku zvani, egļu zars vēl

stāsta par balti mirdzošo svecīti, un gaisā vēl dzirdama eņģeļu

vēsts: Gods Dievam augstībā, miers virs zemes un cilvēkiem labs

prāts. Bet tad pēkšņi tu tieci nomests dzīves īstenībā, kur nav

ne dziesmu, ne eņģeļu. Ir tikai melna zeme, un labi ,ja pie debesim

ir palikusi tikai viena zvaigzne. Tāpat kā citas zvaigznes, ari

tā var reizēm atmirdzēt gaiši, var atkal uz bridi tikt aizsegta.

Vai tur vainīgs Dievs, vai cilvēks pats, par to ir grūti spriest

Tikai reizēm debesis ir gaišas, un cilvēks zina savu ceļu, un rei-

zēm tās kļūst tumšas, un apjukusi ir cilvēka sirds.

I

Tālu bija gājuši gudrie viri, jau daudz dienu un nakšu. Sa-

ņemtais uzdevums apsveikt jaunpiedzimušo valdinieku bija patl-
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kams. Nebija ne mazāko šaubu, ka tas ir dzimis un ka viņi to

redzēs. Zvaigzne liecināja par Viņu ne tikai Austrumu zemē,

bet arī visā tālajā ceļā.

Bet ir viena vieta, kur tie apstājās nesaprašanā. Tā bija

vieta, kur dalījās ceļi, un kur uz ceļa staba bija viens uzraksts

— uz Betlēmi, un otrs — uz Jeruzalemi. Kaut arī zvaigzne rā-

dīja uz to pusi, kur aizvijas šaurākais un nelīdzenākais ceļš, cil-

vēka gudrība un saprāts teica: nē. Kurš gan nezināja stāstus par

Jeruzalemi. Tā bija šīs zemes lielākā pilsēta. Tur pacēlās ne-

vien varenais un krāšņais dievnams, ko pats valdinieks Zālamans

reiz bija cēlis, bet arī karāļa pils. Tur, kur zeltā un dārgakme-

ņos izrotāts tronis un kur kalpotāju pulki klusi uz pirkstgaliem

slīd pa lielajām pils zālēm, būs jaunpiedzišumā valdnieka šūpu-

lis. Ko gan meklēt ganu pilsētiņā Betlēmē, kur ir tikai būdiņas

un lopu kūtīs? — Un tie devās uz Jeruzalemi, lai klauvētu pie

valdinieka Erodus pils durvīm.

Pacēlās valdinieks Erodus savā godībā. Tātad tas ir taisnība.

Gudrie vīri to teica, rakstu mācītāji to apstiprināja. Ir radies

jauns valdinieks viņa paša valstī, valdinieks, kas reiz stāvēs vi-

ņa priekšā un uzstādīs savas prasības pēc valsts un varas.

Pacēlās valdinieks Erodus savā godībā, pārlaida skatus zel-

tam un sudrabam. Ar to pašu jau varētu veikt to cīņu, kas vi-

ņam nu priekšā. Kuru katru Betlēmē varētu nopirkt par vienu

pašu zelta gabalu, jo tur dzīvo ļaudis, kam nevienam tāda nav.

Pārlaida skatus valdinieks Erodus pār saviem karavīriem. Stalti

ir šie augumi, varenas ir viņu bruņas, spēcīgās rokās tie tur asus

šķēpus. Uz šo spēku var paļauties. Kurš gan no Betlēmes vī-

riem varētu stāties tiem pretim?

Un valdinieks Erodus pieteica cīņu ar Dievu ... Rakstu mā-

cītāji saka, ka Svētajā grāmatā ir rakstīts, ka no Betlēmes, no

Dāvida cilts celsies valdinieks. Viņš —
Erodus — parādīs, ka

tas nenotiks. Viņš izjauks Dieva nodomu un izdzēsīs šai grāmatā

rakstītos pravieša vārdus. Viņa paša roka tai vietā ierakstīs, ka

lielākais valdinieks nāk no Jeruzalemes. Viņš iznīcinās Betlē-

mes bērnu un nodzēsīs zvaigzni pie debesīm, ko bija redzējuši

gudrie. Viņa un viņa karavīra rokas to spēj.

Savu varenību un spēku valdinieks Erodus parādīja. To vie-

tu, kur gani bija ceļos nometušies, klausoties eņģeļu vēstī, sa-

mīdīja karavīru dzelžotie zā.baki. Vēsti par mieru virs zemes un

cilvēka labo prātu ar izsmieklu izdzēsa asie šķēpi. Tai vietā

atskanēja Betlēmē vaimanas par briesmīgo nežēlību, ko var cil-

vēkam nest cilvēka roka. Raudāja tēvi un mātes par savu izpo-

stīto laimi. Lopu kūtiņa vienā naktī palika tukša un atstāta, no-

dzisa zvaigzne pār tās jumtu, un pats Dieva Dēls bēga no valdi-

nieka Erodus. Par bēgli virs zemes Viņš bija padarīts. Visas zī-



110

mes liecināja, ka valdinieks Erodus bija uzvarējis cīņā ar pašu

Dievu.

II

Tas nav vienreizīgs notikums, ko vēsta Zvaigznes dienas stāsts.

Svētā grāmata ar krustu nekad nav stāstījusi par to, kas tikai

vienreiz noticis. Katrs vārds, kas tur ir rakstīts, mirdz pārlaicī-

gā gaismā. Kats tēls, kas tur ir vārdā saukts, virs zemes redzams

atkal un atkal. Katra vieta, pie kā apstājies un pieskāries Dievs,

kļūst nozīmīga cilvēku dzīvē uz paaudžu paaudzēm.

Tai pašā vietā, kur gudrie reiz stāvēja, jautājot sev: uz Bet-

lēmi vai Jeruzālemi? — stāv tagad cilvēks. Pie ceļa staba tas ir

apstājies un nezina, uz kuru pusi iet. Tās pašas balsis skan, tie

paši vārdi. Divas pilsētas saista cilvēka skatus, divi valdinieki

aicina. Cik labi būtu, ja būtu tikai viena pilsēta un viens valdi-

nieks, tad nebūtu tik grūti jādomā, uz kuru pusi doties. Bet

Dievs ir citādāk lēmis, likdams izšķirties prātam un sirdij.

Skaidrāk kā jebkad agrāk mūsu dienās mēs redzam divus

valdiniekus: vareno Erodu un nabadzīgo Betlēmes bērnu. Vie-

nam pieder zelts, pils un vara, otram tikai dažu ganu sirdis, lopu

kūtiņa un silīte. Vai gan kāds brīnums, ja apmulst cilvēka

prāts? Mēs zinām, ko visu var panākt zelts. Cik reižu mēs paši

savā trimdinieka ceļā neesam stāvējuši nama priekšā, kam logi

mirdz vienās ugunīs, un izjutuši rūgtumu savā sirdī, paraugoties
uz savu ceļinieka spieķi. Tur aiz loga visi prieki un visa laime,

ko spēj dot bagātība un grezns nams. Te ir tikai ceļi, noputēju-

šas drēbes un nogurušas kājas. Kā pārvērstu mūsu dzīvi viens

zelta gabals, ja tas tiktu ielikts mūsu rokās. Mēs zinām arī, ko

nozīmē spēks un vara. Pasaules tautās apkārt klīstot, mēs jūtam,

cik pašapzinīgi jūtas tie, kam ir savas mājas, sava dzimtā zeme

un sava valsts, un cik beztiesīgi esam mēs. Mūs pabīda pie ma-

las, uz mums noraugās it kā no augšas un vienmēr jūtamies it

kā otras šķiras cilvēki, kam visi dara pāri.

Viegli apmulst cilvēka prāts un sirds tai vietā, kur viņam

ļauts izšķirties. Vai kāds brīnums, ka liels ir ļaužu pulks, kas

dodas līdz ar gudrajiem uz Jeruzālemi, lai izteiktu savu padevī-

bu tagadējam Jeruzālemes valdiniekam Erodum. Nepārredzami

ļaužu pulki klausās viņa mācībās par zemes dzīves labklājību.

Kas ir viena cilvēka dvēsele, cik tā ir vērta un ko tā spēj dot?

Tā tev ir tikai par postu. Tā padara tev roku gļēvu un nevarīgu

cīņā par savu labklājību. Tā neļauj tev pagrūst otru sānis un

paņemt sev visu, ko tu vari sasniegt. Tā tev ir sagādājusi veltīgas

pūles, neļaudama paiet garām sasistajam un aplaupītajam un lik-

dama kļūt žēlsirdīgajam samārietim. Kas no visa tā tev par la-

bumu?

Un pasaule ir kļuvusi nežēlīga. Nauda ir kļuvusi tas maģis-
kais spēks, kas cilvēkam liek trūkties augšā kaut pusnaktī un
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mesties darbā. Kas gan vairs svētvakars vai svētdienas miers,

ja tai laikā var nopelnīt dažus sudraba gabalus vairāk nekā ci-

tās dienās. Tas taču pat bērnam ir skaidrs, ka septiņas dienas

nedēļā strādājot, var vairāk nopelnīt, nekā strādājot sešas dienas.

Arī tas ir pavisam matēmatiski pareizi, ka, ja tu dosi ko otram,

tad tev mazāk paliks, nekā tad, ja tu nedosi nevienam neko. šī

balss sākumā bija sveša un nepierasta, ko mēs dzirdējām zemēs

un tautās, kurās esam nonākuši. Bet tagad arī mēs sākam ie-

klausīties tajā, un mūsu prāts un sirds sāk šaubīties.

Valdinieks Erodus mulsina cilvēku prātus ne tikai kā mate-

riālās labklājības iemiesojums. Vēl vairāk tas satricina pasauli

ar savu spēku un varu, kas mīt akmens mūros, bruņās, ieročos

un nepārredzamos kara pulkos. Jeruzālemes valdinieks ir pie-

teicis arī tagad karu ne tikai cilvēkam, bet pašam Dievam. Tas

ir tas pats spēka iemiesojums, kuru mēs šodien redzam tik lielu

un varenu, ka tautas dreb viņa priekšā, un karaļu troņi grīļojas.

Viņa apakšzemes kaltuvēs cauru nakti deg uguns, un tur tiek kal-

ti ieroči un važas pasaules tautām. Tas ir tas pats spēks, kas ir

pieskāries Betlēmes bērnam un to padzinis no savas zemes. Zie-

massvētku naktī nav atļauts atspīdēt Betlēmes zvaigznei pār lo-

pu kūtiņu. Tā pārkrāsota un pā.rcelta, deg virs varenās valdinie-

ka pils. Un tauta krīt ceļos un pielūdz to un saka, ka no šīs vie-

tas pasaulē nāk miers un labais prāts.

m

Mēs esam viena no tautām, kas esam redzējuši viņu vistuvāk.

Mēs esam reiz stāvējuši viņa priekšā, skatījuši viņa vaigu un at-

klājuši īsto patiesību. Zvaigzne pār viņa pili met cilvēku dzīvē

nevis gaismu, bet visdziļāko tumsu. Miera vārdi nāk no tumsas

valdinieka lūpām, kas domā. patiesībā par asinīm, postu un iznī-

cību. Mūs nepievils Viņa solījumi. Ir tikai viens ceļš vien mums

atlicis — prom no tās vietas. Mēs ejam uz Betlēmi. Tas nekas,

ka zemas un niecīgas ir tur mājas. Tas nekas, ka mūs sagaida

lopu kūtiņa, un ienācējam pretim raugās tikai bērns, šķietami

nevarīgs un nabags. Mūs nevar valdzināt vairs ārišķīgais. Sa-

vām acīm mēs esam redzējuši, kā zelts un sudrabs izkūst un rei-

binošais vīna kauss izlīst, kā pilsētas un ciemi sadeg un zemes un

valstis iet bojā. Paliek un iztur tas, kam dvēseles spēks. Betlē-

mes bērnā tas slēpjas, ja arī acs pirmajā mirklī to nevar saska-

tīt. Te ir klā.t neredzamais Dievs ar to pasauli, ko Viņš ir none-

sis no debess augstumiem. Pār lopu kūtiņu spīd zvaigzne, kurai

ir daudz varenāks mirdzums nekā zeltam un sudrabam. Debess

vēstnešu pulks baltajās drēbēs ir stiprāks par karavīru rindām,

kuras vienā kaujā var iznīcināt, un spārnu vēdas ir varenākas

par bruņām, kuras sarūs. Dziesma par Dieva godu var piepildīt

sirdi ar daudz reibinošāku prieku, nekā to spēj pārpilns vīna kauss,
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kas izsīkst. Gadu simteņi to ir apliecinājuši, gadu simteņi, kas

nāks, to apstiprinās — kas no zemes ņemts, tas par zemi atkai

paliks, un kaut tā būtu visstaltākā marmora pils, vai visbiezākie

cietokšņa mūri. Betlēmes bērns ir uzvarējis ar saviem debess

pulkiem.

Mums cita ceļa nav, kā tikai uz Betlēmi pie Viņa. No visiem

pasaules maldinātājiem vārdiem, no visām mulsinošām domām,

no visām šaubām un nespēka ir jātiek vaļā. Nejautāsim, kāpēc

pasaulē nav taisnības, kāpēc mums dzīve ir kļuvusi šaura un mai-

zes kumoss rūgts. Mēs ejam uz Betlēmi un pēc tam līdz ar Vi-

ņu kaut līdz Golgātai un krustam. Ir tiesa, tas ir pazemības un

pacietības ērkšķu ceļš, kas neved slavas augstumos, bet tas ved

pie dzīvības un miera.

Zvaigzne ir atmirdzējusi mums svešajā zemē, tālu no dzim-

tenes. Tā iededzina gaismu sirdīs ,to pašu, ko deva Ziemassvētku

svecīte egles zarā tālajā bērnībā. Tā stāsta mums, lai nemitamies

mīlēt savu tēvuzemi. Tā liek mums mīļot savus brāļus un par

visām lietām tos, kam citi pāri dara. Tā nes līdz ar Betlēmes

bērnu mums pārlaicīgo vēsti: jo vairāk tu dosi, jo vairāk tu gū-

si, jo laimīgāku tu darīsi otru, ja laimīgāks tu kļūsi pats, jo vai-

rāk tu ticībā zemosies šeit, jo augstāk tevi pacels paša Dieva ro-

kas.

Mēs esam zvaigzni ieraudzījuši, mums cita ceļa nav, iesim uz

Betlēmi! Amen.

Prāvests A. Grosbachs, Prestonā, Austrālijā

PIRMĀ SVĒTDIENA PĒC ZVAIGZNES DIENAS.

DIEVIŠĶĀ UN CILVĒCĪGĀ DABA

Un Jēzus (tūdaļ) lika saviem mācekļiem kāpt
laivā un pārcelties uz otru malu, tiekams Viņš at-

laidīs ļaudis.
Un ļaudis atlaidis, Viņš savrup uzkāpa kalnā

Dievu lūgt. Un kad vakars metās, Viņš tur palika
viens pats.

Bet laiva bija jau jūras vidū; viļņi to mētāja, jo

pūta pretējs vējš.
Bet gaiļos Jēzus nāca pie tiem, pa jūras virsu

staigādams.
Un kad mācekļi to redzēja pa jūras virsu stai-

gājam, tie izbijās un sacīja: tas ir spoks; un tie brē-

aa aiz bailēm.

Bet Jēzus tūdaļ tos uzrunāja un sacīja: turat

drošu prātu, es tas esmu! Nebīstaities!

Mat. 14. 22—27.
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Mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus bija patiess Dievs

un cilvēks, šis —dievišķā un cilvēcīgā — kontrasts saskatāms

visā Viņa zemes dzīvē. Jau ieejot Betlemē, mēs atrodam Jēzu

kā bērniņu, gulošu mātes Marijas klēpī. Bet turpat atsteidzas

gani un stāsta par brīnumu zīmēm, kādas viņiem parādījušās par

šo bērnu tumšajā ziemas naktī, sargājot savus ganāmpulkus. Vai

atkal — Jēzus nāk pie Jāņa un liekas kristīties. Bet turpat pa-

veras debesu velve, un balss no augstības sauc: Šis ir mans mī-

ļais Dēls, pie kā man labs prāts. Stāstā Jēzus apsauc vētru mēs

Viņu redzam zvejnieku laivā guļam. Tas ir tik cilvēcīgi, jo, zī-

mējoties uz Dievu, ir sacīts: Redzi, Viņš nesnauž un neguļ. Bet

tad, pēc īsa brīža, Jēzus parādās visspēcībā, apsaukdams vējus

un nomierinādams bangojošos viļņus. Jēzus pie Lācara kapa

raud, tīri cilvēcīgs efekts. Bet jo drīzi parādās Viņa dievišķais

spēks, kas pavēl Lācaram celties un staigāt. Un, kad ik gadus
pienāk ciešanu laiks, tad, pārdomājot:

„Mīlība, kas Eļļas kalnā,
Gaužas as'ras lējusi,
Un līdz nāvei noskumšanā
Asins sviedrus svīduši."

redzam, ka Jēzus, cilvēks, pārdzīvo visas miesīgās ciešanas, no

kurām Viņu tikai nāve atsvabina, tāpat kā gluži parasti šīs ze-

mes gaitinieku. Bet jau trešajā dienā Jēzus nāvi ir uzvarējis,

dievišķā spēkā augšāmcēldamies. Jā, patiešām, Jēzus Kristus bi-

ja patiess Dievs un cilvēks, kā to vēlāk formulēja arī mūsu ti-

cības apliecība.

šis pats duālisms ir skaidri noprotams arī mūsu šīs dienas

tekstā, šie mācekļu pārdzīvojumi uz jūras ir kā litogrāfija, kur

gaismas un ēnas mij darbībā mēs varam saskatīt savas dzīves plūs-

mu:

„Saule spoža ar mākoņiem mijas
Debesu jumā zilgmotajā;
Skumjas un laime kā vītenis vijas
Dzīves vainagā raibotajā."

vai ari:

„Nav tādu viļņu pasaulē,
Kas reizi nenogrimtu;
Nav tādu sāpju dvēselē,
Kas reizi nenorimtu."

„Saule spoža ar mākoņiem mijas Debesu jumā zilgmotajā;

Skumjas un laime kā vītenis vijas Dzīves vainagā raibotajā.'
Vai arī: „Nav tādu viļņu pasaulē, Kas reizi nenogrimtu; Nav

tādu sāpju dvēselē, Kas reizi nenorimtu."

Mūsu teksts rāda, ka Jēzus ir noguris no dienas darba. Va-

karam tuvojoties, Viņš pavēl mācekļiem doties uz ūdeņu otru

pusi. Bet pats, atlaidis ļaudis, dodas kalnos. Tur Viņš vakara

klusumā smeļas jaunus spēkus lūgšanā. Nakts tumsā, tanī pašā
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laikā, mācekļi ir nonākuši vēja un viļņu varā, kas rādās stiprāka

par mācekļu, rūdīto zvejnieku spēkiem. Būtu nu bijis klāt Viņu

Mācītājs, gan tas palīdzētu! Bet tad uz rīta pusi, kad nakts tum-

su taisās nomainīt rītausma, mācekļi pēkšņi saskata uz ūdens kā-

du stāvu. Vai tas kāds gars? Bailes viņus pārņem. Bet tad

atskan pazīstamā balss: Nebīstaties. Un norimst arī vētra, un

mācekļos atkal miers. Dažs gan varbūt teiks, ka še minētais un

citi tamlīdzīgie piemēri jau ir tikai cilvēku fantāzijas ražojums.
Bet apustulis Pāvils tā nedomā. Viņš saka (2. Tim. 3, 16—17):

Ikkatrs Dieva iedvesmots raksts ir noderīgs mācībai, vainas pie-

rādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks bū-

tu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam.

Arī katra atsevišķa cilvēka dzīvē ir mierīgs laiks un vētras.

Bet šīm vētrām var būt dažāda intensitāte, jo ne vienmēr iemes-

li ir vieni un tie paši. Varbūt tās saistās ar mūsu cīņām, dzīves

eksistences nodrošināšanai. Mēs par to cīnāmies visiem spēkiem

un tomēr dažkārt pagurstam, kā toriez mācekļi uz ūdens. Citkārt

kā draudīgi mākoņi pār mūsu galvām savelkas rūpes, vai nu par

veselības, vai kāda mīļa cilvēka zaudēšanu. Mūsu acis tad kļūst

valgas, un kaps klāj mūsu cerības.

Jā —tāda nu ir mūsu dzīves likumība — viss norit pretsta-

tos. Un te nu nāk daži, kas pamāca: Dari tikai to, kas labs, un

tevi dzīves vētras neskārs! Tev nebūs ne jāraud, ne jācieš. Par

nožēlošanu tomēr dzīves pieredze to neapstiprina. Kāpēc jāze-

pu, kas bija labs savos darbos, iemeta cietumā? Kāpēc marti-

ram jācieš tik moku pilna nāve? Un kāpēc mācekļi piedzīvoja

baiļu un briesmu brīžus, ja tie devās pār ūdeni, paklausīdami

sava Kunga pavēli? No šiem un no daudziem citiem piemēriem

izriet, ka bieži dzīves vētras tomēr nāk neatkarīgi no mūsu la-

bestības vai ļaunuma. Dzīvē ir tāpat kā Dieva nolikumā: Sau-

le lej savus starus ir pār labiem, ir pār ļauniem.

Tāpēc mūs var gan nodarbināt jautājums: Kā var vētrās pa-

stāvēt? Te labu atbildi atrodam mūsu tekstā par Jēzus mācek-

ļiem uz jūras. Kad briesmas vislielākās — mācekļiem nāk pa-

līgā Glābējs ar savu: Nebīstaties! Es tas esmu. Tas mums

atgādina, ka dzīves viskritiskākos brīžos, kur mūsu cilvēcīgais

prāts sāk padoties jau izmisumam, mēs tomēr neesam atstāti.

Dievs ir visur. Nav vētru, kas trakotu bez Viņa ziņas. Tikai

mums vajaga lūgties:

~Ja dažreiz izprotams
Man nav Tavs prāts,
Tad liecies pielūdzams,
Man tuvāk nāc."

Viss mūsu dzīvē notiek saskaņā ar suverenā Dieva ziņu. Tā

ir viņa providence un ne nejaušība, kurai esam pakļauti:
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Kad nakts vistumšākā,

Aust dienas mala;
Nav ziedon's jaukāks
Kā pēc bārgā sala."

Uzņemsim to kā pirmo mācību no mūsu šīs dienas teksta,

šis notikums par Jēzu uz jūras deva mācekļiem jaunu atziņu par

sava Mācītāja varu. Tas attīstīja arī viņu ticību un paļāvību.
Bet attiecinot to uz cilvēka dzīvi un uz tās vētrām, tām tāda pa-

ti jēga: tās mūs tuvina Dievam:

„Ja man ar Jēkabu, nakts uzbruktu..

Tuvāk pie Tevis, Dievs ..."

Tā varam mēs labi iegaumēt, ka Jēzus Kristus nav nācis

pasaulē, lai mūs no briesmām vienmēr pasargātu, bet gan, lai

briesmās mums vienmēr klā.t būtu un sniegtu mums savu palīdzī-

go roku.

Kaut mēs katrs no šī Jēzus dzīves stāsta paņemtu sev līdz

mācekļu ticību, mierinājumu un cerību, kas saklausāma arī Pe-

stītāja vārdos:
„Turat drošu prātu. Nebīstaties, Es tas esmu."

Ar šādu ticības un paļāvības enkuru mūsu dzīves laiva vienmēr

būs spējīga šķelt visās vētrās viļņus, un galā mēs droši nonāksim

otrā krastā, kur valda patiess miers un klusums: „Kur jauku mā-

jas vietu Man Jēzus taisījis. Amen."

Mācītājs Ed. Ķerģis, Sadberijā, Kanadā.

OTRĀ SVĒTDIENA PĒC ZVAIGZNES DIENAS

CILVĒKS PIEDER DIEVAM

Tas Kungs .
. saka tā: nebīsties, jo es tevi es-

mu atpestījis, es tevi esmu saucis pie tava vārda, tu

esi mans. Kad tu iesi caur ūdeņiem, tad es būšu

pie tevis, un caur upēm, tās tevi nepārplūdinās, Kad

iesi caur ugunīm, tu nesadegsi.

Jez. 43, I—2

Mūsu ceļš un dzīve atšķiras no tās dzīves un ceļa, ko dzīvo-

jām savā zemē un ko gājām tur savās gaitās. Arī katrs jauns

gads, ko saņemam, mūs it kā biedē. Ja šodien stāvam gada sā-

kumā, tad lai dziļā godbijībā, cieņā, un pateicībā Dievam nolie-

cam savas galvas Viņa patiesības gaismā. Pateicībā lai atskan

no mūsu lūpām Viņam par žēlastību un sargāšanu, ko Viņš sniedz

mums visiem grūtumu un rūpju pilnajās dienās. Mēs neesam vēl

bojā gājuši. Pateiksimies par to Dievam. Pateiksimies par Viņa

gādību un brīnišķīgo vadīšanu.

Tālu prom no mīļās dzimtenes un no visa, kas mums bija
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mīļš un dārgs, mēs izjūtam sirdī skumjas un bažas, šīs cilvēcī-

gās bažas bieži pārvēršas zūdīšanā. Cilvēki vienmēr ir zūdīju-

šies gan labos, tā arī ļaunos un grūtos briesmu laikos, šādus

rūpju kritiskos brīžus piedzīvojuši pat lielie gari un Dieva vīri.

Jānis Kristītājs savas dzīves kritiskākā pārbaudījuma stun-

dā teica: „Vai Tu esi tas, kam jānāk, jeb man būs citu gaidīt?"

Mēs varam saprast, ko šādā brīdī Jānis Kristītājs pārdzīvo. Tā

ir viņa smagākā dzīves pārbaudījuma stunda. Prāv. Jezaja pie-

dzīvo daudz smagu brīžu savās pravieša gaitās. Tomēr redzē-

dams pat postu, nelaimi un grēka varu savas tautas dzīvē, pra-

vietis nesabrūk, pārvar un gūst jaunus spēkus. Bet pāri visam

skan Pestītāja Jēzus Kristus vārdi: „Nezūdaties, jo Jūsu Debess

Tēvs zina, kā jums vajadzīgs. Metiet visu savu zūdīšanos uz

Viņu. Viņš gan darīs!"

Mīļie tautieši, kristīgie brāļi un māsas, vai mēs sava Pestī-

tāja vārdos nedzirdam austam jaunu rītu, nesajūtam jaunu spē-

ku plūstam, kas mums un mūsu tautai dos panest paša un tautas

smago postu. Jēzus vārdi dos mums uzvaru un mieru sasniegt

un sagaidīt jaunas dzīves rītu. Kā uzvarēsim savu bažu mākto

sirdi? Kas dos spēku tikt ar visām rūpēm galā? Tie ir jautāju-

mi, kas mājo mūsu tautiešu sirds pukstos. Bagāti un mierīgi ša-

jā ziņā ir Dieva vīri — Vecās Derības pravieši. Tie, pazīdami

Dieva ceļus un Viņam uzticēdamies, ir gājuši caur ūdeni un ugunļ

un ir palikuši dzīvi un veseli. Palikdami uzticīgi Dievam un kal-

podami Dievam un Viņa valstības darbam, tie nav sabrukuši Dzī-

ves cīņā un postā tie arī nav tikuši pamesti vai atstāti, bet vien-

mēr guvuši spēku uzvarai. Kas ir šis spēks? Kur to gūt zemes

cilvēkam šajā posta pārņemtā pasaulē? šis spēks ir — kalpošanā

Dievam iegūta atziņa. Tā mirdz cauri visām viņu dzīves gaitām,

tā pavada tos saulainā jaunībā, darbā un stiprina arī drūmā nā-

ves stundā. Kas ir šī atziņa, un ko viņa dod?

Šī atziņa ir dziļa un svētīga dzīves atziņa, proti, ka — cil-

vēks pieder Dievam un Dievs stāv pār cilvē-

ku
,

dodams savu spēku pildīt Dieva pavēles.

Svētīga atziņa tieši tad, kad bēdas vissmagākās. Bet ne visi

cilvēki šo atziņu meklē un iegūst. Tāpēc starp mums ir tik daudz

ļaužu, kas ikdienas zūdās, un to sirdīs mājo nemiers.

Daudz un dažādas atziņas pasaulē iekaro sev vietu un cilvē-

ku dzīvē tām ir nenoliedzama vērtība. Cilvēki tās ir sargājuši

un par tām tie atdevuši pat dzīvību. Mums šobrīd vissmagāk sāp

sirds, ka daudzas no cilvēces atziņām, ko tā kopusi un sargājusi,

top iznīcinātas, nonievātas un apsmietas.
šo brīnišķīgo atziņu, cilvēks pieder Dievam un Dievs stāv par

cilvēku, arī mēs un mūsu latviešu tauta savās likteņu gaitās ir

spējusi skatīt, piedzīvot un izjust. Mēs nedrīkstam šo atziņu ti-

kai izjust un par to jūsmot, šī atziņa uzliek katram cilvēkam svē-
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tu pienākumu: Proti 1. Turēties pie Dieva un 2. kalpot saviem

brāļiem, savai tautai.

Dieva visspēcīgā roka arī šobrīd mūs vada un sargā, šo ro-

ku nedrīkstam savās likteņu gaitās zaudēt, tā lai mūs aizved mā-

jās, tā lai dod sagrauto izpostīto celt miera saulē. Izpostīti būs

Dieva altāri un upuru vietas mūsu dzimtenes baznīcā. Dievs ne-

pamet cilvēku bēdās un bažās, bet dod savu palīgu un ceļa rā-

dītāju Jēzū Kristū, ar kuru spējam uzvarēt pat nāves briesmās.

Tāpēc lai mūsu vājā cilvēku roka cieši tver Dieva roku, bēgļu

gaitas ejot un neskaitāmas sāpas nesot savās sirdīs.

Lielo kalpošanas māku spēj mums mācīt Jēzus Kristus. Mī-

lējiet cits citu un esiet brāļi, šajās bēdu dienās lai top dziļāka

brāļu mīlestība un kopība. Gurušā brāļa sirds alkst stiprināju-

ma, drauga padoma, siltas sirds, gaiša skata. Ejot caur bēdu

uguni, brienot caur sāpju ūdeņiem, sadzirdēsim vārdus: „Tu esi

mans; Nebīsties, jo es Tevi esmu atpestījis, es Tevi esmu saucis

pie Tava vārda."

Ikkatrs kristīgs cilvēks, kas nes Pestītāja vārdu, mācās ne-

zūdīties, bet uzticēties Dievam un tā vadībai. Dievs arī šodien

stāv par mums, dod spēku mums un visiem, kas klausa Viņa va-

dībai. Nezūdies — Dievs nepamet un netstāj!

C3. sleja

Savā laikā — vētrā un viļņos plašajā okeānā tvaikonis. Ļau-

dis pilda nāves bailes.. Tikai viens viņu vidū ir miera pilns —

kuģa kapteinis. Viņš dod pavēles un rīkojumus saviem ļaudīm.

Viņa sieva, redzēdama līdzbraucēju satraukumu un izmisumu, bet

mieru un drosmi sava vīra sejā, jautā pēdējam: „Mīļo vīriņ, kā

Tu vari būt mierīgs, kad mums visiem draud nāves briesmas?"

Kapteinis pasmaida, izvelk savu zobenu un pieliek savai lau-

lātai draudzeneipie krūtīm, teikdams: „Vai Tu vari būt mierīga,

redzot zobenu pie savām krūtīm?" Skan droša atbilde: „Kā lai

bīstos, kapteiņa kungs, zobens taču mana paša mīļotā vīra rokās."

Tad pār kapteiņa lūpām nāk vārdi: „Bet es zinu, ka vētra un viļ-

ņi ir mana mīļā Debesu Tēva rokās, un kad Viņš gribēs, tad vējš

un vētra rimsies un jūra paliks klusu."

Mīļie tautieši, šīs pasaules vētrās un bangās arī mūsu ticības

un paļāvības laiva ir dragāta. Neaizmirsīsim, ka šī mūsu dragā-

tā dzīves un mūsu tautas brāļu dzīves laiva varēs atgriesties sa-

vā dzimtenē un sasniegt arī mūžības krastu vienīgi tad, ja mēs

ik dienas stiprināsim cits citu atziņā — turēties pie Dieva un kal-

pot Viņam un saviem brāļiem. Dievs dod spēku iet caur ūdeni

un negrimt, Dievs dod pārvarēt uguni un nesadegt.

Lai šī atziņa māca nezūdīties — Dievam pieder cilvēki un

Dievs stāv par cilvēkiem, dodams savu spēku pildīt Dieva pavē-

les.
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Dievs, dodi savu spēku ikkatram mums un visai mūsu izvār-

dzinātai latviešu tautai, mūsu kristīgai baznīcai, tās locekļiem,
tēviem un mātēm, dēliem un meitām. Amen.

Mācītājs J. Turks, Kalamazoo, ASV

TREŠĀ SVĒTDIENA PĒC ZVAIGZNES DIENAS

DZĪVĪBAS MAIZE

Jēzus sacīja viņiem: Es esmu dzīvības maize.

Kas pie manis nāk, tam nešalks, un kas man tic,
tam neslāps ne mūžam

Jāņ. 6, 35.

Otrā pasaules karā mūsu tautieši tika izklīdināti pa visiem

četriem vējiem. Daži tika nonesti arī Šveices Alpos. Braucot

no Monblana virsotnes ziemeļu virzienā, bieži var novērot šādu

ainu: pulciņš šveiciešu drūzmējās ap vagona logiem. Sajūsmas

pilni tie žestikulē un stāsta cits caur citu kaut ko, ko neviens

neklausās. Stāsta saturu visi jau sen zin. Jūsmošana notiek pa-

ša stāstītāja dēļ, kurš plūst pāri no dvēseles saviļņojuma: Lūk,

tur pa to aizu mūsu sentēvi iespraudās kalnājā. Te viņi iekārto-

ja pirmās mītnes un nocietinājumus. Tur tajā ielejā viņi sapul-

cējās no visām apkārtnes mītnēm, lai pretotos svešajiem brīvības

ierobežotājiem. Un, lūk, tur ir mūsu varoņu kapi. . . Stāstī-

šana un rādīšana pamazām nomierinājās. Ar laiku skati kļūst

trūcīgāki, stāstītāji pamazām nomierinājās. Nākošo reizi šo pa-

šu ceļu braucot, kā stāstītāji.tā stāsti atdzīvosies no jauna.

Krisieši ir līdzīgi šveiciešiem. Pašos Ziemassvētkos esam it

kā Alpu augstienā. Tad aizmirstam apkārtni un ikdienu. Garā

skatam Betlēmes brīnumu un dziedam līdzi debesu koriem. Stā-

stam saviem bērniem un paši klausāmies līdzi sen pazīstamos

Ziemassvētku stāstus. Pēczvaigznes dienas svētdienās esam no-

nākuši it kā līdzenumā, šur tur pazib austrumu gudrie, Ero-

dus, bēgļi uz Ēģipti, Jēzus 12 gadus vecs Jeruzālemes svētnīcā.

Šodien, kā trešā svētdienā pēc Zvaigznes dienas, redzam Jēzu pie

Jordanas upes. Te Jānis Viņu krista. Drīz pēc tam Jēzus uzsāk

savu Mesija darbu. Uz tautas vaicājumu, kas Viņš esot, Jēzus

apzīmē sevi par dzīvības ceļu.

DZĪVĪBAS CEĻŠ

Pie šī Jēzus apzīmējuma brītiņu apstāsimies.
Uz ceļa un darbā satiekamies ar tūkstošiem dažādu cilvēku.

Nav mums liela interese par to, no kurienes katrs nāk un kurp

katrs iet, kādas bēdas viņus bēdina, vai kādi prieki viņus priecina.
Bet ja kāds iegriežas pie mums, apstājas pie mūsu sliekšņa, uzstā-

da prasības, dod pavēles ,tad gribam zināt, kas viņš tāds ir un ar
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kādām pilnvarām viņš to dara.

Ar Jēzu bija tāpat. Kamēr Viņš kā bērns rotaļājās tēva pa-

galmā un, lielākam uzaugot, palīdz Jāzepam amata darbos, par

Viņu neviens daudz neinteresējas; varbūt tikpat daudz, cik mēs

par saviem kaimiņiem. Bet kad Viņš parādās atklātībā, stāsta

lietas, ko vēl neviena auss nebija dzirdējusi, dara darbus, ko ne-

viena acs nebija skatījusi, tad Viņu apstāja no visām pusēm ar

vaicājumu, kas tu tāds esi. Jēzus neliedzās. Cik neparasta bija

"Viņa runa un rīcība, tāpat neparasta Viņa priekšā stādīšanās:

„Esmu pasaules gaišums, ceļš, patiesība, dzīvība ,maize." Vār-

du sakot, viss, pēc kā dvēsele no Ādama dienām velti bija meklē-

jusi, tagad turpat viņas priekšā.

No tā laika simtām paaudžu no mūžības šeit ir ieradušās, ti-

kai brītiņu te uzkavējušās un mūžībā atkal nozudušas. Neskai-

tāmas slavenības ir parādījušās, pasauli uztraukušas, bet itin drīz,

kā krītošas zvaigznes, aizmirstas. Bet prasība pēc Jēzus, kā ceļa

vadoņa, nav rimusi, jo Viņš solās savējos vest pāri kapiem un no-

vest mūžībā pie paša Dieva. Jēzus gaismā mūžības ceļinieks pat

nāves naktī saskata paliekamo svētlaimes zemi. Ceļā uz turieni

Jēzus piesolītā maize, kas ņemta no Dieva klētīm, un Jēzus pie-

solītais ūdens, kas smelts no Dieva avotiem, nomierinās dvēseli

ar to mieru, kas pāri mūsu saprašanai.

Laiku pa laikam pasaule ir gribējusi atsacīties no Jēzus pie-

solītām vērtībām un atrast taisnāku ceļu uz pilnību un laimi.

Arī gandrīz katra cilvēka mūžā nāk priekšā brīži, kad viņš savas

dvēseles nomierināšanu un pestīšanu cer atrast savos brāļos. Uz

brīdi tā var arī izlikties. Bet tad izrādās, ka cilvēku sludinātā

patiesība ir bijusi maldi un viņu iedegtais spožums ēnu rotaļas.

Esam vīlušies cilvēkā kā pestītājā un viļamies joprojām. Nerau-

goties uz neiedomājamām ērtībām, kādas tagad mūsu rīcībā, kā-

pēc mūsdienu cilvēka dvēsele tik nemierīga? Maldāmies šajā

gaismas laikmetā, kā pa tumsu. Bārdamies ar cilvēkiem, kas

mums nekā ļauna nav darījuši, mēs sarūgtinājām viņu mūžu un

viņi mūsējo. Mūsu pašu brāļi un māsas apgādā mūs ar skaistiem

pārdzīvojumiem, brīnišķām skaņām un skatiem. Bet tas viss ti-

kai īsam brīdim. Ir tā, it kā no tumsas gaišā istabā ienākuši, tur

brītiņu uzkavējušies un atkal tumsā izlidojuši. Viscildenākie ze-

mes gari, ja viņi nav sēdējuši pie Jēzus kājām, var mums tikai

baudu sagādāt, kas līdzīga smalkmaizītēm vai saldenam vīnam.

Bet dvēselei ar to nepietiek. Viņa ir mūžības ceļiniece, kas ce-

ļā uz turieni prasa citu barību. Svētie raksti, lūgšanas un dzies-

mas ir dvēseles barība. Svētas vietas, brīži un brītiņi ir paredzē-

tas šādas barības uzņemšanai.
To dzirdot, viens otrs varētu teikt.nu tad dodiet arī man šā-

du barību un ierakstāt arī mani savā biedrībā. Tā ir tā pati pra-

sība, ko Zamariešu sieva cēla Jēzum priekšā pie Jēkaba akas.
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Tik vienkārša tā lieta nav. Dieva valstība nav iebraucamā vieta,

kur katrs var iegriezties pēc patikas. To nevar arī iemantot ar

trim uz bērna galvas uzlietām saujām, vai iesvētīšanas dienas

solījumu. Dieva valstība ir kā skaistākā karaļpils, kuras vārti

atvērti vienmēr. Aicināti uz turieni ir visi, bet izredzēti nav vi-

si. To Kristus daudzkārt ir pastrīpojis līdzībās (10 jaunavas, Ķē-

niņdēla kāzas v. t. t.). Kristum dzimstot, debeskoru gaviles ska-

nēja pār visiem, bet tās saklausīja tikai Betlēmes gani un daži

rītzemju gudrie. Kristus zīmes un brīnumus redzēja gan vairā-

ki. Tomēr vairums novēršās nesaprašanā. Citi pieprasīja un arī

piesprieda viņam nāves sodu. Tikai daži liecināja līdz ar mā-

cekli Pēteri: Patiesi, Tu esi dzīvā Dieva Dēls.

Tā tas ir palicis līdz šai dienai. Dievs atklājās vienādi vi-

siem gan debesu izplatījuma bezgalībā, gan neiedomājami sīkā

atomā. Būs cilvēki, kas tur saskatīs tikai dabu, bet būs arī cil-

vēki, kas tur redzēs Dieva godības atmirdzu. Dievs atklājas lai-

ka notikumos, sevišķi spilgti mūsu dienās. Ir cilvēki, kas teiks,

ka viss piedzīvotais ir liktenis vai nejaušība. Izredzētie likteņos

saskatīs Dieva virsvarenību. Dievs atklājas arī sirds valodā. Da-

ži teiks, sirds ir tikai miesas orgāns, kam jāregulē asins riņķo-
šana. Bet būs citi, kas sirds pukstos saklausīs Dieva brīdināju-

ma vai uzmudinājuma balsi. Kāpēc tāda nevienādība? Vai no

cilvēka vien tas atkarājas? Nē. Tas atkarājas no cilvēka un no

Dieva žēlastības. Kas Dievu meklē dabas parādībās, vēstures so-

ļos, savā dzīves norisē un svētos rakstos, tas ir uz pareizā ceļa.
Pats Dieva Dēls tādam piestāsies un palīdzēs atrisināt visas dzī-

ves mīklas. Kas to atzīs un pieņems, tiem viņš paredz neaprak-

stāmi skaistu nākotni: Nāciet šurp pie manis, mana Tēva svētītie,

un iemantojiet valstību, ko neviena mirstīga acs nav skatījusi.

Kas Dieva zīmes un aizrādījumus savā dzīvē un laika norisē vē-

rā neņem, tos Viņš solās izmest ārā galējā tumsībā.

Ir ārkārtīgi liels un nozīmīgs laikmets, kura liecinieki esam.

Spēcīgiem soļiem Dievs iet pa pasauli, savu klonu caur caurim

tīrīdams. Vilcinādamies un cilvēci žēlodams, Viņš to dara, pacie-

tīgi gaidīdams, kā viņa reaģēs uz Dieva zīmēm un brīnumiem,

Noasa dienās Viņš Dieva likumu pārkāpējus iznīcināja ūdens plū-

dos. Varbūt tagad Viņš to darīs asins plūdos. Pazīmes jau ir

redzamas. Tas nav tā saprotams, ka tie, kas šajos asins nemie-

ros bojā gājuši, būtu smagāk noziegušies. Dievam ir citas zīmes,

pēc kurām Viņš pieņem vai atmet cilvēkus. Visiem Viņš liek

par sevi dzirdēt. Visus Viņš sauc pie sevis pa sava Dēla Jē-

zus dzīvības ceļu. lesim. Tad mūsu gājuma gala stacijā nebūs

ne kapi, ne krematorijas, bet svēto dusa Dieva tuvumā. Amen.

Prāvests K. Skujiņš, Maifieldā, Austrālijā.
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CETURTĀ SVĒTDIENA PĒC ZVAIGZNES DIENAS.

KRISTUS UN MĒS

Kāds no varizejiem Viņu lūdza, lai Viņš pie tā

ēstu, un Viņš iegājis varizeja namā apsēdās, un re-

dzi, tanī pilsētā viena sieva, kas bija grēciniece, dzir-

dējusi, ka Viņš sēžot varizeja namā pie galda, atne-

sa alabastra trauciņu ar svaidāmo eļļu. Un stāvēja
aiz Viņa pie Viņa kājām, raudāja un iesāka slapināt

Viņa kājas ar savām asarām, un nožāvēja ar saviem

galvas matiem un skūpstīja Viņa kājas un tās svai-

dīja ar savu eļļu. Bet varizejs, kas Viņu bija aici-

nājis, to redzēdams, runāja pats pie sevis: Ja šis

būtu pravietis, tad Viņš zinātu, kas šī sieviete tāda

ir, kas Viņu aizkar; jo tā ir grēciniece. Un Jēzus,
to uzrunādams, sacīja: Sīmani, man tev kas jāsa-
ka. Viņš atbildēja: Mācītāj, saki. Jēzus sacīja: Kā-

dam naudas aizdevējam bija divi parādnieki, viens

tam bija parādā 500 denāriju un otrs 50. Kad nu tie

nespēja atdot, viņš abiem atlaida parādu. Kurš no

abiem to vairāk mīlēs? Bet Sīmanis atbildēdams sa-

cīja: Man šķiet tas, kam viņš vairāk atlaidis. Bet

Viņš tam sacīja: Tu pareizi esi spriedis. Un pa-
griezies pie sievas, Viņš sacīja Sīmanim: Vai tu re-

dzi šo sievu? Es nācu tavā namā, tu man ūdeni

neesi devis manām kājām, bet šī savām asarām ma-

nas kājas slacījusi un saviem galvas matiem nožā-

vējusi. Tu mani neesi skūpstījis, bet šī, kamēr Es

še esmu, nav mitējusies skūpstīt manas kājas. Ar

eļļu tu neesi svaidījis manu galvu, bet šī ar svaidā-

mo eļļu ir svaidījusi manas kājas. Tādēļ es tev sa-

ku: viņas grēki, kuru bija daudz ir piedoti, jo tā

daudz mīlējusi; bet kam maz piedod, tas mīl maz.

Un Viņš tai sacīja: Tev tavi grēki piedoti. Un tie,
kas līdz pie galda sēdēja, sāka pie sevis runāt: Kas

tas tāds, kas pat grēkus piedod. Bet Viņš sacīja uz

sievu: Tava ticība tev palīdzējusi, ej ar mieru.

Lūk. 7, 36—50.

Šinī evaņģēlijā tēloti divi cilvēki, kuri abi meklē sakaru ar

Jēzu. Varētu domāt, ja viņiem abiem ir viens un tas pats mēr-

ķis, tad viņiem ir arī līdzīgs ceļš. Bet mēs redzam tieši pretē-

jo. Katram ir savs iemesls, kādēļ viņš tuvojās Jēzum, katram

sava pieeja un katram savs pārdzīvojums Jēzus sabiedrībā. Lī-

dzīgi ir mūsu laiku cilvēki. Ir gan arī citi, kuri Viņu nemaz ne-

meklē un domā iztikt bez Viņa. Bet tie, kas Viņu meklē, dara

to dažādā veidā un aiz dažādiem iemesliem. Tie, kuri nāk baznī-

cā un lasa garīgus rakstus, pieder pie meklētājiem. Tādēļ viņi

arī šinī evaņģēlijā atradīs kādus aizrādījumus, kuri zīmējās uz

viņiem.

Variezjs lūdz Jēzu pie sava galda. Ko lūdz pie sevis, pie
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sava galda, ar to grib stāties tuvākā sakarā. Senos laikos to vēl

vairāk ievēroja nekā tagad. Kas bija kopā ēduši un dzēruši, tiem

arī pēc tam bija jāturās kopā. Aicinājums pie galda bija zināmā

mērā draudzības piedāvāšana. Tādēļ varizeji tanī ziņā bija stin-

gri. Muitiniekus un grēciniekus viņi neaicināja pie sevis, jo <ir

tiem nevarēja būt draugi. Tādēļ viņiem arī piedauzīga bija Jēzu

izturēšanās, kas brīvi satikās ar nicināto tautas šķiru. Arī mēs ta-

gad kuru katru neaicinām pie sava galda, bet tikai to, ar kuru

gribam nākt tuvākā sakarā. Tomēr tik noteikti un atturīgi mēs

neesam kā toreiz varizeji.

Kamdēļ varizejs Sīmanis ielūdz Jēzu pie

sevis? Viņš par Jēzu daudz bija dzirdējis. Citi Viņu augsti

cienīja, citi kritizēja. Piekritēju, īpaši ļaužu masās, Viņam bija

daudz. Nebija arī mazums to, kas Viņu nostādīja blakus seniem

praviešiem un gaidīja no Viņa lielas lietas. Katrā ziņā Viņš ne-

bija ikdienišķs cilvēks. Būtu interesanti ar Viņu tuvāk iepazī-

ties. Tādas bija varizeja Sīmaņa domas.

Bet viņam bija arī savi iebildumipret Jēzus aicināšanu. Ne-

varēja tomēr zināt, kas Viņš īsti ir. Ļaužu masas viegli piekrīt

tam, kas runā viņām pa prātam. Bet tomēr pārbaudot runātāja

vārdu saturu, izrādās, ka tas neatbilst jūdu ticības pamatiem. Tā-

dēļ pārāk draudzīgi izturēties pret Jēzu varizejs negribēja. Zinā-

ma atturība bija vietā, un to viņš arī ievēroja. Bija paradums

viesim pasniegt ūdeni, lai tas noskalotu putekļus no kājām. Sil-

tā zemē ejot pa putekļainiem ceļiem, tam bija sava nozīme. To-

mēr katru reizi to nedarīja, jo tieši likums tas nebija. Tāpat

katru reizi neapsveica viesi ar skūpstu. Tā bija sevišķa draudzī-

bas zīme, bet tā varēja arī izpalikt. Nepieciešama arī nebija

svaidīšana ar eļļu, lai gan vairākkārt to darīja, šādas draudzī-

bas un laipnības zīmes Sīmanis Jēzum nerādīja, jo Viņš tam vēl

bija svešs, nebija neapstrīdēta autoritāte, bet tikai interesanta pa-

rādība, kura vēl bija jāpārbauda. To Sīmanis arī gribēja darīt.

Viņš nemeklēja Pestītāju, bet pats jutās

taisns un garīgi bagāts.

Ir daudzi, kuri savās attieksmēs ar Kristu līdzinājās šim va-

rizejam. Viņi atrod pie Kristus interesantas domas, ar kurām

grib tuvāk iepazīties. Tos saista Viņa cīņa ar tautas vadošām ap

rindām, kurā Kristus ātri pacēlās lielā augstumā, bet tad piedzi

vo traģisku izrēķināšanos pie krusta. Tie apstājās pie augšāmcel

šanās notikuma un pie Kristus iespaida pēc nāves, kas ir kautkas

vienreizējs cilvēces vēsturē, ko arī atzīst vēsturnieki, kuri citādi

kritiski skatās uz kristīgo ticību. Tie ar lielu interesi un asprātī

bu izpētī Jēzus mācību, dzīvi un personību. Bet personīgu

sakaru ar Viņu kā Pestītāju tie neatrod.

Citādā veidā Viņam tuvojās grēciniece. Varbūt jau agrāk

Jēzus tai bija pasludinājis grēku piedošanu, un tā tagad nāca Vi-
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ņam pateikties. Varbūt tā vēlreiz gribēja dzirdēt to, kas tai izli-

kās pārāk skaisti, lai tam varētu ticēt. Varbūt, sirdsapziņas mo-

cīta, tā vēl tikai meklēja grēku piedošanu un dvēseles mieru.

Vienalga, kā tas arī nebūtu bijis, katrā ziņā tā meklēja Pe-

stītāju un arī atrada Viņu.

Tagad cilvēki atrodas lielās bēdās, jūt savu nespēku cīnīties

ar nelabvēlīgiem apstākļiem. Varbūt grūtos pārdzīvojumos viņi

morāliski ir grimuši un jūt sirdsapziņas pārmetumu. Katrā ziņā

viņi meklē lielāku autoritāti, lai pie tās atrastu spēku pacelties
un cīnīties. Tādēļ tie uzklausa, kad iespaidīgi dzird Pestītāja bal-

si. Tie gribētu just Viņa rokas spiedienu, kas tos varētu celt un

vadīt. Tur nevar palīdzēt zinātniski pētījumi par Viņu, teorētiski

prā.tojumi par Viņa uzskatiem un mācību, tur ir vajadzīga per-

sonīga pieeja Viņam. Tikai tas, kas Pestītāju mek-

lē, var arī Pestītāju atrast. Un kas Viņu ir at-

radis, tas jūtas drošs dzīves pārbaudījumos un briesmās. Tas

tic, ka arī grūtos dzīves apstākļos viņam ir Dieva dots uzdevums.

Lai Dievs mumj palīdz tā Viņam tuvoties, Viņa laipnībā un

mīlestībā atrast patvērumu un ar Viņa spēku celties pāri dzīves

sarežģījumiem. Mums Pestītājs ir vajadzīgs. Kas iet pie Viņa,

to Viņš neatstumj. Amen.

Prāvests E. Bergs, Londonā, Anglijā.

PIEKTĀ SVĒTDIENA PĒC ZVAIGZNES DIENAS

UZVAR TIKAI STIPRA SIRDS

Dievs ir gaisma un Viņā nav it nekādas tum-

sības.

1. Jāņ, 1, sb.

Ir skaisti rītā, kad debess zila un saulīte uzlec spoža. Sirds

priecādamās priecājas par jauno gaismu, kas tai atspīd savā krāš-

ņumā.

Visu, kas dara mums prieku, mēs salīdzinām ar gaismu. Mēs

runājam par gaišām domām, par gaišu prātu, gaišu sirdi. Runā-

jam par gaišu dzīvi un arī par gaišu prieku. Un ko mēs cerībā

gaidām kā savu vēlējumos skaistu piepildījumu, arī to mēs sau-

cam gaišu, — par gaišu cerību, par gaišu nākotni mēs runājam.

Visam tam pretī stāv kāda tumsības pasaule. Ar vārdu „tum-

sība" saprotam visu, kas mums ir neomulīgs, baigs, briesmu pilns

un mocošs. Kā nav pasaule bez tumsas, tā nav dzīve bez tumsī-

bas, šī tumsība ir tik spēcīga, ka draud apslāpēt visu labo un

gaišo. Sirds tad jūt, ka viņas gaišais prieks izdziest, un it kā

auksta dvaša, it kā ledus stingums viņu apņem. Sirds izmisumā
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cīnās, tā grib paturēt savu gaismu. Bet uzvar tikai stip-

ra sirds, — tā, kas sevī gaismu ir krājusi, ku-

rai pietiek gaismas, lai ar to izietu cauri tumsai, kas visapkārt

iestājusies.

Mēs nevaram iztikt bez tās gaismas, kas no saules nāk un dod

mums gaišo dienu, tā ka viss, kas uz zemes ir, var augt un plaukt,

nest augļus un dot barību visai dzīvai radībai. Ar saules gais-

mu un saules siltumu mēs tieši un netieši saņemam tik daudz

enerģijas, ka varam dzīvot. Laikam gan šai sakarībā sirds, kas

nojauš daudz lietu, kas pat nenāk apziņā, jūt to lielo rīta prieku

par sauli, kas pēc tumšās nakts atkal parādās savā gaismas spo-

žumā.

Tomēr ar saules gaismu vien nepietiek. Tā gan dod dzīvības

enerģiju. Bet sirds prasa kaut ko vairāk. Cik kāri viņa ārēja3
lietas un norises pārvērš iekšējos pārdzīvojumos: gaišā priekā vai

dziļās bēdās. Sirds nojauš, kur dzīvībai draud briesmas; sirds

nojauš arī, kur atrodams īstais dzīvības spēks. Un tā sirds savos

meklējumos tiecas tuvoties tai gaismai, kas nav acij redzama, ti-

kai sirdij vien jaušama. Tā ir tā gaisma, par kuru mūsu Dieva

vārds runā, to saistīdams ar Dievu: Dievs ir gaisma, un Viņā nav

it nekādas tumsības.

Kas ir to redzējis, kas var to apgalvot? Sirds to nojauš. Un

ir Viens, kas to mums darījis zināmu un saprotamu. Arī Viņā

sirds nojauš dievišķus spēkus, Dieva gaismu. Dievu neviens ne-

kad nav redzējis. Vienpiedzimušais Dēls, kas ir pie Tēva krūts,

tas mums to ir darījis zināmu. Tas ir Pestītājs Jēzus Kristus,

Glābējs no tumsības varas un levedējs īstajā dzīvības gaismā.

Viņš mums rāda Dievu, cik mēs to varam uzņemt. Viņš dieviš-

ķo gaismu ienes dzīvē, tā ka mūsu dzīve kļūst par īstu dzīvību.

Lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos dar-

bus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs, šie ir Pestītāja vārdi, ku-

ros norādīta mūsu dzīves stāja, kādai tai jābūt: ar labiem

darbiem vairot Dieva godu. Tas ir ceļš, kā varam

Dieva gaismu, ko sirds nojauš un ko Jēzus Kristus nes cilvēkiem,

uzņemt savā dzīvē un ienest to citu cilvēku dzīvē, lai dzīvības

gaisma mājotu mūsu vidū. Patiesi, tā būtu skaista, gaiša un pil-

nīga dzīve, ja mēs Dieva gaismu spētu tā uzņemt un ļautu tai tā

spīdēt, kā Jēzus savā dzīvē ir rādījis, un kā Viņš mūs aicina un

māca. Jēzus neko neprasa no mums, kas nav mūsu dzija un pa-

tiesa vajadzība. Arī mūsu sirds pēc tā. ilgojas, — viņa nojauš, ka

tikai tad prieks būs pilnīgs, kad dzīve būs pilnīga — īsta dzīvība.

„Debess gaisma, svētais spožums, Dieva vaiga atspīdums, Ne-

ej garām mūsu sirdīm, Atspīdi jel visiem mums. Mēs bez Tavas

gaismas nīkstam. Maldāmies un apkārt klīstam, īsto ceļu nezi-

nām, Velti mieru meklējam."

Viss ir velti bez tās dzīvības gaismas, ko Jēzus mums dod
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un kas spīd dzīvē un vieno cilvēkus savā starpā kā Dieva bērnus

Dieva gaismas spožumā.
Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. Jēzus nāca

pie savējiem, bet tie Viņu neuzņēma. Bet cik Viņu uzņēma, tiem

Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa vār-

dam.

Dzīvības gaisma nāk pie mums, lai mums spīdētu. Kaut gri-

bētu, kaut 'spētu mēs to uzņemt savās sirdīs un savā dzīvē! Mēs

lasām, mēs klausāmies Jēzus evaņģēliju — lielo prieka vēsti vi-

sai cilvēcei. Tur mūsu dzīves tumsībā atspīd mums dzīvības gai-

sma. Mēs sakām: skaisti, — bet vai tas var būt īstenība? Vai

drīkstam to ticēt? — Kāpēc gan ne? Vai tie nav cilvēki, cilvēku

dzīve, cilvēku attiecības, kas rādītas gan ar Dievu, ar Jēzu, gan

bez Dieva, bez Jēzus? Un vai tie nav Dieva vārdi, mums doti,

lai tos klausāmies un ticam, un pēc tiem dzīvojam ticības gaismā

un labu darbu priekā?

Kāpēc kavējamies, ja Jēzus pats mūs svētī gaismai un dzīvī-

bai? lesim ar Jēzu; būsim Dieva bērni! Bez Jēzus mēs esam

tumsībā, un tad mēs nekaunamies būt cieti un auksti un darīt

ļaunu; pat vēl domājam to kādu varonību esam.

Bet īsta varonība ir nākt gaismā, lai mūsu tumsības darbi kļū-
tu redzami, — vispirms redzami mums pašiem. Un tad ir jāmai-

nās mums mūsu sirds prātā, lai kalpojam debesu valstībai — de-

bess gaismai, kas ar Pestītāju nākusi pasaulē un spīd arī mums

visiem. Bet ir vajadzīga stipra ticība gaismai,

gaismas vajadzībai un iespējai, gaismas uz-

varai. Citādi gaismai nākot, mēs gan jūtam prieku, bet tūliņ arī

sirds sāk šaubīties, un mēs no jauna grimstam tumsībā.

Tikai tā sirds, kas ticības paļāvībā droša, izturēs un pastāvēs.

Bet sirdi drošu dara Pestītājs, kas no mūžīgās gaismas Dieva pa-

tieso dzīvības gaismu nes visai pasaulei. No Viņa pilnības mēs

visi dabūjam žēlastību un atkal žēlastību. Amen.

Māc. K. Avotiņš, Vankuverā, Kanadā

SESTĀ SVĒTDIENA PĒC ZVAIGZNES DIENAS

LABĪBA UN NEZĀLES

Vēl citu līdzību Viņš tiem sacīja. Debesu valstī-

ba ir līdzīga cilvēkam, kas labu sēklu sēja savā tī-

rumā. Bet ļaudīm guļot, nāca viņa ienaidnieks un

iesēja nezāJi kviešu starpā un aizgāja. Un kad labība

auga un metās vārpās, tad parādījās arī nezāle. Tad

nama tēva kalpi, pie tā piegājuši, sacīja: Kungs, vai
tu neesi labu sēklu sējis savā tīrumā? No kurienes

tad radusies nezāle? Un Viņš tiem sacīja: To ie-
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iiaidnieks darījis. Tad kalpi uz to sacīja: vai gribi,
ka mēs ejam to izravēt? Bet Viņš sacīja: nē, ka

jūs, nezāli ravēdami ,neizplūcat reizē ari kviešus.

Lai aug abi kopā līdz pļaujamam laikam; un pļauja-
mā laikā es sacīšu pļāvējiem: salasiet papriekšu ne-

zāli un sasieniet to kūlīšos, lai to sadedzina; bet

kviešus sakrājiet manā šķūnī.
Mat. 13, 24—30.

Saviem klausītājiem Pestītājs bieži nav vis runājis tik skaid-

ri saprotamu valodu, kādu mēs sev parasti iedomājamies! Ne

vienmēr Viņš ir vēlējies, lai Viņu jau pašā sākumā saprastu un

tūlīt arī izdibinātu Viņa domas un gribu. — Viņš labi apzinājās,

ka Viņa uzdevums ir sniegt cilvēkiem debesu valstības vēstīju-

mu, šī valstība nava no šīs pasaules, tātad arī jābūt kādai at-

šķirīgai valodai jeb runas veidam, kas cilvēkiem no sākuma gan

liksies savdabīga, atšķirīga, uz pārdomām pavedinoša, noslēpu-

maina! — Jaunās Derības nozīmē varētu pat teikt arī „misterio-

za".

Tādēļ mēs tik bieži lasām, ka: „Viņš tiem sacīja līdzību". —

Tādā veidā Viņš varēja labāki piekļūt cilvēku sirdīm un nerunā-

ja vienīgi uz ļaužu auksto prātu vērstu saprāta racionālo valodu.

Bet vai tikai saviem klausītājiem Jēzus deva zināmu uzdevu-

mu: pārdomāt, salīdzināt, izdibināt Viņa teikto līdzību saturu un

nozīmi? — Nē, arī mūsu dienu lasītājiem uz pirmo acu uzmetie-

nu nerādīsies tūlīt skaidra atbilde, līdzība paliks tomēr vēl neiz-

tulkota, atbilde nesniegs vēl skaidru ainu...

Pretējais notiek ar mums arī te: mēs, kas savos spriedumos

vienmēr un visur jau it kā iepriekš nododam gatavu, šablonisku

spriedumu par iemesliem, kādēļ mēs esam tik lielā dzīves un pa-

saules postā nonākuši, lasām šinī vietā tagad izbrīnās pilni: „Vi-

ņa ienaidnieks." — Jā, tā tur stāv rakstīts!
...

Tur nestāv ari

cits vārds grieķu oriģinālā
...

Ko nu? Kas tas tāds?
.. .

Par

velnu tur nevar būt runa, jo tam J. D. citu apzīmējumu atradu-

ši. Mēs tātad varam teikt, ka te nav nekāda „diaboliska" doma

ņemta vērā. — Nav jau arī Jēzus šeit runājis par pašu Dievu, bet

stāsta tikai par „cilvēku, kas labu sēklu sēja savā tīrumā". Tā-

tad vienkārši: labs, rūpīgs zemkopis, cilvēks, kā tu un es... —

Mēs domāsim savu domu tālāk: kas gan varētu mums par preti-

niekiem būt? — Vai cilvēki, spēki, varas, valdības? Kas gan

cits vēl? — Atbildi atkal nākas ilgāki meklēt, jo cītīgi pat! —

Domājam, gudrojam, prātojam, spriežam..
.

Kas tad patiesībā

būtu noticis? — Kamēr labais cilvēks savu rūpīgo sējēja darbu

ir nobeidzis un nekā ļauna neparedzot viss „ļaudīm guļot" it kā

atrastos klusā nakts atpūtas stāvoklī, tikmēr kāds cits nepazī-

stams, anonīms sējējs tomēr ir paspējis gatavā druvā iekaisi;

savu nezāļu sēklu. .. Laba sēkla dīgst paredzētā laikā, kamēr

nezāles parādās kā noticis fakts tikai vēlāk, kad labība jau ir vār-
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pās! — Kas nu noticis, ko darīt? No kurienes nelaime?

Teoloģijai atbilde ir skaidra: pasaule nekad nav bez grēka.

Paradīziskais priekšposms pieder pagātnei. To liecina Bībele. —

Nav virs zemes labu cilvēku vien un pie tam tik daudz, lai at-

taisnotu ideālistu un sapņotāju spriedelēšanu, ka katrs cilvēks

sevī jau būtu labs. Ja tādiem būtu taisnība, tad jau mūsu die-

nu dzīvei būtu cita seja! — Bet mēs tagad zinām, kādi kari biju-

ši, kas ir ppsts, nāve, bads, plikums, bailes, bēgšana, emigrācija

un dzīve svešās zemēs un kontinentos! Tāda ir mūsu ikdienas

rūgtā patiesība, vienalga, vai vēlamies to atzīt un pieņemt, jeb

nē! Mums tā jāpieņem kā Dieva pamācība, skološana, vadība

un Viņa žēlīgais prāts. Pie tam mums par svētību... Pašā savā

mūžības valstībā Dievs ir viens pats par sevi — m se — un tur

Viņam blakus nekāda pretinieka, resp., kontrahenta nav un ne-

var būt! — Turpretim pasaulē, zemes virsū Dievs ir nolicis dzī-

vot cilvēkiem: labiem un ļauniem, par kuriem Viņš liek saulītei

spīdēt un lietum līt, dodams tiem bez kādas šķirošanas dienišķo

maizīti. Tātad uzturēdams ir labās sēklas sējēju, ir nezāļu kai-

sītāju, ļaunuma „autoru" ... Vai tas mums nerādās netaisni?

Vai tas nerunā mūsu paštaisnības un labpatikas sajūtai pretim?

— Tātad mums nava ļauts pēc padarīta laba darba labā pārliecī-

bā — bona fide — doties atdusā! Cilvēkam jāstrādā, kamēr vēl

diena, jo nāk nakts un cits, kas varbūt dienā nestrādā nemaz,

tas pa tumsu pastrādā arī zināmu darbu, kas mums jaunajā die-

nā raugoties, liek vaicāt: „No kurienes tad radusies nezāle?" —

Tagad mēs par vēlu mēģinām pret tādu notikušu nelaimi saslie-

ties. Pret dzīves posta ainu mēs saviem cilvēcīgiem spēkiem pre-

tojamies visādā veidā. Protestējam, sasaucam sapulces, lemjam,

spriežam, sūtam savus memorandus un petīcijas, griežamies pie

valdībām un varām, uzdodam saviem sūtņiem ko darīt... Ne-

kādu redzamu panākumu, pievilšanās, resignācija, pagurums —

viss izrādās
— velti! Nekā tagad nevar darīt — atbild pasaules

saprātīgie un lielie spēki, jeb: „Vai gribi, ka mēs ejam to (ne-

zāli) izravēt?" — To tie atzīst par neiespējamu, pat ārprātīgu do-

mu. Tiem izrādās arī ir taisnība. Kur? — Mūsu līdzības beigas

tiem runā par labu. Beidzot tomēr ir tā, ka Dievs kaut ko no

mums visiem sagaida — gaidīt un paciesties, lai vēlāk Viņam go-

du dotu!
— Bet pa to laiku bēgļu nemiers ir jo liels, domas ne-

grib rimties, prāts atsakās akceptēt. Mēs it kā drudža pārņemts

slimnieks gribam vēl celties no savas ciešanu un slimošanas gul-

tas un kaut ko taču vēl padarīt... ■

Te piepeši kāda liela un mierīga — liekas, tā ir paša ārsta

roka — satver mūs un savalda: „Bet viņš sacīja nē! "
— Mums

tas jāpieņem...

Bet kas ir tas, kas šeit ne tikai runā pretim satrauktajam cil-

vēku prātam? Kas līdzībā aptur un apsauc un savalda nepacie-



128

tlgos strādniekus?

Vai tas ir vēl tas pats rūpīgais un gādīgais sējējs, labās sēk-

las kaisītājs? Būtībā ir notikusi pārvēršanās! Nava vairs cilvē-

ka, ir vienīgi Dievs viens pats! Viņš raugās uz mani un tevi un

pasaka savu galīgo un konsekvento: Nē! Visām mūsu laiku va-

rām un spēkiem! — Arī mums pašiem — nespēka pārņemtiem!

Un kāpēc?

Tāpēc, ka Dievam vēl līdz šai dienai ir tiesības cilvēkiem tā

pavēlēt, pat tad, ja tiem tas izliktos pretēji viņu vēlējumiem, prā-

tam un saprašanai. Pat tad! „Ka jūs, nezāli ravēdami, neizplū-

ciet arī kviešus."
—

Vai mēs par citiem ari bijām domājuši? Jeb tikai par sevi

vien? — Atzīsimies. legaumēsim, kādā laikā šie vārdi ir runāti

un kad uzrakstīti!

Salīdzināsim tagad ar tiem mūsu laikmetu, kas dzīvojam ne

vairs 20-tajā, bet jau kādā jaunā, sauksim to zinātnes dēļ kaut

par atomisko gadu simteni. Zem tā baidiem un bailēm norit mū-

su dienu dzīve. Mēs rotaļājāmies ar savu ikdienu kā mazie bēr-

ni. Mēs fantazējam par it kā vēl iespējamiem kariem, kam pēc

mūsu bērnišķās naīvitātes vajadzētu būt tikai kā ravēšanai, ko

kalpi līdzībā nodomājuši darīt, nebēdājot, kas ar to saistīts būtu!

Bet ko Dievs uz to saka?

Vai nav brīnišķi, ka tas ir teikts vēl laikā, kad karš nebija

tik baismīgs — arī šis vārds ir nepietiekošs, bet jauna, konģeniāla

jau mūsu laikmeta iznīcības posta apmēriem atbilstošos apmēros,
vēl trūkst cilvēku valodai... Mūsu laika problēma skan tā: būt

vai — nebūt nemaz dzīvībai, pasaulei, un cilvēkiem.
..

Eksistēi

jeb nē, dzīvot (vēl) jeb iznīkt, ne tikai mirt.

Vai to apjaužam, aptveram un varam saprast?

Mēs vēl joprojām sāksim uztraukties, celsim iebildumus: bet

ja nē, kas tad? Un tomēr Dieva griba un prāts ar mums paliek:

„Lai aug kopā līdz pļaujamam laikam!"

Vai varam būt pret šo Dieva pacietības pilno spriedumu?

Vai beidzot tomēr mums nebūs teikt:

„Jo Tev pieder tā valstība, un tas spēks, un tas gods mūžīgi

mūžos. Amen.

Armins Treus, Latvijas Archibīskapa pilnvarotais mācītājs

latviešiem Norvēģijā.

DEVĪTĀ SVĒTDIENA PRIEKŠ LIELDIENĀM

AUGŠANA MĪLESTĪBĀ

Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, ne-

skauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neiz-

turas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskai-
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stas, tā nepiemn ļaunu. Tā nepriecājas par netais-

nību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu,
tā tic visu, tā cerē, tā panes visu.

1. Kor. 13. 4—7.

Ir daži mums pašlaik visai svarīgi jautājumi. Viens no tiem,

kā palikt un kļūt vērtīgiem un vēl vērtīgākiem Dieva priekšā.

Otrs, kā kļūt vēl vērtīgākiem personībā, mūsu iekšējā cilvēkā.

Jo grūtāki laiki un vēji asāki, jo lielākiem jākļūst šajā ziņā, jo

pretējā gadījumā laiki salauzīs, tikai ar lielumu pārvarēsim grū-

tības. Vienmēr un visur mums jācenšās kļūt lielākiem un dziļā-
kiem par pašreizējo apkārtni. Vēl jautājums, kā kļūt vērtīgiem

savā apkārtnē, saviem līdzcilvēkiem. Kļūstot vērtīgi Dievam, se-

vī un līdzcelivēkiem, mēs kļūsim vērtīgi arī savai tautai un kļūsim
dzīvi akmeņi viņas nākotnes celtnē.

Bet kā nu kļūsim vērtīgi šinī četrējādā ziņā? Mūsu priekšā

apustuļa Pāvila pirmās Korintiešu vēstules 13. nodaļa. Kas nu

ir šī nodaļa? Varētu atbildēt — aicinājums uz nemitīgu augšanu.

Visa dzīve — augšana. Augšanā viņas jēga un uzdevums. Bet

gala mērķis — ieaugt mūžībā. Vienīgi ar šo īsto augšanu cilvēks

kļūst lielāks personībā un vērtīgāks apkārtnē. Pavils savas vē-

stules 12. nodaļā runā par dažādām Dieva, resp., Svētā Gara dā-

vanām, kas padara šo dzīvi krāšņu, bet nodeļas beigās, 31. panti-

ņā, viņš saka: „Bet dzenaties pēc vislielākajām dāvanām, un tur

es jums rādīšu ceļu, vēl pāri par to." Un nu šinī 13. nodaļā viņš

atklāj šīs vislielākās dāvanas un rāda ceļu uz augstāko dzīvi. Vis-

ausgtākā dāvana un vērtība — mīlestība, bet ceļš uz augstāko

dzīvi — augšana mīlestībā.

Šī nodaļa ir mīlestības dzeja, šo mīlestības dzeju var iedalīt

3 daļās: pirmā rāda mīlestības vērtību, otrā mīlestības būtbu, tre-

šā mīlestības pārākumu, šoreiz apstāsimies vienīgi pie otrās, kas

aptver 4—7 pantiņus. Tā attēlo mīlestības būtību, saturu, skai-

stumu un īpašības un to garu, ko mīlestība ienes cilvēkā. Daž-

reiz šo vietu sauc arī par mīlestības slavas dziesmu, kas attēlo

mīlestību kā visu tikumu māti, jo kur patiesa mīlestība, tur vaja-

ga būt arī visiem pārējiem tikumiem: mīlestība — sakne, pārējie
tikumi izaug no šīs saknes, vai arī mīlestība

—
rožu koks, un pā-

rējie tikumi šī koka ziedi. Bet tomēr ir pareizāki, ja teiksim, šie

14 atsevišķie īsie teikumi, no kuriem 8 attēlo, ko mīlestība ne-

dara, un 6, ko dara, ir ne tikai slavēšana vai dzeja, bet arī spo-

gulis — cilvēku dēļ, lai tie redzētu, kādi ir tie cilvēki, kuros

patiesa mīlestība, un salīdzinot varētu zināt, vai viņi paši arī

iet šo mīlestības ceļu. Kā varavīksne, kas pārvar lietu, atmirdz

7 krāsās, tā mīlestība, kas pārvar visu nepilnīgo, cilvēcīgo un mie-

sīgo un visus kavēkļus, atmirdz divreiz septiņos mīlestības tiku-

mos. Mīlestības pamattikumi ir divi — lēnprātība un laipnība,
no kuriem tad izstaro pārējie divreiz seši.

Grūti ir vienā paņēmienā attēlot visus šos tikumus, jo tie ap-
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tver visu dzīvi un par tiem varētu runāt un runāt un tomēr tos

nevar izsmelt. Bet paiet garām ari nevaram, jotie taču ir spogu-

lis, kas atklāj mūsu iekšējo cilvēku. Tāpēc mēģināsim visiem

tiem pieskārties.

Cilvēks ir nepilnīgs, bet viņā ir laba griba, sajūsmā viņš liek

roku pie arkla un metās ar visu sirdi darbā. Bet tad... nāk grū-

tības, šķēršļi, neizdodas viss, arī ne tik labi un ātri, kā vēlējās

un — sāk pagurt, rokas nolaižas, bet sirdī vilšanās un sarūgtinā-

jums. Tas tā darbā citu vidū, sabiedrībā, tā tas arī darbā pie at-

sevišķa cilvēka, ģimenē, draudzībā un apkārtnē. Tā arī darbā

pie sevis cenšoties augt ..
.

Atcerēsimies bagāto jaunekli. Tie-

cās pēc visaugstākās pilnības, bet noskumis aizgāja. Kāpēc mēs

pagurstam? Tāpēc, ka pamatos nebija un nav dziļas mīlestības.

Kur mīlestība, tur ir citādi. Tā spēj gaidīt, un ja no labās sēk-

las, ko kaisām sabiedrībā, citos vai pašā tikai vājš asniņš uzdīgst,

tā priecīgi un pacietīgi kopj — kopj un gaida. Mīlestība ir lēn-

prātīga — arī iepretim sāpinājumiem, apvaldīt dusmas un nepa-

tiku un norīt asos vārdus. Apustulis Jēkabs saka (1, 19.): „.
..lai

ikviens cilvēks ir čakls klausīties, kūtrs runāt, kūtrs dusmoties,

jo cilvēku dusmas nesagādā Dieva taisnību." Mīlestība ir labvē-

lības pilna, vienmēr meklē otrā labāko un nemitīgi domā, kā ot-

ru iepriecināt un stiprināt. Jā, mīlestība ir lēnprātīga un laipna.

Ja cilvēks iedomājās sevī ko izcilāku -— vai ķermeņa veiklī-

bā, vai gara spējās, vai darbā, stāvoklī v. t. t., —
tas grib, lai citi

to redz un atzīst, gribvisur būt pārāks un pirmā vietā, un līdz

ar to necieš sev blakus citus, ne augstākus, ne līdzīgus, un tāpēc

cenšas tos vai nu nestumt malā. vai apēnot. Tā jo bieži dara cil-

vēki, laikam gan mēs visi, bet tā nedara mīlestība. Mīlestība gan

priecājās par to, kas tai ir, un to izlieto citu labā un Dievam

par godu, bet tā priecājās arī parto, kas citiem dots. Neviena

laimi tā neapēno, tā neskauž citu spējas, nepazemina un nenoklu-

sē neviena nopelnus. Tā neuztraucas, ja citiem iet labāki vai

vairāk spēju, bet priecājas par otra laimi, panākumiem, labklājī-

bu un prieku. Es zinu, viegli tas nav, jo līdzi priecāties ir daudz,

daudz grūtāki, kā līdzi ciest. Ai, cik daudz mūsos skaudības!

Bet daudz tāpēc, ka mēs vēl mīlestībā vāji — mīlestība nesnauž.

Kam citu spējas un pārākums ir piedauzība (viņa skaudības

dēļ), tas labprāt uzmeklē citu vājības un tās nesaudzīgi ceļ gaismā

un iznes pasaulē un tās izsmej un izjoko, un nepadomā, vai ar

to neievaino otru pašos dvēseles dziļumos. Citu izsmiešana, no-

kritizēšana, asa satira, ai, cik bieži aiz visa tā vāja, zema, savtī-

ga un skaudīga sirds, jo smējējs un nokritizētājs, nekad nav bi-

jis un nav cilvēku mīlētājs. Mīlestībai ir gan ass skats un tā redz

arī sava brāļa vājības, bet viņa cenšās palīdzēt brālim tās pār-
varēt un kur otrs ko sliktu izdara, cenšās sliktā darba sekas ie-

robežot, un redzot citus grēkos, viņā svēta nopietnība un lūgšana:
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ka es varētu palīdzēt atraisīties, jo viņai sāp citu grēki. — Un ne-

kad viņa citu priekšā nelielas, sak — redzi, ko es varu, cik es

spējīgs un vērtīgs ... Lai nesāpinātu citus un nemodinātu viņos

skaudību.

Ja cilvēks ar sevi grib spīdēt pasaulē, viņš cenšās savas vā-

jās vietas noslēpt. Tāds nav patiess, bet kļūst uzpūtīgs. Bet kurā

patiesa mīlestība, tas nevar būt uzpūtīgs, jo viņš vienmēr atceras

— mazums ir, kas darīts; vēl daudz vairāk varēja un vajadzēja

darīt, vēl es daudz mīlestības parādā. (Rom. 13, 8.).

Bet mīlestība nedara arī pretējo, t. i., viņa neiznes savas vā-

jības pasaulē, bet cenšās tās pārvarēt. Ir cilvēki, kuri visas savas

dusmas, bēdas un priekus izkliedz pasaulē un nepadomā par vei-

du, kādā to dara, un ka viņi ar savu lādēšanos, izmisumu un savu

prieku rupjo, vulgāro un necienīgo izpausmi kļūst citiem piedau-

zība. Mīlestība ir apdomīga un izvairās no visa, kas nepieklājīgs,

kas varētu otru sāpināt, ievest nesaprašanā, neziņā, šaubās, izmi-

sumā, grēkos un maldos.

Kāpēc mīlestība ir tik liela, skaista, tīra, bet viss, kas nāk no

miesas un asinīm, tik sīks, savtīgs, netīrs un aptraipīts? Tāpēc,

ka miesai un asinīm visa centrā ir pats un paša labums, bet mī-

lestībai
— Dievs un brāļi. „Neviens lai nemeklē sava paša, bet

citu labumu". Un „gluži kā arī es visās lietās mēģinu tīkams būt

visiem, nevis savu, bet daudzu labumu meklēdams, lai tie tiktu

izglābti." Tā saka Pāvils. Lai tie tiktu izglābti —
tātad

meklē ne laicīgus labumus, bet augstākus, tos, kas tuvina mūžī-

bai un palīdz ieaugt debesīs. Pāvils ar šiem vārdiem „nemeklē

savu labumu" izsaka mīlestības dziļāko būtību.

Un taisni tāpēc arī cilvēks, kurā šī mīlestība neskaistās un

nesarūgtinās, arī tur nē, kur par labo sirdi manto nepateicību, vai

kur ceļā stājās viņu vislabākiem nodomiem. Viņš zina: arī viņi
ir nepilnīgi cilvēki un varbūt es neesmu viņus vēl pietiekoši mī-

lējis. Ja es būtu vairāk mīlējis, tie saredzētu manu sirdi. Un ja

otrs ir kādu reiz ko ļaunu darījis, šāds cilvēks to neatgādina, ne-

pārmet, neatmaksā ar ļaunu, pat neatceras, jo jūt un zina: katrs

var kļūdīties, kļūdos arī es; visi vāji un nepilnīgi — kas ir bijis,
bijis.

Cilvēki ir vāji un tāpēc tie labprāt dzird, kad runā par citu

vājībām, jo tad viņi sevi mierina un cenšās attaisnot: ne tikai es,

bet arī citi ir vāji; varbūt citi ir vēl sliktāki; varbūt es tomēr

vēl mazliet labāks. Lūk, tāpēc cilvēki tik labprāt runā par citu

vājībām un grēkiem, bet tas rāda, maz mūsos mīlestības. Un

cilvēki priecājas, ja citiem, it sevišķi iedomātiem pretiniekiem, iet

slikti, tad kādreiz pat nosaka: tā Deva tiesa. Bet mīlestība ne-

priecājas pat tur, kur citi tiešām par savu vainu cieš. Bet vai

mēs vispār spējam izšķirt, kur kāds taisni vai nevainīgs cieš!

Bet mīlestība gan priecājās, kur patiesība atklājas un cilvēks tiek
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rehabilitēts. Un kur patiesība uzvar, proti, dievišķīgā patiesība —

kur grēciniece pie Jēzus kājām apraud savus grēkus, kur kritu-

šais Pēteris atgriežas, kur Zauls piedzīvo Demasku. Tā ir dieviš-

ķīgā patiesība, par kuras uzvaru priecājas mīlestība. Bet par to

priecājās arī eņģeļi debesīs.

Pāvils noslēdz mīlestības aprakstu ar spēcīgiem vārdiem: tā

apklāj visu, tā tic visu, tā panes visu. Panes un apklāj otra dēļ

visu, arī otra kļūda? un vājības, jo apzinās: man jāpalīdz brālim

tikt pāri viņa vājībām, es esmu nolikts blakus brāJim par viņa

sargu un ja otram vēl ir šī vājība, tā arī mana vaina — vēl ne-

esmu izpildījis savu sarga un cilvēka uzdevumu. Ir kāds nostāsts.

Kāds cilvēks uzmanīgi iet caur dzīvi, sargās no ļaunuma un grē-

kiem, uzmanīgi sper katru soli, lai lielceļa putekļi nepieskartos

viņa drēbju vīlēm. Kad nu viņš tuvojas debesu vārtiem, tas jūtas

drošs: man vērsies vārti, manas skaidrās dzīves dēļ. Viņš stāv pie

vārtiem un klauvē. Klusums. Vārti neveras. Tad kāda balss

jautā: kur ir tavs brālis? Kas ar savu dzīvi, savu sir-

di un paraugu neatved pie debesuvārtiem arī savu brāli, tam ne-

palīdzēs arī citādi skaidrā dzīve. Skaidrība bez dziļas mīlestības

never debesu vārtus ... Mīlestība tic! Tic: otrā ir daudz laba, un

viņa meklē šo labo un lūko to stiprināt. Mīlestība cerē: kā otram

trūkst, to viņš vēl sasniegs, un es palīdzēšu viņam un lūgšu par

viņu.

Redziet, tas aptver visu mūsu dzīvi. Rāda, kādi ir cilvēki,

kuros ir mīlestība. Līdz ar to tas ir spogulis, kas atklāj pašu iek-

šējo saturu. Skatoties tajā, mēs redzam, vai un cik mūsos pašos
ir šīs mīlestības, vai dzīvojam tajā un vai ejam viņas ceļu. Un

ja mēs vēl mīlestībā vāji — bet tādi esam visi! — atliek lūgt:

Kungs, palīdzi man augt mīlestībā. Vienīgi šī augšana mīlestībā

darīs mūs vērtgus Dieva priekšā, tautā un brāļiem. Cilvēks nevar

iztikt bez citu mlestības; bez citu mīlestības viņš sabruks. Un

vairāk kā jebkad taisni tagad, svešās zemēs, latvietim ir vajadzī-

ga savu brāļu mīlestība. Tad nu augsim mīlestībā, lai, ievijot

brāļus mīlestības siltumā, mēs kļūtu viņu stiprinātāji svešniecības

laikā. Amen.

Prāvests A. Skrodelis, Hamiltonā, Kanadā

ASTOTĀ SVĒTDIENA PIRMS LIELDIENĀM

NE ATRIEBĪBA, BET PESTĪŠANA

Un kad nu laiks bija pienācis, ka Viņam vaja-

dzēja tapt paaugstinātam, tad Viņš grieza savu vaigu,
lai ietu uz Jeruzalemi. Un Viņš nosūtīja sev priekšā
vēstnešus. Un iedami tie nonāca kādā samariešu

ciemā, lai Tam apgādātu vietu, kur nomesties. Un
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tie Viņu neuzņēma tāpēc, ka Viņš bija ceļā uz Je-

ruzalemi. Kad Viņa mācekļi Jēkabs un Jānis to

redzēja, tie sacīja: Kungs, ja Tu gribi, mēs sacīsim,
lai uguns nāk no debesīm un tos sadedzina. Bet

Viņš apgriezdamies tos aprāja un sacīja: Vai jūs

nezināt, kādam garam jūs piederat? Jo Cilvēka Dēls

nav nācis cilvēku dvēseles nomaitāt, bet pestīt. Un
tie gāja uz citu ciemu.

Lūk. 9. 51—56.

Jēzus iet uz Jeruzalemi pretim savām ciešanām. Evaņģēlists

skatās uz to no cita viedokļa, runādams par laiku, „ka Viņam va-

jadzēja tapt paaugstinātam". Un tiešām, ciešot pie krusta, Jē-

zus tapa paaugstināts, jo guva spožāko uzvaru par cilvēku dvēse-

lēm. Taisni tad, kad pretinieki domāja, ka tie iznīcinājuši Viņu

un Viņa darbu. Viņš savu uzdevumu bija izpildījis ar lielākiem

panākumiem. Zīmīgs šinī ziņā ir jau Viņa ceļš uz Jeruzalemi, jo

arī tur parādās tas spēks, kas Viņam deva uzvaru.

Jēzus gāja caur Samariju. Tas jūdiem bija neparasts ceļš.

Viņiem bija naids pret samariešiem, jo viņi tos uzskatīja par

neticīgiem, tādēļ izvairījās no satikšanās ar tiem un no ceļošanas

caur viņu apdzīvotiem apgabaliem. Un arī samariešiem bija naids

pret jūdiem. Ne bez iemesla viņi tos uzskatīja par augstprātī-

giem, kuriem tuvoties nevar. Jēzus stāv pāri par šiem aizsprie-

dumiem, un tādēļ iet caur Samariju, bet saprotams ir arī tas, ka

samarieši Viņu neuzņem, jo Viņš iet uz jūdu svēto pilsētu un uz

jūdu lieliem svētkiem. Mēs saprotam arī Jēkabu un Jāni, ka tie

grib atmaksāt naidu ar naidu. Tas ir īsti cilvēcīgi.

Tādas ir attiecības starp cilvēkiem un tautām. Un kur viņas

tādas, tur no naida netiek vaļā. Naids rada atkal naidu.

Kad apspiestais ticis pie varas, viņš lūko pretniekam atmaksāt

to, ko tas viņam nodarījis. Un tas atkal gaida tikai uz izdevīgu

brīdi, kad varēs atriebties. Ārīgi var pretinieku piespiest pado-

ties, bet ar to nevar viņu garīgi pārvarēt, tas ir pārliecināt, ka

savstarpīgām attiecībām jātop citādām. Un agrākais naids atkal

paceļas no jauna, jo slepeni viņš ir liesmojis vienmēr.

Jēzus radikāli vēršas pret to. „Vai jūs nezināt, kādam ga-

ram jūs piederat, jo Cilvēka Dēls nav nācis cilvēku dvēseles no-

maitāt, bet pestīt." Viņš pilnīgi atsakās no naida un atriebības.

Viņa ierocis ir mīlestība. Mīlestībā Viņš grib pār-

varēt pretinieku, tādēļ ne piespiest viņu no ļaunām domām atteik-

ties, bet pārliecināt viņu, ka viņš ir rīkojies nepareizi un ka ļau-
nums ar visām saknēm ir jāizravē no sirds.

Ir daudzi, kuri pret šādu nostāju ceļ iebildumus. Vai tā-

dā kārtā var ko panākt? Jēzus ar saviem mācekļiem

gāja uz citu ciemu. Evaņģēlijā nav teikts, vai tur viņus uzņēma.

Varbūt tur atkārtojās tas pats kā pirmā ciemā. Un vai samarie-

ši pirmā ciemā saprata, ka bija rīkojušies nepareizi, kad Jēzus
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ar saviem pavadoņiem klusu aizgāja tālāk? Vai tā bija Jēzus

uzvara?

Man prātā nāk cits gadījums. Kad Pirmā pasaules kara bei-

gās lielinieki iebruka mūsu dzimtenē, viņi starp citām centās ie-

ņemt arī kādas lauku mājas, kuras īpašnieka ģimene varonīgi aiz-

stāvēja. Visu dienu norisinājās asa cīņa, un lielinieki nevarēja

savu mērķi sasniegt. Viņi beidzot tanī dienā atkāpās, lai nāka-

mā dienā savu uzbrukumu turpinātu. Tumsai iestājoties, drošie

māju aizstāvji devās prom no savas darba vietas, un, kad bija sa-

snieguši patvērumu, karstā lūgšanā pateicās Dievam par laimīgo

izglābšanos. Vai viņi bija pareizi darījuši, ar ieročiem aizstāvē-

damies pret uzbrucējiem? Vai nevajadzēja mīlestībā tos pārlie-
cināt atsacīties no noziedzīgā nodoma? Bet vai tas bija iespē-

jams? Vai vajadzēja atteikties no savām tiesībām un varbūt

pat ļaut sevi nogalināt?

Kad karavīri sagūstīja Jēzu, un Sīmanis Pēteris Viņu gribēja
aizstāvēt ar zobenu, tad Jēzus to noliedza „Bāz zobenu makstis!

Vai tad Man nedzert to kausu, ko Mans Tēvs Man ir nolicis?'4

(Jāņa cv. 18, 11.).

Tomēr ir evaņģēlijos atzīmēts viens gadījums, kad Jēzus

pats lietoja varu. Tas bija toreiz, kad Viņš izdzina no

tempļa vēršu, aitu un baložu pārdevējus un naudas mijējus ar

viņu preci un apgāza viņu galdus. Iztaisījis pātagu no auklām,

Viņš uzbruka tiem, lai templi pasargātu no apgānīšanas ar tirgus

precēm un izceltu to kā lūgšanas namu. Tā tad zināmā gadījumā

arī Jēzus, kas sludina mīlestību, atzīst varu.

Kad vara ir atļauta? Atbildi dod Jēzus vārdi „Cil-

vēka Dēls nav nā.cis cilvēku dvēseles nomaitāt, bet pestīt." Sis

mērķis ir vienmēr jāpatur prātā. Jēzus izdzina pircējus un pārde-

vējus no tempļa, lai nolīdzinātu ceļu patiesiem dievlūdzējiem, ku-

rus uzbāzīgais tirgus gars varēja traucēt Dieva pielūgšanā. Bet

samariešiem viņu cietsirdību Viņš neatmaksā ar uguni, jo tā bū-

tu bijusi atriebība. Viņam ir prātā cilvēka dvēseles pestīšana.

To nevar darīt ar naidu un atriebību, bet ar mīlestību, kura daž-

kārt arī neatteiksies no varas, kā to zina arī audzinātāji. Kad ir

atļauts lietot varu, par to Jēzus nekādu likumu nedod, jo Viņš

vispār nedod likumus. Viņš liek to izšķirt katram cilvēkam pa-

šam. Lai tas pārbauda sevi, kad ir nostādīts cīņā ar pretinieku,

kāds ir viņa vadošais spēks atriebība vai pestīšana? Ja ar labu

sirdsapziņu varam teikt, ka mūsu mērķis ir pestīšana, tad vaja-

dzības gadījumā varam ņemt rokā arī ieroci, lai savu pienāku-

mu izpildītu. Atmetīsim atriebību, bet ticēsim

pestīšanai, tad Kristus gars te|iks, kas mums

ir jādara! Amen.

Prāvests E. Bergs, Londonā, Anglijā
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SEPTĪTĀ SVĒTDIENA PRIEKŠ LIELDIENĀM

DIVĒJĀDA GUDRĪBA

Arī mēs sludinām gudrību, bet ne šīs pasaules

prtlrību, ne arī šīs pasaules valdnieku gudrību, kas

j*mta iznīcībai; bet Dieva gudrību noslēpumā. .
.

1. Kor. 2, 6—7

Mūsu ārējā civilizācija ir lielā mērā cilvēka gudrības, viņa

asprātīgo izgudrojumu un atklājumu rezultāts. Tie visi bijuši vi-

sai gudri vīri, kas mācējuši cilvēku labklājības pacelšanai izman-

tot uguns, ūdens un vēja spēku, skatījuši acij nesaredzamo elek-

trības spēku un radio viļņus, pratuši atrast līdzekļus, kā šķērsot

okeānus un gaisu. Bet ne mazāk gudri bijuši arī tie, kas mācē-

juši un citus mācījuši dziļāk ieskatīties pašā cilvēkā., labāk saprast

viņa dabu un rādīt viņam ceļu uz pareizu dzīvi.

Tāpēc nav ko brīnīties, ka arī latviešu tauta gan savās gara

mantās, gan it sevišķi savā atmodas laikā, kad pār tās zemi pūta

jauni vēji, labprāt cildināja gudrības lielo nozīmi. „Tam tik prie-

ki gavilē, Kas ar prātu dedzīgu Cenšas iekrāt gudrību." Un

bija daudzi, kas to pat apzīmēja par vērtīgāko dzīves mantu, vēr-

tīgāku par sudrabu un zeltu, tāpēc ka to nespēj maitāt ne kodes,

ne rūsa, un zagļi to nevar nozagt.

Bet netrūkst arī tādu, kam ceļš uz šīs gudrības iegūšanu li-

kās pārāk ērkšķains. Kāds labums — tā viņi teica — kad jau-

neklis savā dziņā pēc gudrības ziedo ne vien savus labākos dzīves

gadus, bet nereti pat savu veselību, atsacīdamies no vieglākām

dienām un daudziem dzīves priekiem, un beigu beigās nereti mirst

tikpat nabags, kāds nācis pasaulē! Vai daudz gudrāk nav būt

..praktiskākam", plūkt augļus, ko dzīve dod tam, kas tos prot at-

rast, nekā ierakties grāmatās un laboratoriju darbā.

iTn dažs labs tad arī prata ar savu praktisko izveicību, izman-

tojot saimnieciskās dzīves situācijas, kā mēdz teikt, „tikt uz zaļa

zara", vai nu lēti ko iegūdams un dārgi pārdodams, vai pasāk-

dams īstā laikā un vietā kādu veikalu un tā tikdams pie turības.

Un bija gadījumi, kad divi jaunieši, kas kopā bija sēdējuši uz vie-

na skolas sola, no kuriem viens ar lielu centību un pienākuma

apziņu bija nodevies mācībām, bet otrs lietu ņēmis „vieglāk",

vēlāk sastapās dzīvē: pirmais, zinātnei nodevies, joprojām vēl cī-

nījās ar dzīves grūtībām, kamēr otrs ar savu praktisko izveicību

jau kļuvis par turīgu vīru un ar līdzcietīgu smaidu noskatījies

uz kādreizējo skolas biedru, kas ar visām savām grāmatām, pēc

viņa domām, vēl nekur nebija ticis.

Tādos apstākļos nav ko brīnīties, ka ar laiku „praktiskās dzī-
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ves gudrības" ceļš daudziem sāka šķist pievilcīgāks. It sevišķi

šī gudrība, kā mēs visi zinām, nāca cieņā, kad normālais dzīves

ritums šķita izgājis no sliedēm, normālā dzīves iekārta satrici-

nāta, kad kara un revolūcijas vai svešu varu okupācijas laikā

bieži katrs šķita esam tikai sev tas tuvākais, kad jēdzieni par

to, kas „mans" un kas „tavs" likās šķobāmies, un par muļķi va-

rēja likties katrs, kas neprata izmantot situāciju. Mēs visi labi

atceramies bēdīgos nometnes laikus, kad dažs labs, kas ar attiecī-

gām personām prata „nodibināt sakarus" vai „nostiprināt savu

stāvokli", tā nodrošinādams sev ir labāku pārtikas devu, ir citas

priekšrocības, — tikai neprasīsim, ar kādiem līdzekļiem — ar pā-

rākuma smaidu raudzījās uz ~antiņiem", kas bijuši pārāk godīgi,

lai gūtu arī sev šos labumus.

Un galu galā — vai šī praktiskā dzīves gudrība nebija tikai

vājš atspulgs no tā, kas notika „šīs pasaules vareno" aprindās, no

tās „čūskas gudrības", ar ko daudzi prata tikt un noturēties pie

mantas, stāvokļa un varas uz savu līdzcilvēku rēķina? Neviens

līdzekļlis tiem nešķita par sliktu, lai panāktu savu: cilvēku tie

sarīdīja pret cilvēku, šķiru pret šķiru, lietoja visļaunākos melus,

lauza solījumus, sūtīja nāvē vai citādi padarīja nekaitīgus tos, kas

viņiem likās bīstami! ~Praktiskā" dzīves gudrība bija pieņēmu-
si velnišķas izrēķināšanās veidu, slēpdamās nereti aiz eņģeļa mas-

kas!

Ko lai uz to saka kristietis? Vai tādos apstākļos, varbūt, nav

labāk atteikties no jebkāda gudrības ideāla?

Atbildi uz šo jautājumu dod apustulis. „Gan arī mēs sludi-

nām gudrību, bet ne šīs pasaules gudrību, ne arī šīs pasaules

valdnieku gudrību, kas lemta iznīcībai, bet Dieva gudrību no-

slēpām ā." Laicīgai gudrībai viņš pretim nostāda dievišķo.

No paša apustuļa dzīves redzam, ka viņa sludinātā gudrība

nepastāv mākā ātri un izveicīgi sev iegūt augstu stāvokli, it se-

višķi ne ar apšaubāmiem līdzekļiem. Nav vis tā ,it kā viņš ne-

mācētu cienīt arī vienu otru ārējās dzīves dāvanu. Bet tās viņam

nekad nestāv pirmajā vietā. „Es protu būt paēdis un izsalcis,

dzīvot pilnībā un ciest trūkumu", saka kādā citā vietā (Filip. 4,

12). Viņa skati nekad nelīp pie dzīves virspuses, bet redz tās

kodolu. Viņš bija tā laikmeta aculiecinieks, kad Romas ķeizaru
tronis šķita vēl nesatricināms, viņu varas spožums — nepārspē-

jams. Bet kamēr tūkstošu skatus saistīja šis ārējais spožums un

tiem likās, ka nevar nekas būt vairāk iekārojams par Romas

augstmaņa vai ķeizara dzīru drauga stāvokli, apustuļa redzīgā

acs skatījās dziļāk, tai atklājās tas, ko daudz citi neredzēja. Vi-

ņu nevarēja apmānīt ārējā un pārejošā viendienas godība. Gan

arī viņš redzēja Nērona laika varas kultu, bet tas viņā izraisīja

citas pārdomas, jo viņa acu priekšā bija vēl citas ainas; kalnu

raktuvju tumsā, viens pie otra važām piekalti, strādāja vergu ba-
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ri, kas savās sirdīs klusībā nolādēja savus spaidītājus un gaidīja

dienu, kad varēs saraut savas važas un arī reiz kļūt par cilvēkiem

un ieraudzīt Dieva sauli. Viņš redzēja nākam brīdi, kad daudzi,

kas tagad sēdēja pie dzīru galdiem, sāks izjust riebumu pret dzī-

ru orģijām un, pēkšņi ieraudzīdami savā priekšā lielo tukšumu,

nolādēs savu likteni. Vārdu sakot, viņš zināja, ka greznās vald-

nieku pilis ar visu savu ārējo spožumu celtas uz purvainas ze-

mes, muklājā, un ka tāpēc neatvairāmi nāks diena, kad visam

tam jāsabrūk.

Bet viņš redzēja arī vēl ko citu: viņš redzēja arī glābiņu. Un

šis glābiņš bija „Dieva gudrība noslēpumā", šis Dieva noslē-

pums, kas viņu pašu bija izrāvis no bojā ejas, bija Kristus un vi-

ņa krusts. Un dzīves gudrība šī noslēpuma glabātājiem izteikta

Lielā Meistara vārdos: Dievu mīlēt par visu vairāk un savu tuvā-

ko kā sevi pašu. Nevis cilvēku vara un viņu pavēles ir tas aug-

stākais, bet pāri tiem stāv Dievs un viņa mūžīgie likumi, kurus

izprast, svētus turēt un īstenot ir īstā dzīves gudrība. Bet nešķi-

rami ar to saistīts ir otrs — sevī pašā un savā līdzcilvēkā saska-

tīt un dārgu turēt to gaismas staru, ko Dievs tam devis, to dvēse-

les jaukumu, kas gan var būt dzīves ļaunuma aptumšots, putek-

ļiem pārklāts, gruvešu aizbērts, dzīves nejēdzību sakropļots, bet

kas tomēr ir vienīgais dārgums, kas mums virs zemes dots, kas

tāpēc ir glabājams un mīlams. To gaismā celt, to glābt, spodri-

nāt, aizsargāt, kaut tas arī prasītu upurus, tāpēc, ka tāds ir Dieva

prāts, lūk — dzīves jēga, augstākā laime un gudrība.

Upuris? daudzi jautās. Mīlestības upuris, daudzreiz nests ne-

cienīgu labā? Kāds neprāts! Un tā esot augstākā dzīves gudrī-

ba? — Un daudzi, tāpat kā toreiz, kad dzīvoja apustulis, arī mūsu

dienās novērsīsies un ar sava pārākuma apziņu ies savu ceļu. Un

varbūt nesapratīs šo „gudrību noslēpumu", līdz reiz arī viņiem

piestāsies lielā krizes diena.

Mūsu laikos daudzi vairāk par visu ilgojas mierīgas dzīves.

Daudzi no tiem, kas pieredzējuši karus un visas ar to saistītās

briesmas, negrib ne par ko citu domāt, kā tikai celt un kopt sa-

vu māju, lai reiz varētu mierīgi baudīt miera laika labumu. Ne-

teiksim, ka tas ir slikti. Bet ja viņu skati tālāk nesniedzas, tad

tas ir nožēlojami. Viss tas jau var pastāvēt tikai tad, ja sakņosi-

mies un augsim Dieva liktajos dzīves pamatos. Jo nekad nebūs

tā, ka cilvēkiem būs aiztaupītas krīzes dienas. Arī tai paaudzei,
kas tagad dodas dzīvē jauna dzīves prieka un cerību pilna, tās

nebūs aiztaupītas: būs kritiski brīži pašu dzīvē, nāktin nāks lielā

krīze visas pasaules mērogā. Tāpēc svētīgs un drošs un laimīgs,

Kristus vārdiem runājot, var būt tikai tas, kas līdzināsies gudra-

jam vīram, kas savu namu ceļ uz klints, uz mūžības klints. Kad

nāks negaiss un vēji, kad ūdens plūdi lauzīsies virsū, tad tas to-

mēr nesabruks, jo ir celts uz pamata, kas nešķobās.
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Ir divējādas gudrības: šīs pasaules, laicīgā, kas paļaujas uz

tuvredzīgiem aprēķiniem, un dievišķā, mūžīgā, kas rāda spēku,

kas pastāv vislielākās krīzes brīdī. Tiešām, svētīgs ikviens, kas

šai pēdējai nepaiet nevērīgi garām!

Kad grūtas mokas sirdi baida Un dzīves vājie balsti lūzt,

Tad Tava roka mani svaida, Tavs svētais miers pār mani plūst.
Tad Tavu spēku sajūtu, Kas trūdiem iedveš dzīvību! (Dz. grām.

310, 6). Āmen.

Prof. K. Kundziņš, Seatlē, ASV

SESTĀ SVĒTDIENA PIRMS LIELDIENĀM

BRĀĻA UZDEVUMS

Bet pie Jēzus krusta stāvēja Viņa māte, Viņa
mātes māsa, Marija Kleopas sieva un Marija Magda-
lēna. Tad Jēzus, ieraudzījis savu māti un viņai lī-

dzās mācekli stāvam, ko Viņš mīlēja, saka mātei:

Sieva, redzi tavs dēls! Pēc tam Viņš saka māceklim:

Redzi, tava māte! No tā brīža māceklis viņu ņēma
pie sevis.

Jāņ. 19, 25—27.

Kas ir Kristus ciešanu laiks? Kristus upura un Viņa mī-

lestības ceļš. Tajā pašā laikā tas ir Gaisma, kas atklāj

mūsu nepilnību. Bet vēl šis laiks ir svēts Ujļ dedzīgs aicinā-

jums, ejot dzīves ceļu, sekot Viņam, censties dzīvot Kristus

gara pilnu dzīvi un neaizmirst pienākumus. Viņš ir pārlaicīgs,

bet tajā pašā laikā Viņš iesniedzās arī katrā laikā, saredz laik-

meta grūtības un aicina nepaiet garām laikmeta uzdevumiem. Tā-

pēc jautāsim: pašreizējos laikmeta apstākļos, kāds ir Viņa cieša-

nu laika aicinājums? Atbilde — neaizmirst brāļa uzdevumu.

Kas ir mūsu sāpīgākā nelaime? Ne tas, ka esam mantu, mā-

jas, ārējo stāvokli zaudējuši. Visam tam var pāri tikt. Sāpīgākā

nelaime, ka bieži vieni, vientuļi esam kļuvuši. Ārēji un savās

dvēselēs. Bet šī Jaunās Derības vieta rāda, kā taisni šai vissā-

pīgākai nelaimei pāri tikt. Tur pie Krusta Jēzus māte un mā-

ceklis Jānis. Abi nu ir zaudētāji. Māte zaudē savu mīļo dēlu,

redz: bezgala smagās ciešanās pie krusta viņas auklējums, vēl

brīdis un viņa būs kļuvusi tik viena, ar dziļu sāpju un vientulī-

bas smeldzi krūtīs . .. Jānis zaudē to, kam ar visu sirdi bija pie-

ķēries — sāpju, moku, izmisuma domas vijas ap viņa sirdi. To

visu zin arī Jēzus un Viņš grib tiem palīdzēt, rādīt ceļu uz lielu

uzdevumu dzīvē
....

Mātei Viņš saka: „Sieva, redzi tavs dēls."

Vai Jānis bija viņas dēls? Miesīgi nē. Bet — saredzi viņā dēlu,

izturies kā pret dēlu, mīli to, kā savu dēlu... jo, arī viņš nu ir tik

viens un sāpju pilns . .. Citiem vārdiem : redzi katrā mani.
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Jānim Viņš rāda uz savu māti Uļļ saka: „Redzi, tava māte .. .**

Vai Marija bija Jāņa māte? Miesīgi nē. Bet Jēzus saka: ska-

ties uz viņu kā uz savu māti, saredzi viņāmāti, mīli viņu kā mā-

ti, jo arī viņas krūtīs sāpju, vientulības, pamestības smeldze. Ci-

tiem vārdiem — mīli katru kā savu māti, nē, vēl vairāk, —

Kristus māti. Tad mūsu ausīs skan Jaunās Derības vārdi: „Ko jūs

esiet darījuši vienam no šiem maniem vismizākajiem brāļiem, to

jūs man esat darījuši." Viņa vismazākie brāļi — tie, kuru dvē-

seles dzīves posta, ļaunuma, sāpju, vientulības apdraudētas Ci-

tiem vārdiem: mīliet katru no viņiem kā Jēzu. Jaunībā lasīju
kāda krievu rakstnieka (vārdu neatceros) stāstu: „Dēls". Tajā

stāstā, kaut kādu nesaskaņu vai pārpratumu dēļ dēls aizgājis no

tēva. Tēvs bijis ārsts. Pēc gadiem slimnīcā ienāk kāds slim-

nieks. Ārstam šķiet, tas ir viņa dēls. Ar retu sirsnību, uzma-

nību viņš to kopj, ārstē ... Viņa sirdī jautājums: ir vai nav tas

viņa dēls? Slimnieks dilst, tuvu miršanas brīdis, ārsts prasa ...

Slimnieks neatbild, klusē, tad saka: „Ko jūs gribat darīt savam

dēlam, darāt to katram slimniekam
... Meklējies katrā no vi-

ņiem dēlu un veltījiet katram no viņiem tādu pašu sirsnību, uz-

manību un nopietnību, kādu būtu veltījuši miesīgajam dēlam."

šis dēls neatklāj sevi, šeit liela doma: tēvs, mīli katrā dēlu ...

Lasot šo Jaunās Derības vietu, man bijībā jānoliecas, un es

dzirdu balsi, kas saka — šeit rādīts mums ceļš un uzdevums. Kur

ir posta sakne, kur glābējs vārds? Dzirdam, visur runā un rak-

sta jau gadiem ilgi par tautas kopību, nacionālo domāšanu, ide-

jām v. t. t. Vai tas palīdzēs? Mēs esam kļuvuši ideju cil-

vēki.... Citiem vārdiem, mēs esam pacēluši acis uz ideju pa-

sauli, mums ir iepaticies šis vārds „idejas", runājam par nacionā-

lām, sociālām, sabiedriskām v. t. t. idejām. Bet paceļot acis uz

ideju pasauli, esam pacēluši tās pāri dzīvei ap sevi. Mēs gribam

arī dzīvi veidot saskaņā ar idejām, resp., stiepjam to Prokrusta

gultā. Un šī kalpošana idejām ir padarījusi mūs cietus. Arī

pret sevi. Ideju dēļ esam saminusi sevī dvēseli un

silto sirdi. Bet cieti esam kļuvuši arī pret cilvēkiem. —

„Kas iededzies augstākā idejā, tas nepazīst cilvēka žēluma." Tā

ir šo laiku doma un arī, šķiet, viena no nelaimes saknēm ... Mēs

domājam par idejām, bet sen esam aizmirsuši cilvēkus.

Tie nav vairs brāļi, vienīgi — līdzekļi ideju reālizēšanai. Un

tāpēc arī redzam
— var cilvēki runāt lielus vārdus par kalpoša-

nu sabiedrībai, tautas kopībai un nākotnei, un tajā pašā laikā

paiet nevērīgi garām cietējam, vientulim, nabadziņam, vecai sa-

līkušai mātei, vienkāršajam mazajam cilvēkam. Valda idejas,
aizmirsts cilvēks; siltas sirds vietā krūtīs auksts akmens vai ap-

rēķinātāja doma.

Tāpēc kā atgādinātāji, saucēji, ceļa rādītāji skan šie vārdi:

redzi, tavs dēls, tava māte, tavs brālis ..
.

Sadzirdējis šos vār-
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dus, paskaties uz tiem, kas ap tevi, ari tev atvērsies acis — tu

neredzēsi vairs svešus ļaudis, bet krūtīs sird izbijusies teiks: kā

varēju es būt tik akls un ciets! Vai tu zini, kas ir visu šo cilvē-

ku sāpīgākā nelaime? Viņu vientulība... Un šinī vientu-

lībā tos apvij šaubas, neziņa.. .
Tas kremt un kremt viņu spē-

kus un, nerodot balsta, tik bieži viņi ir tuvu izmisumam. Kas

visvajadzīgākais? Ne maize, ne idejas, ne lieli vārdi, bet dzīvs,

sapratējs cilvēks, otra cilvēka silta sirds, draudzīgs stip-

rinātājs, personīgs vārds, kas taisni viņam teikts, ne vispārībai.

Šeit nu paveras skats uz mūsu parādu, uzdevumu, varbūt arī

vainu. Atļaušos šeit minēt Šveices prof Kārļa Bārta vārdus. Tos

gan saka, viņš runājot par vācu tautu, bet tie ir dziļi, vispārcilvē-

cīgi vārdi, un tāpēc tos pārnesīsim arī uz sevi un mūsu izturēša-

nos pret jebkuru tautieti trimdā. Bārts saka: „,Ko mēs (šveicie-

ši), esam tagad parādā vācu tautai? Neprasīsim, ko viņi, vācieši,

pelnījuši, bet —ko mēs esam tiem parādā. Tas

neatkaras vis no jautājuma, ko viņi pelnījuši, bet vienīgi — kas

viņiem ir vajadzīgs un kas mēs viņiem varam

būt? Un tas, kas viņiem visvairāk ir vajadzīgs, ir izsakāms ar

vienu vārdiņu, proti, — draugi. lenaidnieku, tiesātāju, pamā-

cītāju būs daudz, bet draugu tiem trūks. Neteiksim, sak, lai ie-

priekš iegūst, nopelna mūsu simpātijas, labojās, bet atcerēsimies

To, kas ir teicis: „Nāciet šurp pie manis visi, kas esiet bēdīgi..."

un kļūsim draugi tiem, kam draudzība tik ļo-
ti vajadzīga." Tagad paskatīsimies ap sevi — tur ir dažā-

di ļaudis, dažādi raksturi, cilvēki ar dažādiem likteņiem, kļūdām,

vājām vietām. .. Un visi viņi jūtas vientuļi, aizlauzti, ap visu

sirdīm vijas tik bieži dziļas skumjas, sāpes, nemiera mokas, izmi-

sums. Ak šīs vientuļās bezmiega un ciešanu naktis ... Kas nu

viņiem vajadzīgs? Visvairāk vajadzīgs? Tiesātāju, kritizētāju,

pamācītāju, svešu siržu ap viņiem daudz. Vai tu ierindosies ša-

jos daudzajos? Brāli, visvairāk viņiem vajadzīgi draugi. Jeb vai

tu teiksi: „Es izmeklēšu visvērtīgākos, sev līdzīgos, tos, kas pel-

nņjuši ievērību, palīdzību, un tiem es sniegšu drauga roku?" Bet

ja arī Kristus izmeklētu tikai vērtīgākos, labākos, stiprākos, teic,

vai tad Viņš sniegtu tev roku, un kas notiktu tad arī ar tevi? Viņš

sniedzās pretī vismazākajiem — Viņš grib būt draugs vājam, kri-

tušajam, apdraudētājam. Viņš saka: „Saredzi katrā brāli un ma-

ni
...

Ka nu mēs esam parādā saviem tautiešiem? Draudzī-

bu.

Kā nu mēs pieiesim viņiem? Vai ar gudrām pamācībām?

Bet tad atcerēsimies brāļu Kaudzīšu romānu „Mērnieku laiki".

Un tajā Kasparu. Kaspars, šķiet, cilvēks labs, taisns, godīgs. Pie

viņa nāk Liene. Ar savas sirds un dzīves bēdām, šaubām, nezi-

ņu. Viņa gaidīja sapratēju, siltu sirdi, vārdu, stiprinātāju, atbal-

stu, kaut arī tikai izrunāšanos, lai sirds varētu sasilt. Bet viņa
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saņēma tikai pamācību, ka 1) tai pašai jāizšķiras, ko darīt, 2) pa-

šai jātiek ar sevi galā un 3) pašai jāuzņemas visa atbildība par

savu rīcību un arī par savu tālāko likteni. Prof. H. Budulis saka:

„Kaspara personā ir parādīts cilvēks, kāds viņš izskatās, ja tam

nav kļūdu un grēku, bet tajā pašā laikā nav arī dvēseles sil-

tuma, kas labām un gaišām cilvēku savstar-

pējām attiecībām absolūti nepieciešamass."

Tādu cilvēku, kā šī Liene, dažādos veidos ir pašlaik tik daudz.

Atbalsta' meklētāju. Varbūt tādi esam visi. Viņiem vajadzīgas

ne vēsas pamācības, aizrādījumi, padomi, ka pašam jāizšķiras, jā-

tiek ar sevi galā, jāuzņemas atbildība v. t. t., bet gan silta drau-

dzīga sirds. Vai mums, ja mēs tad būtu šādi Kaspari!

Bet pārbaudīsim, ieskatīsimies sevī — vai mēs neesam tādi

bijuši? Cilvēki neziņā, izšķiras, iet vienā, otrā, trešā virzienā...

No daudzām pusēm viņus aicina. Kad tie izšķīrušies, mēs pārme-

tām, izsakām citas domas, pat tiesājam. Bet kur mēs bijām ag-

rāk? Vai mēs piestājamies viņiem un ieklausījāmies viņu vien-

tulības izmocītās dvēselēs, tad, kad tie jutās tik vieni, pamesti,

cīnījās sevī, nezināja izejas? Vai mēs bijām kā brāļi tiem blakus

viņu Ģetzemenes stundās? Reizēm viss trimdas laiks ir cilvēkiem

tāda Ģetzemenes nakts.

Brāļi, nu ir klāt lielais laiks. Laiks kad mums visiem ir jā-

kļūst par savu brāļu dvēseļu kopējiem. Nu būtu grēks gaidīt, lai

citi ar savām bēdām nāk pie mums. Cilvēks savas bēdas slēpj

sevī, ar tām viņš neies pie svešnieka. Tikai, sajutis, ka otrs jūtās

viņa brālis, tuva sirds, draugs, viņš atvērs tam savas bēdas. Tā-

pēc mums jāiet pašiem. Neprasi, kur ir šie bēdu cilvēki? Tādi

esam visi. Nu visi esam kļuvuši cietēji, vāji, aizlauzti. Tāpēc eji

pie katra. Silti, mīļi. Ne, lai tu zinātu, kas tas par cilvēku, bet

ar domu: varbūt es viņam esmu vajadzīgs? Tici, cilvēkam ir va-

jadzīgs cilvēks. Tagad vairāk kā jebkad. Nesaki: es pats vājš

— vai vājs vājam var palīdzēt? Var. Atceries pazīstamos vār-

dus par pagali..
.

Viena pagale nedeg .. . Viņai vāja, zila lies-

miņa, tikko plīvo. Ja paliks viena, izdzisīs. Bet ja pieliksim ot-

ru ar tikpat vāju liesmiņu, abas iedegsies spožā liesmā un vairs

nedzisīs. Vai varam pateikt, kura kuru no jauna aizdedzināja?

Nē, arī vājš vājo var stiprināt. Nu ir laiks, kad nedrīkstam teikt,

kā sacīja Ibsens: „Cilvēks visstiprāks, kad viņš ir viens..." Pa-

liekot viens, trimdas cilvēks salūzis. Nu mēs esam vajadzīgi viens

otram. Lai atceramies vārdus, kas izskanēja Lundā: „Neviens

nav tik stiprs, ka viņam nebūtu vajadzīga citu palīdzība, un ne-

viens nav tik vājš, ka viņš nevarētu stiprināt sava brā.ļa roku un

sirdi." Eji pie brāļa brāļa dēļ, un eji arī sevis dēļ — reizēm mēs

arī paši atrodam stiprinājumu, kur to nemaz negaidām. Tu gri-

bēji stiprināt otru
—

tavs siltais vārds, tava brāļa sirds arī sasil-

dīja viņu, bet ejot projām, tu jūti: viņš ir stiprinājis arī mani.
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Tajā brāļa mīlestības lielā vērtība un svētība, dodot gūstam.

Pēteris Ērmanis savās atmiņās par Ant. Austriņu raksta, ka

Austriņam bijis dzejolītis „Sievietes ilgas" (~Saimnieču un Zelte-

ņu Kalendāri, 1918. g.), kur mā.te žēlojās dēlam, lai ir mīļš pret

viņu, lai paglauda, lai saprot, jo vedekla lāga neieredzot, v. t. t.

Man šķiet, tagad katrs trimdinieks ilgojas, lai tuvējie,un, ja tādu

nav, tad jo vēl karstāk (jo lielāka vientulība, jo karstākas šīs il-

gas), lai ir pret viņu mīļi, saprot, paglauda. Zenta Mauriņa savā

stāstā „Trīs brāļi" stāsta par Miervaldi lielinieku laikā
... Viņu

grauzušas šaubas, tāpēc bijis reizēm arī asāks, savādāks, sadrūmis.

Viņš bija iekšēji, dvēselē, vientuļš, slims. Par viņu nu ir rakstīts:

Miervaldis jau tolaik bija slims. Un viņam kaut ko pārmest no-

zīmēja to pašu, kā slimniekam sist..." „Ne rāt viņu

vajadzēja, bet apmīļot." Vai tādi šaubu slimi un vientuļi nav

visi mūsu ļaudis ... Tāpēc būsim uzmanīgi un saudzīgi, ne rā-

jēji, lai nekļūstam par tādiem, kas slimniekus sitam..
.

Atcerē-

simies, Kristus vārdus — mīli katrā brāli, dēlu, māti, Kristu ...

Atceries kādreizējos prof. Edm. šmita vārdus Hamburgas

mācītāju konferencē. Tie ir vārdi par mūsu visu atbildību par

trimdas garīgo dzīvi, brāļiem un viņu dvēselēm. Proti: „Mēs

no šīs atbildības tikai tad brīvi, ja visu esam darījuši,

lai sadzirdētu viņu dvēseles vientulību un viņu sirdis iegūtu Pe-

stītājam." Viņš redzot vairs tikai vienu ceļu — uzmeklēt cilvē-

kus un sadzirdēt viņu dvēseles. Šeit tā pati doma: visi ir kļuvuši

cietēji, vientuļi, vāji, šaubu un neziņas pilni, visiem ir vajadzīgs

balsts, sapratējs, brālis. Nu nedrīkstam vairs ieslēgties sevī, no-

robežoties, paiet nevērīgi garām, jo tad mēs nebūsim sadzirdē-

juši, sapratuši Kristus aicinājumu ..
.

Amen.

Prāvests A. Skrodelis, Hamiltonā, Kanadā

LIELĀ LŪDZAMĀ DIENA

RUNĀ, KUNGS, TAVS KALPS KLAUSĀS

Tie (Ādams un leva) dzirdēja Dieva Kunga bal-

si, kas pa dārzu gāja dienas dzestrumā. Tad Ādams

un viņa sieva apslēpās priekš Dieva Kunga apakš
kokiem dārzā. Un Dievs Kungs sauca Ādamu un

sacīja uz to: „Kur tu esi?"

1.M0z.3L B—9.

Lielā Lūdzamā diena — kas viņa? Kas viņas uzdevums mū-

su dzīvē un mūsu uzdevums tajā? Vai tā diena, kurā iztirzāsim,

kas ir lūgšanas un kā mums jālūdz? Vai arī diena, kurā ap-

cerēsim, kas no Dieva mums jāizlūdzas? Vai kurā lūgsim:

Dievs, dodi mums to un to, lai mūsu dzīve kļūtu saulaina un lai-
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miga? Nē ! Tās sākumi pagātnē. Tā radusies tautu lielo pie-

meklējumu, posta, sērgu un pat izmisuma laikos, šādos laikos

cilvēki ir izjutuši, ka posta cēloņi viņu pašu, paaudzes un tautu

grēkos. ŠI diena tad ir radusies no vienas puses kā tiesas diena, kā

savas vainas atzīšanas un grēku sūdzēs diena, un no otras puses

—kā diena, kurā visa tauta no dziļumiem sauc pēc žēla-

stības, pēc spēka un apskaidrošanas, un kurā

tā dod solījumus. Un tā lai mēs tuvojamies šai dienai.

Kad'mēs reiz savā dzimtenē, Latvijas sākumā, sēdējām svēt-

kos mūsu Dieva namos, mēs jutāmies itkā tādi, kas esam kalnā

pakāpušies. Paskatoties atpakaļ šķita — aiz mums dziļa, tumša

leja, akmeņains, smilšains ceļš, nopūtas, nebrīvība. Priekšā —

saules apmirdzēts kalns; kā zvaigzne reiz mirdzēs mūsu tauta,

katru apņems labklājība, cik laimīgi jutīsies bērni pašu valsti. Bet

tagad, vai nesēžam tēdi sadūguši: priekšā itkā tumsa, paši visiem

lieki, bērniem jāaug svešos ļaudīs. Krūtīs smeldzes pilna sāpe:

kur palika saulē un priekā mirdzošās latvju dienas?

Meklējot atbildi, skatīsimies dziļāki. leklausoties uzmanīgāki,

sadzirdēsim visā pasaulē kādu smeldzes pilnu jautājumu. Vēsturē

lasām par diviem valdniekiem. Viens ieaicina otru viesībās. Pa-

ļāvības pilns viņš iet, sēž kopā ar mājas tēvu, ēd, dzer. Bet tad

viltīgā kārtā pie galda viņu nodur mājas tēva uzpirkti slepkavas.

Mirstot viņš izsaucās: „Dievs, kur tu esi?" Sak\ kā tu varēji

pieļaut notikt tik nekrietnam darbam? Atcerēsimies vācu rakst-

nieku Edvinu Dvingeri. Viņš rakstīja jau pirms šī kara par noti-

kumiem austrumos. Par ciešanām, kas ir vijušās tur ap cilvēkiem,

par gara verdzību, par asinīm, kurās gadu desmitiem mirka šī ze-

me. Viņš liek šai grāmatai beigu virsrakstu: „Un Dievs klusē".

Viņš negrib ticēt, ka vēl ir tāds Dievs, Visuredzētājs, Visuzinātājs,

Visuspēcīgs. Ja būtu, Viņš nevarētu mierīgi noskatīties visās mo-

cībās, kas tiek uzliktas Viņa bērniem, cilvēkiem. Un kad asinīs

noplūda šinī karā visa pasaule, kad veselas tautas tika kājām mī-

tas, (atcerēsimies miljonus un simtus tūkstošus žīdu, poļu čechu,

kas ar aukstu aprēķinu, apzinīgi tika noslepkavoti un iznīcināti!),

kad neskaitāmi nedziedināmi slimie, garā vājie un vecie, kurus

atzina par „lebensunwert", kādu tur bioloģisku teoriju dēļ, tika

.logāzēti, noindēti, ..iemidzināti", vai tad nedzima vienā otrā

jautājums: „Dievs, kur tu esi?" Un latvietī, ks visu zaudējis klīst

pa svešām zemēm, vieniem par nastu, no citiem par līdzvērtīgu

neatzīts, vai arī viņā nesmeldz šis jautājums: Dievs, vai Tu to

neredzi? Tas ir cilvēku smeldzes pilnais jautājums. Un daudzus

tas noved pie baigas atziņas: Dieva nav. Vēl 1946. gada pavasarī

satiku Bidingenas nometnē kādu latviešu fizikas skolotāju, kas

teica: „Ja es tā padomāju, cik daudz pasaulē ir ciešanu, un cik

daudzi nevainīgi, pat bērni, cieš un iet bojā, uzmācas domas: Ja

Dievs būtu, vai tad Viņš to pieļautu?" Te tās pašas baigās domas,
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izmisuma jautājums: Dievs, kāpēc Tu klusē? Kāpēc Tu neiejau-

cies ar pērkoniem un zibeņiem? Dievs, kur Tu esi?

Bet ja ieskatāmies dziļāki, vai tad mēs drīkstam uzstādīt jau-

tājumu: „Dievs, kur Tu esi?" un taisīt secinājumu: „nav Dieva?"

Vai mums neatklāsies cita patiesība un tā vietā, lai lepni un izai-

cinoši paceltu galvu, nebūs mums tā zemu jānoliec? Cilvēks grib

aīr Dievu izprast tāpat kā pasaules lietas ap sevi. Ar savu prātu

un savā aspektā. Citi mērogi viņiem nav pieejami. Viss, kas vi-

ņu mērogam nepakļaujas, šķiet, viņiem neesošs, fantāzija. Cilvēks

negrib pielaist domu, ka var būt vēl citi aspekti, viedokļi, citas

dimenzijas, pasaules, citi stāvokļi, kas viņiem parastajā veidā nav

pieejami un aptverami, šeit cilvēka kļūda un nelaime. Bet re-

liģiskajā un vispār pasaulē, lai saskatītu ceļu un izprastu visu lie-

tu un parādību cēloņus un būtību, ir jātuvojas visam no kāda ci-

ta jautājuma viedokļa. Viss, kas pasaulē notiek, ir Dieva jau-

tājums. Ne tu esi jautātājs, bet Dievs. Ne tu drīksti uzstādīt

jautājumu Dievam, bet Dievs uzstāda jauājumu cilvēkiem. Dievs

runā ne ar cilvēku vārdiem, bet ar atsevišķu cilvēku dzīves, pa-

saules un vēstures notikumiem. Ja cilvēki nesadzird Viņa jautā-

jumus, Viņš jautā vienmēr neatlaidīgāk — ķēniņa notikumus, arī

ciešanas un traģisko, šis jautājums ir jau Bībeles pirmajā lapas

pusēs, (Bībele ir visdziļākā, dievišķīgākās gudrības un atklsāmes

grāmata; vajag tikai to lasīt ar lūdzēja, meklētāja un sapratēja

acī mun sirdi), tas atskanēja jau Paradīzes dārzā, proti: cilvēks,

kur tu esi? Bet cilvēka posts ir tas, ka viņš pats tikai nemi-

tīgi runā, kliedz, prasa, sūdzas, kurn, bet nepaliek ne uz brdīi

kluss, negrib ieklausīties un sadzirdēt. Ja viņš to darītu, viņš

dzirdētu
— Diev visu laiku runā. Kaut jel cilvēks ap-

zinātos lielo starpību starp sevi un Dievu un ar Ijabu izjustu:

„Dieva Majestātes priekšā ir jāapklust vi-

siem jautājumiem", un „kas tu, cilvēks, esi, ka

tu iedrošinies prasīt norēķinus no Dieva?"

Un ja tu dziļāki ieskatītos, norēķini arī nebūtu vairs jāprasa,

jo tu zinātu: Dievs katrā brīdī tevi redz... Ne

tikai redz, bet arī meklē, lai tev palīdzētu.
Tāpēc Viņš runā ar dzīves un vēstures notikumiem, tāpēc iz

visa skan šis Viņa jautājums: Cilvēks, kur tu esi?

Ne vietas ziņā, bet iekšējās pasaules, sirds,

uuzskatu, nostājas un dzīves ziņā!

Šis jautājums atskanēja Paradīzes dārzā. Dievs meklēja

Ādamu. Bet Ādams... pirmie cilvēki .. . dzirdot Viņa balsi, ap-

slēpās. Kāpēc? Cilvēks vairs nebija ceļā, kurā Dievs to bija li-

cis, kādu Dievs tam bija paredzējis un kas vestu to patiesa miera,
laimes un skaistuma pasaulē. Viņš bija aizmaldījies citos ceļos un

sajuta: esmu nabags, kails, nelaimīgs, slikts, noziedzies pret Die-

vu, dziļi kritis, mazs. Un blakus šim jautājumam: cilvēks,
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kur tu esi? jau pirmajās Bībeles lapās, vēl arī otrs jautā-

jums (patiesībā tas izriet no pirmā), proti: „Kam, kur ir

tavs brālis?" Kains neatzinās, taisnojās... Skan arī ta-

gad Dieva jautājums: cilvēks, kur ir tavs brālis? Vai neesi aiz-

mirsis, ka katrā tautietī vai svešniekā, Dievs ir radījis tev brā-

li? ... Bet kur mēs esam nokļuvuši svešos ceļos, sekas: ērkš?i,

sviedri, ciešanas, un tomēr Dieva mīlestība mums seko
...

Mums

jāuzskata viss šis laiks, visi notikumi, arī smagākas katastrofas

kā Dieva 'jautājumi — Dievs meklē mūs, kas esam aizmaldīju-

šies. Un nu (tā tas mums jāuztver) visa mūsu, cilvēku, tautu un

cilvēces nākotne atkarājas no tā, vai mēs šī laika notikumos un

pašu dzīvē sadzirdēsim šos Dieva jautājumus un, sadzirdējuši, no-

pietni apstāsimies un paskatīsimies, kas mēs paši esam?

Tātad visā caur visu un cauri visam, kas notiek, skan divi

Dieva jautājumi: „
Cilvēks, kur tu esi?"un„Cilvēks,

kkur ir tavs brālis? Ādams paslēpās, Kains taisno-

jās, bet kā viens, tā otrs bija aizmaldījusies un dziļi krituši. Bet

nu mēs, šis laiks, kādi esam mēs šo jautājumu gaismā? Bija

laiks, kad cilvēki, gaidot 20. g. s., gadusimteņa mijā un šī gadu

simteņa pirmajā gadu desmitā teica un rakstīja: šis būs gaismas,

kultūras, cilvēcības gadu simtenis. Skatoties atpakaļ, domājot par

agrākiem gadu simtiem, lasot par kariem, asinsatriebībām, „raga-

nu" spīdzināšanām, burvju dedzināšanām, inkviziciju v. t. t., šķi-

ta — tie bija barbarisma, tumsības, gara apmātības laiki. Paldies

Dievam, tam visam esam tagad pāri, kaut ks līdzīgs vairs nevar

notikt, šķita — pagātnē tumša leja, priekšā saules apmirdzēts gā-

jiens kalnā. Bet nu, tagad, kad esam šinī 20. g. s. jau 50 gadus

nodzīvojuši, kas paveras mūsu acu priekšā? Kad reiz nākošās au-

dzes rakstīs šī gadu simteņa vēsturi, tās apzīmēs to par asiņainā-

ko un liekulīgāko gadu simteni. Aiz mums divi tik asiņaini pa-

saules kari, pasaules asiņainākā revolūcija austrumos, tautu un

cilvēku slepkavošana, slimo, veco, vārgo iznīcināšana, šis gadu

simtenis ir liekulībs un netaisnības gadu simtenis. Nekad nav tik

daudz runāts un rakstīts par brīvību, taisnību un cilvēcību, un to-

mēr nekad tik maz brīvības, taisnības un cilvēcības nav bijis pa-

saulē kā taisni taagdējā laikā. „Taisnības un brīvības" vārdā iz-

nīcina veselas šķiras, noslepkavo miljonus, nāves viļņi (šīs cilvē-

ces posta rēgs) apskalo visas zemes, uztura darba vergu nometnes;

„cilvēcības" vārdā gāzē un indē slimos, vecos, garā vājos; Racio-

nālisms" māca nīst katru, kas nav tautietis un kuram Dievs ir li-

cis dzimt citā tautā, bet citi atkal vai savas zemes vai konfesiju

~interesēs" gatavi atņemt cilvēkiem mātes valodu, tautību un ci-

tas dārgas un svētas vērtības un pat bērnus tavai. Ja ikai mēs

paliksim uz brīdi klusu un dziļi ieskatīsimies pasaules notikumos,

mēs sadzirdēsim ka cauri visam skan Dieva jautājums: Cilvēks,
kur tu esi? Cilvēks, kur ir tavs brālis? Cilvēks, kur tu esi aiz-
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maldījies?

Mūs ir piemeklējusi liela katastrofa. Mums atņemta mūsu

valsts, dzimtene, māja, stāvoklis, darbs, viss. Vai jautāsim: Dievs,

kur Tu esi? Vai tiesāsim citus? Sūdzēsimies par citu pārestī-

bām? Vai izcelsim sevi un teiksim: mums bija pareizais skats,

īstā stāja, mēs piederējām tai vai citai kustībai? Vai šķirosim
tautas un teiksim: tām tautām slikts, nežēlīgs raksurs, mūsējais

gaišs maigs? Bet vai katrā tautā nav cilvēki ar zelta sirdīm un

vai arī mūzejā nav ļaudis, kas gatavi bradāt pa citu asarām un

ciešanām? Vai viss tas nebija paštaisnības, citu tiesāšanas, aklī-

bas, liekulības gars. šī gadusimteņa grēki? Viss tas arī nekā ne-

dos — iz posta neizvedīs, kādi bijuši, paliksim. Un bez tam
—

nebūsim sadzirdējuši Dieva bargo, bet mīlestības pārpilno un lū-

dzēju jautājumu: cilvēks kur tu esi?

Ne tas ir mūsu ceļš. Ne sevi izcelt un tiesāties
— ar cilvē-

kiem, tautām vai Dievu, — bet darīt kā Vecajā Derībā darīja Za-

muēls. Zamuēls gulēja Dieva Kunga templī. Trīs reizes Dievs

Kungs sauca viņu. Viņš dzirdēja saukšanu, bet neiedomājās, ka

tā i rDieva balss. Domāja — Elus viņu sauc gāja pie Elus un

teica: še es esmu, tu mani esi saucis. Elus saprata un teica: „Ne

es, bet Dievs tevi ir saucis, tā bija Dieva balss." Kad nu cetur-

to reizi atskanēja Dieva balss: „Zamuēl, Zamuēl!" tad Zamuēls

bijībā noliecās un dziļā godbijībā lūdza: „Runā, Kungs, Tavs kalps

klausās." Tad Dievs runāja un Zamuēls saprata. Tā arī mums

tagad — nemeklēsim atbildes pasaulē cilvēkos, virzienos, dažā-

dās mācībās, bet godbijībā nolieksimies Dieva priekšā un lūgsim:

Kungs, runā, atklājies, rādi ceļu... Td atvērsies mūsu acis un

mēs saskatīsim ceļu.
Ja cilvēci ir piemeklējusi katastrofa, tad arī tajā ir Dieva

balss un Viņš grib kaut ko teikt. Kur ir viens no dziļākajiem
katastrofas cēloņiem? Atcerēsimies Edvina Dvingera grāmatu:

„Pēdējie jātnieki". Tajā viņš kādā vietā raksta, ka cilvēki esot

pazaudējuši reliģiju. Pazaudējot reliģiju, esot radies tukšums. Cil-

vēki aiziešot postā, ja neradīsim sev jaunu reliģiju. Kādu reli-

ģiju nu viņš grib radīt, ar ko aizvietot veco reliģiju? Viņš saka:

„Katrā ziņā viens ir man skaidrs: tauta, valsts un darbs,

šiem trijiem jākļūst par mūsu reliģiju, ja negribam iziet chaosā".

Tā rakstīja viņš pēc Pirmā pasaules kara, starp 20. un 30. gadiem,

šajā virzienā gāja nacionālsociālisms: valsts, tauta, darbs. Tādā

iet arī austrumos
— „darbs ir mūsu reliģija" (Krievu rakstnieks

un sociologs Herzens). Bet kāda nu ir Dieva atbilde? Taisni šis

virziens, kurā visu gribēja dibināt uz darbu, tautu un valsti, no-

veda pie visulielākā chaosa, sabrukuma un posta. Dziļi un patie-

si ir vārdi: „C ilvēk i (vai tautas), kas zaudējuši Die-

vu, kļūst bīstami". Viņi pārvēršas par ļaunuma cen-

triem. Arī pasaules uzskats, iz kura izslēgts Dievs, kļūst bīstams,



147

posta nesējs spēks. Arī tie pasaules uzskati ,kas runāja tikai par

valsti, tautu un darbu, un neatzina Dievu. Bet būsim uzmanīgi,

vai arī pie mums tik bieži neskan vārdi par tautu un dar-

bu, un tik reti par Dievu un reliģiju? Itkā kautrētos.

Jeb varbūt arī mēs esam bīstami saslimuši? Runā, Kungs,

māci mums saredzēt mūsu sirdi mūsu mal-

dus un īsto ceļu...

Runā, Kungs, es klausos
...

Ir jāskatās dziļi sevī. Atņemot

mums mājās, darbu, dzimteni, Dievs gribēja mums ko teikt. Sa-

ņēmu kādu vēstuli (16./10. 1946.). To raksta kāds latviešu zem-

nieks. Ar saviem diviem Latvijas zirdziņiem viņš 1945. g. janvā-

rī ir devies otrreizējās bēgļu gaitās. Viņš izbraucis no Grauden-

zas apkārtnes. Kopā ar lielu latviešu un vācu bēgļu straumi. Pa

salu un sniegputeņiem viņi ir braukuši 5 nedēļas, līdz beidzot ir

nonākuši Oldenburgas apkārtnē. Viņš raksta: „Mums bija jāpie-

dzīvo, ka vienā pašā dienā tika apglabāti 49 nosalušo bēgļu bēr-

nu līķīši. Bija gadījumi, kur bērnu līķīši tika vienkārši izlikti ceļ-

malas sniegā." Tik liels bija posts. Bet nu, pēc šī lielā posta ap-

raksta, nāk divas atziņas kas mani pārsteidza un lika nopietni

padomāt. Varētu domāt, ka nu nāks izmisuma pilnas domas, kur-

nēšana un jautājumi: kur tad paliek Dievs? Bet viņš raksta: „Ne-

kas nav noticis uz pasaules, arī šinī gadījumā, kas varētu mūs pār-

steigt!" .. . „Tam visam tā bija jānāk pār pasauli, Vāciju, Lat-

viju." Un nu nāk viņā vienkāršā, bet nopietna latvieša zemnie-

ka domas. „Latvijā visi domāja, ka Latvija atbrīvota viņiem un

viņu labā..
.

Bībelē ir teikts: tev nebūs visus augļus no saviem

augļu kokiem vienīgi sev ievākt, daļa ir jāatstāj nabagiem. Vai

Latvijā, to kāds darīja?" ... „Latvijā rīkojām sarīkojumus pēc sa-

rīkojuma, svētkus pēc svētkiem, balles, sporta izrādes v. t. t. Bet

ja kāds mācītājs būtu no kanceles brīdinājis un teicis, ka svētdie-

na jāsvētī un jāiet uz baznīcu, tad cilvēki, bagātie un izglītotie,

būtu ironiski pasmaidījuši un teikuši, ka tāds mācītājs ir atpakaļ-

palicis, naīvs
..

."

Šī vēstule mani interesēja jo sevišķi tādēļ, ka šeit parastā

rūgtuma vietā atziņa: notiek tikai tas, kam vaja-

dzēja notikt, un viņš meklē cēloņus arī mūsu pašu

dzīvē. — Satikos ar latviešu zemniekiem — bēgļiem. Tie

sūdzējās — apkārtnes ļaudis esot cieti, no viņiem nekā nevarot

nopirkt, kaut gan pašiem dārzi augļu un sakņu pilni. Teica pat:

„Viņi būtu pelnījuši, ka nāktu krievi, tad viņi redzētu!" Bet es

atceros dzimteni. Mūsu pagastos ieplūda bēglīši. Cik reizes ar

asarām acīs man bēgļi netika žēlojušies par saimniekiem! Teica:

„Ja pašiem būtu jābēg, tad redzētu." Bet saimnieki žēlojās —

vācieši savedot tik daudzus, izēdināšot Latviju. Sajuta bēgļus kā

nastu. Man tagad uzmācas smaga doma, vai Dievs, izdzenot mūs

bēgļu gaitās, nerunā uz mums nopietnu valodu? Vai šis laiks
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nav dots mums, lai saredzētu no vienas puses, kā tas sāp, ja pret

tevi ir cieti, no otras, cik cieti un patmīlīgi paši esam bijuši. Cau-

ri visam skan Dieva balss: cilvēks, kur tu esi, kur ir tavs brālis?

Runā, Kungs, es klausos... Un Dievs runā. Vajaga tikai

ieklausīties. Skatos sevī. Vakaros. Tad eju tiesā ar sevi. Lat-

vijā man šķita, es strādāju, cik varu, un es centos izmantot laiku

darbiem draudzē, apkārtnē, priekšlasījumiem, rakstiem. Bet ta-

gad, kad pārlaižu skatus bijušām dienām, ar bailēm redzu, cik

daudz ir bijis manā darbā kļūdu, ka nebūt neesmu bijis tik de-

dzīgs un darbīgs, kā Dievs no manis varēja gaidīt un prasīt, ka

neesmu bijis ne tik skaidrs sirdī, ne tik saudzīgs pret brāļiem, ne

tik silti uzmanīgs pret cietējiem un kritušajiem. Un cik savādi,

jo ilgāki trimdā dzīvoju, jo vairāk un vairāk kļūdu, nepilnību un

vāju vietu es sevī un savā pagātnē saskatu. Ja nu būtu palicis

kā bija, tad es, varbūt, mantā, ērtībās gan būtu gājis uz priekšu

un grāmatu skaitu savos skapjos vairojis, bet šo sava iekšējā cil-

vēka seju, saturu, cik daudz tajā vēl neskaista un nepilnību, un

savu darbu īstā apagismojumā nebūtu saskatījis. Bet nu viss ārē-

jais — darbu steiga, manta v. t. t. zuda, un es sadzirdēju Dieva

balsi: kur tu esi? Nu bija laiks dziļāki ieskatīties sevī un

saredzēt savas kļūdas un savu mazumu. Un nu atliek tikai viens

—
noliekties zemu, zemu un dziļā bijībā izsaukties: „Kungs,

esi man grēciniekam žēlīgs!"

Vai to neesam izjutuši visi? Vai nu šim laikam nenāk līdzi

arī kāda acīm neredzama svētība? Viss mums tika atņemts —

darbs, stāvoklis, plašā sabiedrība, manta, tēva mājas, dzimtene —

sak', viss tas nav vienīgai un visgalvenais. leskaties vēl dziļāki

sevī un tu redzēsi, kā izzudis tavs iedomātais lielums, vēr-

tība, nozīme, un tu ieraudzīsi sevi tik mazu, niecīgu, zemes

putekļiem aplipušu. — Varbūt, viss tas tev atņemts, lai tu sare-

dzētu arī tos, kas dziļā postā — varbūt, nu tu viņu postu labāki

sapratīsi un iz tavām krūtīm izzudīs akmens sirds. Varbūt, nu

tu zināsi, kā tas ir, kad citas tautas, cilvēki no tevis vairās, un

sapratīs labāki arī citu tautu cietējus un mācēsi sadzīvot arī ar

svešu tautu cilvēkiem. Varbūt.

Vecajā Derībā lasām (1. Zam. 7.): reiz Izraēla tautu piemek-

lēja liela nelaime — cīņā ar filistiešiem viņa pazaudēja tautas

lielāko svētumu. Dieva derības šķirstu. Tas bija liels posts. Ko

darīja Izraēļa tauta? Viņi neprasīja: kur nu ir Dievs? Viņi ne-

tiesājās ar Dievu, apzinājās: kas ir cilvēks, ka viņš drīkst ar Die-

vu tiesāties? Lasām: „Notikās, ka no tās dienas, kad šķirsts Ki-

reat — Jearimā palika, labs laiks pagāja, pilni 20 gadi, un viss

Izraēla nams raudāja priekš tā Kunga". Ne izaici-

noši, rūgtumā, prasīdami, vai atsaukdamies uz savām tiesībām,

bet pazemīgi lūgdami. Tagad arī mēs esam zaudējuši

kaut ko dārgu — mūsu dzimteni. Netiesāsimies ar Dievu, tautām
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un cilvēkiem, bet iesim šo Izraēla nama ceļu.
Tātad —ko prasa no mums šis laiks? Ne tie-

sāties ar Dievu, ne jautāt un saukt: Kur nu paliek Dievs? Dievs

ir pār mums — redz visu ceļus unsāpes. Cauri visiem notiku-

miem skan Viņa jautājumi: cilvēks, kur tu esi? kur ir tavs brā-

lis? Sadzirdēsim šos Viņa jautājumus, nolieksimies un dziļā bijībā
līdz ar jauno Zamuēli teiksim un lūgsim: „Runā, Kungs, es klau-

sos ... runā, Tavi latvju ļaudis klausās." Un ja Viņa vārdi mūs

smagi tiesās
...

šo vārdu gaismā pārbaudīsim savu sirdi un pagāt-

ni. Saredzējuši savu mazumu, lūgsim no vienas puses līdz ar

muitinieku: Kungs, esi man, nabaga grēciniekam, žēlīgs, no ot-

ras puses līdz ar jauno Zaulu — Pāvilu pie Damaskas vārtiem:

„Kungs, ko Tu gribi lai es daru? Mēs, visa latvju tauta, iesim

ne vairs ceļu, kas mums šķiet labs, bet kā Tu — Tavi vārdi, Tavs

gars — mums rādīsi. Lai iz mūsu krūtīm nāk dziļa, īsta, pa-

tiesa lūgšana: „Kungs, mēs gribam būt citi cilvēki
— tīrāki, paš-

aizliedzīgāki, labāki, mīlestībā pilnāki, pavisam citādi, kā līdz šim.

Redziet, tad —un vienīgi tad — šis laiks nesīs svētību. Tad —

un vienīgi tad
— mēs drīkstēsim celtrokas un sirdis uz augšu un

lūgt: Dievs, varbūt, tomēr Tu ļausi mums atgriezties, lai sāktu

tur jaunu dzīvi, ne vairs tie, kas atbraucām, bet pavisam citi cil-

vēki — ciešanās, sevis pārbaudē, Tavu jautāju-

mu ugunīs skaidroti. Tad — un vienīgi tad — mēs arī

tagad sēžot Dieva namos, varēsim justies tāpat kā reiz dzimtenē,

t. i., pakāpušies kalnā, tikai mazliet citādā kalnā, garīgākā nozī-

mē — aiz mums paliks dziļa naida, nepilnības, paštaisnības, ciet-

sirdības tumšā leja, bet priekšā ceļš, kas vedīs mūs arvienu lielā-

kā gara skaidrības krāšņumā. Un sev līdzi mēs nesīsim mūsu

tautu, kura staros arvienu lielākā mirdzumā, — latviešu tautu,

kuru viņas bērni savu siržu ugunīs, ciešanās un sevispārvārēšanā

būs spodrinājuši un tuvinājuši Dievam. īsta spodrināšana ir tu-

vināšana Dievam. īsta spodrināšana tur, kur mēs sevi, savu sir-

di un dzīvi pārbaudām šo divu Dieva jautājumu ugunī: „Cilvēks,

kur tu esi?" un „Cilvēks, kur ir tavs brālis?" Amen.

Prāvests A. Skrodelis, Hamiltonā, Kanadā

PIEKTĀ SVĒTDIENA PRIEKŠ LIELDIENĀM

KUNGS, PALĪDZI MAN!

Un no turienes Jēzus aizgāja un atkāpās Tiras

un Sidonas robežās. Un redzi, viena kananiešu sie-

va, kas nāca no tām pašām robekām, brēca un sa-

cīja: ak Kungs, tu Dāvida Dēls, apžēlojies par ma-

ni! Manu meitu ļauns gars nežēlīgi moka. Bet

Viņš tai neatbildēja neviena vārda. Tad Viņa mā-
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cekļi pienāca, lūdza to un sacīja: Atlaidi to, jo tā

brēc mums pakaļ. Bet Viņš atbildēja un sacīja: es

esmu sūtīts vienīgi pie Israeļa cilts pazudušajām
avīm. Bet tā nāca, metās Viņa priekšā zemē un sa-

cīja: Kungs, palīdzi man! Bet Viņš at-

bildēja un sacīja: eklājas bērniem maizi atņemt un

to nomest suņiem priekšā. Bet viņa sacīja: Tā gan,

Kungs! Bet tomēr sunīši ēd no druskām, kas no-

krīt no viņu kungu galda. Tad Jēzus atbildēja un

tai sacīja: Ak sieva, tava ticība ir liela, lai tev no-

tiek, kā tu gribi. Un viņas meita kļuva vesela tai

pašā stundā.

Mat. 15, 21—28.

Skatoties sevī un savā apkārtnē, redzam, ka daudz kas ir mai-

nījies. Ir mainījušās valdības un valdnieki Esam dzīvojuši dažā-

dās zemēs, dažādos saimnieciskos un politiskos apstākļos. Arī

mūsu personīgajā dzīvē ir notikušas pārmaiņas. Viss mainījies,

kļuvis citāds. Kaut kas visā šai maiņā tomēr nav mainījies, kaut

kas ir palicis — palicis sauciens, lūgums:

Kungs, palīdzi man!

Pēc palīdzības sauc trūkumcietējs, slimnieks, mirstošais. Pēc

palīdzības dažreiz sauc arī šķietami laimīgais cilvēks. Sevišķi

pēdējos gados sauciens pēc palīdzības ir raisījies no mūsu dvē-

selēm.

Sauciens „Kungs, palīdzi man!" ir atskanējis arī sirmā senat-

nē, kā to mums stāsta evaņģēlijs par kananiešu sievu.

I

ledziļinoties šai svēto rakstu vietā mūsu gara acu priekšā no-

stājas kananiešu sieva, kā lūdzoša māte.

Un redzi, viena kananiešu sieva, kas nāca no tām pašām ro-

bežām, brēca un sacīja: „Ak Kungs, tu Dāvīda Dēls, apžēlojies

par mani! Manu meitu ļauns gars nežēlīgi moka.

Kananiešu sieva ir ļoti nelaimīga māte. Viņai dienu no die-

nas jāskatās savā slimajā meitā, ko mocīja ļauna slimība, ļauns

gars. Viņas sirdij bija uzvelts ļoti smags krusts. Viņa bija ar

mieru pārvārēt grūtākos šķēršļus, iet tālus ceļus, lai tikai atrastu

ārstu un zāles, kas spētu palīdzēt nelaimīgajai cietējai. Meita

palika ar katru dienu slimāka, vaidi stiprāki. Mocījās meita, mo-

cījās vēl vairāk māte. šīs kananiešu sievas ciešanas un uzupurē-

šanos sava bērna labā īsti spēs saprast tikai māte. Tikai mā-

te spēj sava bērna ciešanas padarīt par sa -

Vēj ā m . Tikai māte spēj dalīties bērna liktenī. Māti Dievs

tādu ir radījis!

Pirms dažiem gadiem Amerikas laikraksti vēstīja kādu bē-

dīgu notikumu. Rietumu prērijās sniega vētra bija pārsteigusi ce-

ļā māti ar bērnu. Māte cīnījās varonīgi ar sniega brāzieniem,

urbjoties ar izbaiļu pilnu skatu necaurredzamā sniega masā. Spē-

ki beidzot pagura. Māte saļima. Saņemot pēdējos spēkus, viņa
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novilka virsdrēbes, ietina tur bērnu, pārliecās pār viņu un pali-

ka guļot. Otrā rītā viņu atrada mirušu. Bērns, saņemdams pie

mātes krūts viņas pēdējo siltumu, aukstumu bija pārcietis. Māte

mirstot bija izglābusi savu bērnu. Tādu Dievs ir radījis mātes

sirdi! Māte bērna glābšanai ir spējīga uzupurēt savu dzīvību.

Evaņģēlijā minētā kananiešu sieva nepiederēja pie Izraeļa

tautas, kurā Jēzus bija piedzimis, kuru viņš gribēja pestīt, izglābt.

No kananiešiem — Palestīnas pirmiedzīvotājiem — kādas ciltis

bija pārcēlušās uz ziemeļiem, tur izveidodamas Feniķiešu tautu.

Feniķieši bija drošsirdīga jūras braucēju tauta. Lai iegūtu zel-

tu, sudrabu un dzintaru, tā devās uz toreiz maz pazīstamiem rie-

tumiem. Kananiešu sieva piederēja šai tautai, un tāpēc tautas

drosme un uzņēmība izpaudās arī viņas rūpēs par savas meitas

likteni. Viņa uzdrošinājās spert soli no neticības ticībā, no

pasaules pie Pestītāja, no nedzīviem elkiem pie dzīvā Dieva Dēla.

Viņai bija jāpārvar savas tautas "aizspriedumi pret jūdiem, kā arī

savas pagānietes dvēseles smagums. Tā kā feniķieši bija piedzī-

vojuši zināmu garīgu atmodu, tad arī kananiešu sievas skats bi-

ja gaišs. Dievs pats viņai palīdzēja Jēzū saskatīt Pestītāju un

Glābēju. Viņa kā māte darīja visu, lai tikai saņemtu no Jēzus

palīdzību savai meitai. Savās lielās bēdās viņa saprata, ka elki

nevar viņai palīdzēt, bet palīdzēt spēj vienīgi Pestītājs - Mesija.

Un tāpēc, sastopoties ar Jēzu, viņas sauciens pēc palīdzības kļūst

arvienu neatlaidīgāks, arvienu paļāvīgāks. „Ak, Kungs, Tu, Dā-

vida Dēls, apžēlojies par mani." Kananiešu sieva bija atradusi

pareizo ceļu. Ko darām mēs ar saviem slimiem, vai ļaunu garu

iespaidā nonākušiem bērniem un citiem piederīgiem? Ir labi, ja

slimības gadījumā nenokavējam ārsta palīdzību, pielietojam va-

jadzīgās zāles, dodam attiecīgu kopšanu, bet, blakus šim ceļam ir

vēl otrs ceļš — ceļš pie Dieva, lūgšanas ceļš. Ak, Kungs, Tu, Dā-

vida Dēls, mans Pestītājs un Glābējs, apžēlojies par mani, apžē-

lojies par manu bērnu, palīdzi viņam miesas un dvēseles bēdās.

Laimīga ir tā māte, kas no visas sirds var savus sāpju bērnus

pavēlēt Dievam, zinādama, ka Viņš lūgšanas paklausa.

Kananiešu sievas uzticība un lielā paļāvība Jēzum aicinā arī

mūs pārbaudīt savu uzticību Dievam, jo tā nepamet kaunā. Un

ja mēs savā dzīvē Dieva palīdzību esam piedzīvojuši, tad būsim

drošsirdīgi liecinieki. Stāstīsim par to arī citiem cilvēkiem, aici-

nāsim viņus uz dievnamu, aicināsim nodoties Dievam un Viņa

valstības darbam.

n
No evaņģēlijā minētās kananiešu sievas savu skatu vērsīsim

uz Jēzu, uzlūkosim Viņu. Kā izturās Jēzus, sastopoties ar kana-

niešu sievu? „Kungs, palīdzi man!" — skan sievas lūgums. „Bet

Viņš tai neatbildēja neviena vārda. Kananiešu sievai tas ir smags

pārbaudījums. Varam jautāt, kāpēc Jēzus neatbildēja tik smagi
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piemeklētai mātei? Jēzus ir bijis labākais dvēseļu kopējs un au-

dzinātājs zemes virsū. Viņš grib vairot un nostiprināt mātes ti-

cību. Kananiešu sieva bija dzirdējusi par Jēzus brīnumdarbiem

un Viņa palīdzību. Viņas lūguma paklausīšana tai šķita pati par

sevi saprotama lieta. Mātes mīlestībā viņa bija darījusi visu ie-

spējamo, un tāpēc lūguma paklausīšanā viņa nešaubījās.

Vai arī mēs savās lūgšanās daudz reiz nelīdzināmies kananie-

šu sievai? Dienu un nakti paceļās lūgšanas pie Dieva un daudzi

domā, kā dzīvajam Dievam lūgšanas jāpaklausa. Ja tas notiek

— ticēt ir viegli; pretējā gadījumā mūsu ticība nonā.k pārbaudī-

jumā. Savās lūgšanās mēs ļoti bieži aizmirstam, ka mums nav

nekādas tiesības prasīt lūgšanu paklausīšanu, jo Dievs mūsu lūg-

šanas paklausa tikai no savas lielās žēlastības un mīlestības. Lūg-

šanu Dievs neatstāj bez atbildes. Dažreiz mēs to saņemam ātri,

bet dažreiz tā nāk ļoti lēni. Lūgšanas paklausība atkarīga no lū-

dzēja. Cik tuvu mēs stāvam Dievam un, vai mūsu griba padota

Dieva gribai. Lielie lūdzēji bijuši ļoti nopietni lūdzēji. Domāsim

par Mārtiņu Luteri, kas Wormsā naktī no 17. uz 18. aprīli 1521.

gadā savā mājvietā gulēja uz ceļiem un vienmēr sauca savā lūg-

šanā: „Dievs, Tu man šo darbu esi uzticējis, — tagad stāvi man

klāt, ka es to arī izpildu tavā vārdā!" Otrā dienā viņš

droši nostājas valsts saeimas priekšā, sacīdams: „Es citādi neva-

ru, Dievs lai man palīdz!" Mārtiņš Luters cīnījās lūgšanā un bez

šīs cīņas Wormsā, pasaule būtu gājusi citu ceļu.

Dažreiz mūsu lūgšanas paklausīšana vilcinās mūsu mazticības

dēļ. Kananiešu sieva lūdza, sauca, kliedza — bet Jēzus nepaklau-

sīja. Lielāka ir mācekļu līdzjūtība. Viņi saka: „Atlaidi to, jo tā

brēc mums pakaļ." Mācekļi gan tomēr vairāk domāja par savām

ērtībām, nekā par patiesu palīdzību. Jēzus grib kananiešu sie-

vu viņas ticībā vēl vairāk stiprināt, un tādēļ nepaklausa mācek-

ļus. Tad kananiešu sieva metās zemē pie Jēzus kājām, tā aizkru-

stodama Viņam ceļu un saka, lūdz, dreb:
„ Kungs, palīdzi

man!"

Bet Viņš atbildēja un sacīja: „Neklājās bērniem maizi at-

ņemt un to nomest suņiem priekšā."
Jēzus te uzsver, ka Viņam jādarbojas Izraeļa tautā, bet ne pie

pagāniem. Viņš saka mums visgrūtāk saprotamu vārdu „suņiem".

Vai kananiešu sievā, pēc Jēzus noraidošiem vārdiem, nesacēlās

aizvainotais sievietes lepnums, mīlestības pilnās mātes bailes, ce-

rībā pieviltā paganietes ticība? Vai neiestājās zināms atslābums

viņas lielajā paļāvībā? Nē ! Kananiešu sieva atbild: „Tā gan

Kungs, bet tomēr sunīši ēd no druskām, kas nokrīt no viņu kun-

gu galda!" Vārdi „tā gan" ir lieli savā nozīmē. Kananiešu sie-

va zināja, ka ir beztiesīga saņemt Jēzus palīdzību, bet viņa arī

zināja, ka tiesībām izbeidzoties, sākās žēlasti-

ba. Viņa juta, ka Jēzus lūpas runā gan par tiesībām, bet Viņa
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acis tomēr izstaro žēlastību. Nav tisību, bet no žēlastības viņa

var saņemt visu. Viņas ticība aug. Beidzot pienācis brīdis, kad

Jēzus sacīja: „Ak, sieva, tava ticība ir liela, lai tev notiek,

kā tu gribi." Dažādos veidos Dievs audzina ticību cilvēkos. Vai

mēs grūtos izšķiršanās brīžos arī varam sacīt: „Tā gan." Jo kas

gan arī mēs esam? Piliens jūrā! Visslavenākais cilvēks mirstot

līdzinās tikai kādai mūža mežos nokritušai lapai, lai gan arī šo

„mazo lapiņu" Dievs radījis pēc savas līdzības un nolēmis mūžī-

bai, un tāpēc mūsu dvēseles ilgojas pēc Dieva un, Viņu meklējot,

no mūsu sirds dziļumiem raisās lūgšana. Un labi, ka arī mūsu

lūpas var čukstēt vārdus „tā gan". To spēj tikai pazemīga sirds.

Lepnai sirdij, Dievam klusējot, vai lūgšanas nepaklausot, trūkst

drosmes sacīt vārdus „tā gan". Tā aiziet mērķi nesasniegusi.

Lepna sirds ir vāja. šai savā ticībā kananiešu sieva

savā lielajā pazemībā saņēma Jēzus palīdzību. „Un viņas meita

kļuva vesela tai pašā stundā."

111

Evaņģēlists Matejs, aprakstot notikumu ar kananiešu sievu,

savām gara acīm skatīja ne vien lielo palīgu Jēzu Kristu, ne vien

lūdzošo māti un viņas slimo meitu, bet arī tos tūkstošus un mil-

jonus, kas pēc daudziem gadu simteņiem savās rokās turēs Jauno

Derību un lasīs šo 15. nodaļas 21—28. pantus. Tas esi arī tu un

arī es. Mēs neviens nezinām brīdi, kad arī mūsu mājās var ie-

griezties slimība. Nezinām, kad var saslimt mīļākais cilvēks pa-

saulē. Rokām saliekoties lūgšanā, evaņģēlists Matējs mums at-

gādinā kananiešu sievas lūgšanu — „Ak, Kungs, apžēlojies par

mani! Ak, Kungs, palīdzi man! Mēs neesam pasar-

gāti arī no nepaklausības, vieglprātības, baudkāres, dusmām —

šiem ļauniem gariem, kas tik bieži izposta mūsu dzīvi, sagādā sā-

pes un ciešanas, kas bieži vien ir sāpīgākas par miesas ciešanām.

Lai tad mūsu sirdīs atskan tā pati lūgšana: Kungs, palī-

dzi man! Lūgšanai jānoved Dieva tuvumā. Kananiešu sie-

va spēja pārvarēt daudzus šķēršļus, veikt tālu ceļa gabalu un, no-

nākot Jēzus tuvumā, izkliegt savas sirds sāpes: „Kungs, palīdzi

man! Viņa savā lielajā pazemībā spēja lūgt un lūgt... līdz bei-

dzot Jēzus dziedināja ne vien meitu, bet dziedināja arī kananie-

šu sievas dvēseli. Neprasot no Jēzus nekādas redzamas zīmes,

viņa priecīga steidzās mājā, gribēdama visiem izkliegt savu lie-

lo prieku un sirds gaviles.

Ap mums strauji rit stundas, dienas, gadi — laiku nemaz

vairs neredzam. Laika straujā ritumā esam ierauti arī mēs paši.

Mūsu stundas un dienas ir pārslogotas. Mums nav laika tuvoties

Dievam, mums nav laika Dievu lūgt. šai mūsu lielā steigā un

laika trūkumā evaņģēlists mums dāvina trīs vārdu lūgšanu —

Ak, Kungs, palīdzi! Tur izteikts daudz, izteikts viss.

Lūgšana, kam reiz sekoja paklausīšana. Kaut mēs spētu šo lūg-
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Sanu skaitīt ne vien slimības, bēdu un ciešanu brīžos, bet katru

ritu un vakaru. Tā neprasa daudz laika. Labi, ja to spējam lūgt

ne vien par sevi un savām bēdām domājot, bet spējam aizlūgt ari

par savu tuvāko, tautu. Kur paceļas lūgšanas un aizlūgšanas Jē-

zus vārdā — ir lūgšanas paklausīšana. Jēzus savā debes-

braukšanas dienā apsolīja, ka, nestaigājot vairs redzamā veidā

zemes virsū, neredzams būs pie mācekļiem, būs tur, kur ceļi lo-

cīsies lūgšanā, „jo kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā,

tur es esmu viņu vidū."

Caur lūgšanu zināmas spēka straumes ieplūst mūsu miesā un

dvēselē un caur mums uz citiem cilvēkiem tuvākā un tālākā ap-

kārtnē. Apziņa, ka Dievs ir mūsu tuvumā arī vissmagākajos pār-

baudījumu brīžos, palīdzēs mums tais pastāvēt, šķīstīties, atjauno-

ties un, tad, līdzīgi kananiešu sievai, ar gaišu skatu un priecīgu

sirdi staigāt savu dzīves ceļu, zinot, ka Viņš ir manā tuvumā —

Tā ir mana cerība! Amen.

Mācītājs G. Kņezs-Kņezinskis, Oaklandē, ASV

CETURTĀ SVĒTDIENA PRIEKŠ LIELDIENĀM

BARABA UN TU

Bet svētkos zemes pārvaldnieks mēdza atlaist

tautai vienu cietumnieku, kuru tā vēlējās. Un tanī

laikā bija viens sevišķi bīstams cietumnieks, vārdā

Baraba. Un kad tie bija sapulcējušies, Pilāts sacīja

uz tiem: Kuru jūs gribat, lai es jums atlaižu, vai

Barabu, vai Jēzu, kuru sauc par Kristu? Jo viņš

zināja, ka tie to bija nodevuši aiz skautības. Bet

viņam sēžot uz soģa krēsla, viņa sieva sūtīja pie tā

un lika sacīt: Liec mierā šo taisno, jo es šonakt

sapnī daudz cietu viņa dēļ Bet augstie priesteri
un vecaji pierunāja ļaudis, ka tie izlūgtos Barabu,
bet Jēzu nokautu. Un zemes pārvaldnieks atbildēja
un sacīja tiem: Kuru jūs gribat no šiem diviem,
lai es jums atlaižu? Bet tie sacīja: Barabu. Tad

Pilāts saka tiem: Ko tad es lai daru ar Jēzu, kuru

sauc par Kristu? Viņi visi saka: Sist Viņu krustā!

Bet viņš sacīja: Ko tad Viņš ļauna darījis- Bet tie
brēca vēl vairāk: Sist Viņu krustā! Bet kad Pilāts

redzēja, ka viņš nekā nevar izdarīt, bet troksnis kļu-
va vēl lielāks, tad viņš ņēma ūdeni un mazgāja ro-

kas ļaužu priekšā, sacīdams: Es esmu nevainīgs pie
šī taisnā asinīm. Raugait jūs paši! Un visi ļaudis
atbildēja un sacīja: Viņa asinis lai nāk pār mums

un mūsu bērniem. Tad viņš tiem atlaida Barabu,
bet Jēzu šauta un nodeva, lai viņu sistu krustā.

Mal. 27. 15—26.

Kristus ciešanu svētais kalns. Dziļā godbijībā sirds noliecas

šinī laikā šīs mīļās sāpju sejas priekšā. Gribas raudzīties uz Vi-
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ņu un izprast Viņa sāpju dziļāko būtību, jo katrs jūtam — šīm

sāpēm ir sakars ar mums. Un ja arī pilnā mērā nespējam ne

izprast, ne aptvert, tomēr jūtam, liels Viņš nostājās mūsu priek-

šā. Liels bija Jēzus, kad sludināja, liels, kad darīja brīnumus,
bet vislielāks, kad cieta. Arī cilvēks liels var būt, kad runā gud-

rus vārdus un izsaka jaunas un dziļas atziņas; liels, kad dara cē-

lus darbus; bet laikam gan vislielāks cilvēks var izaugt ciešanās.

Sevišķi, kad nes Dieva uzliktās, liktenīgās sāpes, vai arī sāpes ci-

tu dēļ. Tikai, vai izaugs liels, atkarājas no tā, kā panesīs. Kas

nesīs kurnot, sūdzoties, vaimanājot, skatās uz sāpēm kā ļaunumu,

tas kļūs arī sāpēs sīks. Bet kas nes dziļā ticībā un pazemībā, kā

Dieva uzliktu uzdevumu, tas aug un aug lielumā. Tomēr pāri vi-

siem cilvēkiem un viņu ciešanām paceļas Kristus ar savu sāpju

krustu.

Ir daudz ko runāt un domāt par Kristus ciešanu ceļu un lai-

ku, bet izsmelt visu nekad nevarēsim, kaut arī runātu dienu no

dienas. Tādēļ apstāsimies tikai pie viena atsevišķa brīža šinī ce-

ļā. Jūdi saņem Jēzu naktī. Ved pie Annasa. Tai pašā laikā sa-

pulcējās augsta tiesa Kaifasa vadībā. Uz šejieni atved arī Jēzu.

Pratinā, izmeklē, bet neko nevar pierādīt. Tad augstā priestera

jautājums: „Vai Tu esi dzīvā Dieva Dēls?" Uz to Jēzus skaidri

apliecina: „Jā!" Ar to pietiek. Viņu notiesā kā Dieva zaimo-

tāju uz nāvi. Bet Palestīna ir zem Romas varas un tikai romiešu

zemes pārvaldnieks var izlemt par dzīvību un nāvi. Nu ved Jēzu

pie Pilatus. Pilatus ar interesi raugās uz šo savādo vīru, jo jūt,

tas ir lielāks, kā tie, kas ap Viņu. Arī viņš neatrod vainu. Viņa

sieva arī tam saka: „Liec mierā šo taisno." Viņš grib to atbrī-

vot un prasa no jūdiem pierādījumus: ko tad Viņš ļauna darījis?

Tad liek šaust Jēzu un domā, ar to pietiks, un tie liks Jēzu mie-

rā. Tad grib izlietot vēl vienu līdzekli. Ir parasts, ka „svētkos

zemes pārvaldnieks mēdza atlaist tautai vienu cietumnieku, kuru

tā vēlējās". Viņš zin, augstie priesteri un vecāji aiz skaudības

ir Jēzu nodevuši, tāpēc caur tautu viņš grib izglābt Jēzu no šī

viņu naida. Viņš griežas pie tautas, kas sapulcējusies ap pili.

„Un tanī laikā bija viens sevišķi bīstams cietumnieks, vārdā Ba-

raba." Slepkava un ļaundaris. Tātad bija tikai divi, šis Baraba

un Jēzus. Pilātam nebija šaubu, neizvēlēsies taču slepkavu Jēzus

vietā. Skan viņa jautājums: „Kuru jūs gribat, lai es jums atlai-

žu, vai Barabu vai Jēzu, tā saukto Kristu?" Gaida atbildi. Bet

— notiek neticamais. No tautas ap viņa pili atskanēja sauciens,

sākumā nedrošs, vēlāk arvienu skaļāks un draudošāks: „Bara-

bu!" Un kad pārsteigtais Pilatus jautā: „Ko tad lai es daru ar

Jēzu?" Skan ņirdzīga, asinskāra atbilde: „Sist Viņu krustā!"

Kā tas iespējams? Bet mēs jau lasījām: „Bet augstie priesteri

un vecāji pierunāja ļaudis, ka tie izlūgtu Barabu, bet Jēzu no-

kautu." Te mēs redzam, cik viegli var tā saukto tautu pierunāt
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uz visļaunākajiem darbiem. Vai drīkstam teikt, ka tautas tiesa

ir Dieva tiesa? Kas nu te notika? Baraba bija, kā lasījām, „se-

višķi bīstams cietumnieks" un bija pelnījis sodu un nāvi. Vēl

dažas dienas, un viņš pelnīto sodu būtu saņēmis. Bet piepeši —

viņu atbrīvo un krustā sit Jēzu. Tātad Jēzus mirst Baraba vie-

tā. Lūk, pie šī momenta apstāsimies un padomāsim, ko tas mums

atgādina.

Ir kāda sena leģenda par Barabu. Baraba sēž savā cietuma

kambarī un gaida savu stundu. Piepeši atslēgas žvadz aiz dur-

vīm. Viņš satrūkstas — nu nāk man pakaļ, drīz dzīve noslēgsies.

Bet durvis veras un atskan balss: „Nāc laukā, tu esi brīvs." Ne-

tic. Un tomēr tas tiesa. Ārā ļaužu pilnas ielas, visi dodās uz

Golgātu, aizrauj viņu līdzi. Tur trīs krusti. Viņš skatās: to pa

labo roku es pazīstu, arī to pa kreiso. Bet vidū, kas tas? Citi

viņam paskaidro, tas ir Jēzus, kurš mirst tavā vietā. Baraba rau-

gās un nevar vairs acis novērst no šīs sejas. Viņā viena vienīga

doma: nebūtu šī Jēzus, es tagad Viņa vietā būtu pie krusta. Es

ar saviem darbiem un dzīvi biju pelnījis to, ko Viņš tagad cieš.

Un viņš nevar aiziet no šejienes, viņam ir jāraugās uz šo cietēju,

viņa acu priekšā slīd visa viņa agrākā dzīve, sirdī žēlums, bet

tai pašā laikā arī dziļa pateicība un mīlestība pret Jēzu.

Bet nu, vai mūsu ausīs neskan kādas pazīstamas dziesmas

vārdi: „Ko Tu, Kungs, cietis esi, Es vienīgs pelnījis, — Tos grē-

kus, ko Tu nesi, Es esmu darījis." (131, 4.). Jā, vai arī mēs ne-

esam kā šis Baraba? Kas ir mūsu dzīve? Nebeidzamu grēku

virkne. Cik daudz ir grēkots pret Dievu un cilvēkiem! Vai arī

mūsu krūtīs nav bijusi bieži vien tik cieta, netīra, grēcīga un

gļēva sirds? Tā visa mūsu dzīve līdzinās tādai notiesātā istabi-

ņai. Stundas nāk un aiziet, un arvienu tuvāku brīdis, kurā mums

būtu jāsaņem baigs mūžīgais sods. Bet tad nāca Viens, Tas, uz

kuru raugās tagad mūsu acis, Kristus, un lielās sāpēc izcieta kru-

sta nāvi. „Ko Tu, Kungs, cietis esi, Es vienīgs pelnījis!" Ja

to apzināmies, vai nav arī mums kā nabaga Barabam jāstāv un

jāraugās uz šo seju un sirdi, kas izcieta, ko bijām pelnījuši. Tā-

tad pirmais, kas mums jādara — neatlaidīgi un acis nenovēršot,

jāraugās uz šo Golgātas cietēju un jāapzinās: Viņš cieš manā vie-

tā, cieš, ko es biju pelnījis.

Bet ar šo izjūtu vien.kaut arī tajā pateicība un mīlestība, ne-

pietiek. Tas viss uzliek mums arī pienākumus. Ir bijis kāds

tēlnieks. Viņš ir veidojis kādu lielu darbu, kurā attēlota „Kri-
stus noņemšana no krusta", šis mākslinieks, kā tas bieži agrāk

bija parasts, ieveidoja arī sevi, savu seju, kādā no mācekļiem.

Proti, tajā māceklī, kas bija pakāpies uz pie krusta pieslietām

kāpnēm, šis māceklis pūlējās izvilkt naglu no Jēzus kājām. Kad

šim māksliniekam jautāja, kāpēc viņš sev taisni šo vietu un uzde-

vumu izvēlējies, viņš atbildēja: „Daudzi mani un man līdzīgu cil-
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vēku grēki ir dažu labu naglu dzinuši Kristus krustā, miesā un

sirdī; ir laiks, ka mēs tās sākam vilkt laukā." Kad es par to la-

sīju, man bija ilgi jādomā: vai te nav rādīts mums pašreizējais

uzdevums? Mēs katrs un visi kopā esam dzinuši tik daudzas nag-

las Kristus krustā. Nu mums jāsāk viņas vilkt laukā..

Ar ko mēs varam šīs naglas izvilkt? Atcerēsimies Pēteri,

kurš aizliedza Jēzu. Kad gailis dziedāja, viņš atcerējās, ko bija

izdarījis un izgājis ārā viens un vientuļš rūgti raudāja. Redziet,

tāpēc arī ti>k bieži uz baznīcu torņiem dzimtenē bija gailis. Tas

viens no skaistākiem simboliem, jo tas rāda baznīcas uzdevumu

— atgādināt ikkatram: vai tu neesi aizliedzis Jēzu un grēkojis

pret Viņu? Pirmais ceļš, kā izvilkt dažu naglu no Kristus sirds,
ir nožēlas asaras un lūgšana: esmu vainīgs, piedod!

Jau kopš 1871. gada Ziemeļamerikas valstīs pastāv, tā sauk-

tais, „sirdsapziņas fonds". Tas ir valsts kasē, kurā visi tie nodokļu

maksātāji un vispār pilsoņi, kas ir tā vai citādi nogrēkojušies pret

valsti un tai nodarījuši zaudējumus, var iemaksāt šinī fondā to,

ko viņi valstij ir nodarījuši. Neviens neinteresējās par viņu vār-

diem —tā ir sirdsapziņas lieta. Bet vai arī mēs neesam tik daudz

noziegušies pret Dievu un cilvēkiem un vai arī mēs nemēģināsim

savu slikto izturēšanos vai nokavēto izlabot? šeit tad nu vaja-

dzīgs tāds „sirdsapziņas fonds". Tāds nav valsts kasē, bet viņš

tomēr eksistē. Katrs labais darbs, ar kuru mēs gribam izlabot bi-

jušo, ir tāda iemaksa šinī fondā. Katrs atbalsts, iemaksa, ziedo-

jums, teiksim, invalidiem, cietējiem, veciem ļaudīm v. t. t. būs tā-

da iemaksa šinī fondā. Ar visu to tiek atvieglotas citiem grūtī-

bas, ciešanas un dzīves apstākļi, un tādēļ šis darbs, vienalga, kur

un kādā veidā to darām, arī būs tāda naglu vilkšana no Kristus

krusta. Tātad otrais ceļš — bijušā un nokavētā labošana caur

„sirdsapziņas fondu".

Ziemeļu jūrā ir Helgolandes sala. Tikai kādu kvadrātkilo-

metru liela. Uz salas nav ne upes, ne avotu, ne dzeramā ūdens.

ledzīvotāji krāj lietus ūdeni. Ūdens tātad tur dārga manta. Ši-

nī salā nu bija kāds jauks ieradums. Kad bija gaidāmas kristī-

bas, lielākie bērni krāja kristībām kopā ūdeni, kuru tad, salējuši

mazā trauciņā, nesa uz baznīcu. Tā viņi ar šo darbu veica skai-

stu uzdevumu. Kas ir kristība? Kristības brīdī dvēselītē tiek

iespiests Kristus sejas attēls. Vai nu mūsu visu uzdevums nebū-

tu rūpēties, lai visur apkārtnes cilvēku sirdīs arvienu spožāki at-

mirdzētu Kristus sejas attēls! Cik tu, draugs, tuvināsi citu dvē-

seles Kristum, tik tu vilksi no viņa krusta naglas, ko ar saviem

grēkiem esi tajā dzinis.

Apustulis Pāvils savā pirmā vēstulē korintiešiem saka: ..Bet

mēs sludinām Kristu, krustā sisto . .. kas tiem, kas aicināti...
Dieva spēks un Dieva gudrība." Cilvēki, tautas un cilvēce ir Kri-

stu aizmirsuši, bet bez Kristus ir nokļuvuši postā, naidā, asinis.
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Glābt mūs var vienīgi Kristus. Tāpēc mums visiem viens uzde-

vums — dedzīgāki un neatlaidīgāki sludināt visiem Kristu, kru-

stā sisto. Cik mēs Viņu sludināsim, apliecināsim, tik mēs vilksim

naglas no Viņa krusta un sirds.

Draugi, atcerēsimies, mēs katrs esam šis Baraba. Mēs bijām

nāvi pelnījuši, bet nāvi mūsu vietā cieta Jēzus. Tad nu raudzīsi-

mies pateicībā un mīlestībā uz šo Golgātas vīru. Bet neaizmir-

sīsim arī to mākslinieku, kas ir teicis: „Ir laiks naglas, ko es un

man līdzīgi cilvēki ar saviem grēkiem esam dzinuši Jēzus mie-

sā un sirdī, vilkt laukā." Un kā šīs naglas vilkt, nu mēs to zi-

nām: ar Pētera nožēlas asarām, ar bijušā un nokavētā labošanu

caur sirdsapziņas fondu, ar to, ka cenšamies, lai katra sirdī spo-

žāki atmirdzētu Kristus sejas attēls, un ar to, ka sludinām visiem

šo krustā sisto kā vienīgo glābēju no cilvēku un cilvēces naida,

asiņu un asaru posta. Amen.

Prāvests A. Skrodelis, Hamiltonā, Kanadā

TREŠĀ SVĒTDIENA PIRMS LIELDIENĀM.

KRUSTA CEĻŠ

Tie pielika rokas Die Viņa un To saņēma.
Mark. 14, 46.

Jaunā Derība pazīst divas pasaules: šīs zemes zemās un tum-

šās ielejas un kā pretstatu tām gaišu un svētlaimīgu pasauli de-

besīs. Ceļš uz šo apskaidroto pasauli nav cilvēku roku darbs.

Tas mums Jēzū Kristū dāvināts. Cilvēku visos laikos nodarbina

jautājums: kā varu tur nokļūt? Dievbijīgais dziesminieks (Ps.

24, 3—4) jautā: „Kas kāps tā Kunga kalnā un kas stāvēs Viņa

svētajā vietā? Kam nenoziedzīgas rokas un skaidra sirds, kam

prāts nenesas uz nīcīgām lietām." Cilvēks, dzīvodams šinī pasau-

lē, ir arī šīs pasaules pilsonis, saistīts pie šīs zemes dzīves ar cie-

šām saitēm. Normālos apstākļos cilvēks apzinās, ka šī dzīve nav

vienīgā. Viņā runā ilgas pēc apskaidrotas dzīves un viņu nodar-

bina doma: kas stāvēs tā Kunga svētajā vietā? Tamdēļ viens no

vissvarīgākiem jautājumiem cilvēka dzīvē ir jautājums: kā es

varu atpestīts kļūt? Par atpestīšanu domā cilvēks uz zemas at-

tīstības pakāpes, domā civilizētais cilvēks, ir domājis pirms mums,

domājam mēs un domās tie, kas nāks reiz mūsu vietā. Ir, pro-

tams, priekšzīmīgi cilvēki, būs arī tādi, kas sasnieguši augstu pil-
nības pakāpi reliģiskā un tikumiskā dzīvē, un tomēr, ja viņus nav

pārņēmis farizēju gars, tie savos sirdsdziļumos apliecinās un ilgo-

sies: kā varu atpestīts kļūt? Vai to cilvēks var panākt ar saviem

spēkiem? Atcerēsimies mūsu ticības atjaunotāju Mārtiņu Luteru

un viņa dvēseles cīņas jaunībā. Viņš varēja sevi bez mēra mo-
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cīt ar gavēņiem, grūtiem pārbaudījumiem un pašmocībām. Pār-

mērīgā dziņā pēc pilnības viņš pārbauda katru savu vārdu, domu

un soli, un atkal un atkal viņš atrod sevī ir naidu, ir dusmas, ir

augstprātību, ir godkārību. Ko cilvēks pats panākt nevar, to

Dievs savā žēlastībā cilvēkam piešķir. Viņš mums rāda pestīša-

nas ceļu — Jēzū Kristū. Ja par to domājam un mums sāk atvēr-

ties acis par Dieva dāvāto pestīšanas ceļu, par pašuPestītāju, tad

kādai ir jābūt mūsu prieka un pateicības liecībai par atvērto ce-

ļu pie Dieva! Vai esam to pietiekāmi atzinuši, vai esam par to

no sirds pateicīgi? Cik niecīga gan ir cilvēku pateicība!

Cilvēku pestīšana ir panākta krusta ceļā. Evaņģēlijs to

ievada vārdiem: „Tie pielika rokas pie Viņa un to saņēma." Cie-

šanu laikā kavējamies savās pārdomās pie Lielā Cietēja. Vai to

darām pilnā mērā, vai dzīvojam līdzi visiem krusta ceļa notiku-

miem, vai mantojam Lielā Krusta Nesēja svētību, katrs savu sī-

ko dzīves krustu nesot? Cik daudzreiz, apkārtējo dzīvi vērojot,

nav jāliecina, ka Kristus ciešanu laiks prasa daudz vairāk nopiet-

nības, dziļāka dzīves uztvēruma, patiesākas reliģiskās pietātes.

Ne vien Lielā Piektdienā esi aicināts savus ceļus locīt Krusta Ne-

sēja priekšā. Baznīcas zvani tevi aicinā daudz biežāk zemoties

un pielūgt to, kas cieta mūsu dēļ pie krusta staba.

Bet kāds tad ir īsta Kristus mācekļa ceļš? Viņš nesa savu

krustu un Viņa sekotājiem arī pienākas būt krusta nesējiem. „Uz

debestēviju ceļš ērkšķiem sēts," bet, pa šo ceļu staigājot, raudzī-

simies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju, kas Viņam sagai-
dāmā prieka vietā krustu ir pacietis, par kaunu nebēdādams, un

ir nosēdies Dieva tronim pa labai rokai." (Ebrej. 12, 2).

Krusta ceļš ir atsacīšanās ceļš. īstam Kristus seko-

tājam ir jāiet atsacīšanās skolā., ir jāpārvar daudz pārbaudījumu

savā dzīves gājumā, ir jāpārrauj ne viena vien saite, kas viņu

saista pie šīs pasaules. Ka tas nav viegli, to zina katrs no sa-

viem piedzīvojumiem un redz savā apkārtnē daudz piemēru. Vai

Jēzus savā zemes dzīvē tik bieži nav aizrādījis uz grūtībām, kas

cilvēkiem pārvārāmas, kad tie nāca pie Viņa jautādami: kā varu

iemantot mūžīgo dzīvošanu? Ir zīmīgi, ka jau par pirmo cilvēku

paradīzē teikts, ka tas nav izturējis atsacīšanās pārbaudījumu, un

tā līdz mūsu dienām cilvēkus pārbauda dažāda veida kārdināju-

mi. Pieminot pirmo cilvēku, kas nebija pietiekami stiprs atsa-

cīties, t. i. pārvarēt kārdinājumu, minēsim Vienu, kas to spēja

kārdināšanu stundā tuksnesī, atsakot kārdinātāja balsij pārvērst

akmeņus par maizi, rādīt brīnumus v. t. t., un apliecināja, ka pā-

ri pasaules godībai tev būs Dievu savu Kungu pielūgt un Viņam

kalpot (Mat. 4, 1—10). Te parādās lielais garīgais spēks, te ru-

nā uz mums tas, kas kārdināšanas uzvarējis un arī mums spēj

palīgs būt, kad cīnāmies kārdināšanu stundās.

Krusta ceļš ir dzīvības ceļš. Ka Jēzus krusta ceļš ir
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dzīvības ceļš, to pat Viņa mācekļi savā laikā, nevarēja aptvert.

Krusta ceļš Jēzu noveda Golgātā pie krusta staba. Bet Lielai

Piektdienai sekoja Lieldienas, dzīvības svētki. Dzīvība svinēja

savu uzvaru. Tā patiesi dzīvības svētki tiek svinēti, kur cilvēki

Jēzum seko vārdos un darbos, atsacīdamies no savas patmīlības,

no savas iedomas, lai visi būtu tikpat labi, kāds es esmu. Mār-

tiņa Lutera vārdi skan noteikti, ka vecajam cilvēkam mūsos ik

dienas ar grēku nožēlu un atgriešanos jātiek nogremdētam un jā-

mirst ar visiem grēkiem un ļaunām iekārēm, un tai vietā ik die-

nas jāceļas augšā jaunajam cilvēkam, kas taisnībā un šķīstībā
Dieva priekšā dzīvo mūžīgi. Vai mūsu trimdinieku ceļš arī ir

dzīvības ceļš? Izkaisīti pa visu pasauli, mēs sastopamies ar da-

žāda veida grūtībām. Tik viegli tur kārdinātāja balsij sēt savu

postošo sēklu klīstošo cilvēku sirdīs. Mēs gribam dzīvot! Dzīvī-

bas ceļš tev ir zināms. Lai Dievs dod, ka tautas zaudējums bū-

tu niecīgs un lielum lielais vairums reiz svinētu arī savas tautas

dzīvības svētkus!

Beidzot krusta ceļš ir godības ceļš. Savā laikā Latvi-

jā kristīgās jaunatnes sanāksmēs un ticības mācības stundās jau-

natne ar sajūsmu dziedāja un izprata: „Caur sāpēm debess godī-

bā mans Jēzus iegājis. Kas tic, to savā valstībā Viņš arī ievedīs.

Mūs ar, Kungs, kaunā nepamet, bet liec mums ciest un uzvarēt,

ved mūs caur nāves ieleju uz savu gaismas Ciānu. Caur tumsī-

bu uz gaismas Ciānu." Ir labi, ka jaunatne ieauga šādā ticībā.

Vērojot viena otra kādreizējā jaunieša dzīves ceļu un dzirdot

par dzīves apstākļu radīto smago nastu, ir jāliecina, ka ne ar

paša spēkiem ir pārvarētas grūtības, bet gan, ka kāda roka ir

vadījusi, cēlusi un palīdzējusi. Tamdēļ arī, lai ikvienam tālā

ceļā mīļš ir ceļa spieķis — lūgšana: mūs ar, Kungs, kaunā ne-

pamet, bet liec mums ciest un uzvarēt. Krusta ceļš ir arī godī-

bas ceļš. Amen.

Prāvests J. Teriņš, Stokholmā, Zviedrijā.

OTRĀ SVĒTDIENA PRIEKŠ LIELDIENĀM

KĀ KRISTIETIS PANES ŠĪS PASAULES NAIDU

Tā ir mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu. Kad

pasaule jūs ienīst, — ziniet, viņa mani papriekš ir

ienīduši. Ja jūs būtu no pasaules, pasaule mīlētu

tos, kas viņai pieder. Bet tā kā jūs neesat no pasau-
les, bet es jūs esmu izredzējis no pasaules, tad pa-
saule jūs ienīst. Atcerieties manus vārdus, ko es

jums sacīju: Kalps nav lielāks par savu kungu. Ja

viņi mani vajājuši, viņi vajās arī jūs. Ja viņi ma-

nus vārdus ir turējuši, viņi turēs arī jūsējos. Bet
to visu viņi jums darīs mana vārda dēļ, tāpēc ka
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viņi nepazīst to, kas mani sūtījis. Ja es nebūtu nā-

cis un viņiem to teicis, viņiem nebūtu grēka. Bet

tagad viņiem nav ar ko aizbildināt savu grēku. Kas

mani ienīst, ienīst arī manu Tēvu. Ja es viņu star-

pā nebūtu darījis darbus, kādus neviens cits nav da-

rījis, tiem nebūtu grēka; bet tagad viņi tos ir redzē-

juši un tomēr ienīst ir mani, ir manu Tēvu. Bet

jāpiepildās vārdiem, kas rakstīti viņu bauslībā: Tie

mani velti ienīduši!

Jāņ. 15, 17—25.

Mīļie kristīgie draugi! „Kaut man būtu spārni kā balodim,

es aizlaistos un nomestos; Redzi, es tālu bēgtu un apmestos tuks-

nesī." (Ps. 55, 7—8.).

Tā izsaucās dievbijīgais dziesminieks Dāvids, kas bija arī rei-

zē ķēniņš, iepretim saviem ienaidniekiem, kas viņu vajāja, šis

ķēniņš Dāvids, kas tik varonīgi un drosmīgi bija pastāvējis sma-

gās, sīvās cīņās pret zobenu un šķēpu, tagad grib aizbēgt, lai ti-

kai nebūtu pretim jāstājās saindētām ļaunuma pilnām bultām,

ko raida ļauni apmelotāji Laimīgais ķēniņš, kuru apskauž ļaužu

tūkstoši, ir gatavs pamest savu krāšņo pili un doties tuksnesī, lai

tikai gūtu mieru.

Ja mēs izlasītu visas Dāvida dziesmas, ko varam zināmā mērā

uzskatīt kā viņa dienas grāmatu un spoguli, kas parāda, ko īsti

ticīga sirds pārdzīvo, tad mēs dzirdētu par vaimanām, cik daudz

naida sniedz ienaidnieki, kāds tajā zemiskums un cik asas ir to

mēles, bet vārdi dzēlīgāki nekā visasākās un indīgākās bultas.

„Kaut man būtu spārini!..." Tā varbūt arī daudzi no kri-

stiešiem gribētu izsaukties, kur šais laikos mums vai ik uz soļa

ir jāsaduras ar pasaules naidu un ļaunumu. — Kā gribētos pacel-

ties spārnos, un doties projām no šīs ļaunās pasaules, varbūt tuk-

snesī, vai kādā tālā ielejā, kur burbuļo mazs avots, tur uzcelt ma-

zu būdiņu, tālu prom no ļaužu ļaunuma, naida un asām mēlēm...

Un ja arī mēs tur neizbēgtu no nabadzības, piemeklēšanām, slimī-

bām, zemes lietu un spēku zaudēšanas, tomēr mēs to visu varētu

panest un sevi mierināt, ka visu to mums uzliek Dieva Tēva va-

renā, bet mīļā roka. —

Ko saņemam no līdzcilvēkiem, tas visdziļāki sāp sirdī un vis-

vairāk aizskar dvēseli, un pret to arī visvairāk saceļās mūsu dvē-

sele. Un tomēr, arī cilvēku naids ir jāmācas kristietim panest kā

kristietim. Tādēļ mēs apecrēdami šīs dienas Dieva vārdus, jau-

tājam — „Kā kristietis panes šīs pasaules naidu?" Un mēs at-

bildam ar šīs pašas svētdienas Dieva vārdiem.

I

a. Mēs saņemam šīs pasaules naidu bez izbrīna, kā kaut kuru

dabīgu lielu šīs pasaules norisē.

„Ja jūs būtu no pasaules." — Tā tas Kungs uzrunā savus

mācekļus. „Pasaule mīlētu tos, kas viņai pieder. Bet tā kā jūs

neesat no šīs pasaules, bet es jūs esmu izredzējis no pasaules, tad
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pasaule jūs ienīst."

Citiem vārdiem, nebrīnāties par pasauli, kāda tā ir, jo tā ne-

var būt citāda un citādi rīkoties. Pasaulei ir jūs jāienīst, jo jūs

neesat līdzīgi šai pasaulei, un tas, kurš grib būt citāds, tuvāks

Dievam, nekā lielais vairums, tam ir jānes zaimi, nievas, pazemo-

jumi, tāda ir šīs pasaules kārtība. Nebrīnāties tādēļ, ja pasaule

jūs ienīst.

Ir ļoti grūti, ja kāda jauna, skaidra dvēsele, nākdama no

krietna evaņģēliska nama, iziedama dzīvē, dara visu labu ciena

un godā cilvēkus, nedara nevienam nekā ļauna, bet tad saduras

ar cilvēku un pasaules naidu un ļaunumu un piedzīvo, ka to viņa

dziļās, skaidrās bērna ticības dēļ izsmej. Tad tas tai ļoti sāp, jo

šis jauneklis vai jaunava ir domājis, ka visi ļaudis tā domā un

dara kā viņa dievbijīgie vecāki mājās., un nu redz

ko citu.

Tās ikvienai jaunai sirdij ir pirmās izbaiļu stundas par sa-

maitāto cilvēci. Tai dzimst krūtīs bezgala lielas ilgas pēc skaid-

ras, ticības miera pilnās tēva mājas, tikt projām, būt atpestītam

no šīs ļaunās pasaules! „Ak, kaut man būtu spārni, kā balodim!"

Bet spārnu nava. To vietā šīs pasaules ceļinieks saņem no

Tēva rokas svētceļnieka spieķi ar norādījumu: „Tu neesi vēl de-

besu pilsonis, tu vēl uz nepilnīgas zemes, ej kā svētceļnieks caur

šo pasauli."

Un nu jāiet, jāsoļo tālāk.
..

Tikai kāda jauka, brīnišķa balss, kā

no ticīgām tēva mājām čukst ausīs: „Eji taisnā ceļā, turies pie

Dieva vārdiem, lasi tos cītīgi un neļauj sevi maldināt no bezdie-

vīgiem, kuri pēc šīs pasaules goda, varas un labuma dzenas.

Kad kādu laiku šis ceļinieks ir gājis, mācījies iepazīt pasauli

un cilvēkus, tad viņš vairs nebrīnās par visu ļaunumu un viltību,

jo zina, ka šīs pasaules naids ir dabīga lieta, un saprot tā Kunga

vārdus: „Ja jūs būtu no pasaules . .
."

Pasaule ienīst ticīgos, jo viņa nespēj tos saprast, un nespēj
arī aptvert, kas rakstīts par pasaules lielo gaismu: „Gaisma spīd

tumsībā, bet tumsība to neuzņēma."

Cēlsirdību no ticīgiem pasaule uzskata par muļķību. Sirds-

šķīsto gājumu caur šo pasauli par augstprātību, un jo bieži gadās,
ka ticīgā cilvēka dziļo, īsto mīlestību pret savu tuvāko pasaule
uzskata par viltotu.

— Pasaule nīst kristiešus, jo nespēj aptvert

viņu rīcību un nostāju. —

īsti kristīgs cilvēks pats ir dzīvs sprediķis un pie tam vēl so-

da sprediķis. Sirdsšķīsta cilvēka ceļš pasaulē viņiem teic: „Redzi,

arī jums būtu tā jāstaigā, tā Kunga vaiga priekšā." Ticīgā cil-

vēka miers un pacietība teic: Redziet, tā arī jūs varētu būt svē-

tīgi tanī Kungā". Tamdēļ pasaule, kas pilna tumsas, naida un

zemiskuma, nevar ciest, ja kāds ir labāks, Dievam tuvāks kā citi,

ja tas ir ērkšķis to acīs. — Tā Ābels tika ienīsts no Kaina, Jāzeps
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no saviem brāļiem; Jānis Kristītājs no Heroda un Herodejas, un

tā Pestītājs tika ienīsts no farizejiem!

Tāpēc, piedzīvojot šīs pasaules naidu, neļaujaties maldināties,

it kā nebūtu Dievs debesīs, un viss tas būtu pret pasaules kār-

tību. Kas ceļā dodas, tam jābūt gatavam saņemt ir saules tveici,

ir nakts vēsumu, vētras, negaisus, pērkoni, krusu un sniegu.

Pasaulei vajaga kādu, ar ko viņa var izrīkoties pēc sevis.

Viens cilvēks tiek iznests cilvēku pūlī, nicināts, zaimots, apmelots,

līdz mocītāji piekūst, tad viņi atpūšas un pēc brīža cits tiek atkal

ņemts priekšā. „Tādēļ, draugs, tā Kunga svētceļnieks, ja esi no-

nācis šādā situācijā, kad tev sit sejā, kad tevi ar akmeņiem un

netīrumiem un dubļiem apmētā, ko gan citu var labāku darīt tā-

dā brīdī, kā ciešāki ietīties savas sirdsšķīstības mētelī un domāt

un lūgt: vētra nebūs mūžīgi, melnie negaisa mākoņi nevar mīļo

sauli izdzēst, tikai uz laiku aizsegt. Cilvēku naids nevar Dieva

žēlastību nolaupīt, tas Kungs, par spīti visam ļaunumam, mani

vedīs godībā, un mana taisnība atmirdzēs kā spoža saule pašā die-

nas vidū.

II

b) Mēs saņemam šīs pasaules naidu bez kauna, kā goda zīmi

Kristus mācekļiem.

„Kad pasaule jūs ienīst, ziniet, viņa mani papriekš ir ienīdu-

ši... Atceraties manus vārdus, ko es jums sacīju: kalps nav Jie-

lāks par savu kungu..." —
Citiem vārdiem, Kristus teic: „Negrie-

žiet vērību uz kaunu, ko pasaule jums liek nest, jo jūs nesat tikai

to, ko jūsu Kungs un Meistars ir arī nesis. Ar to tikai pazīst īstos

Kristus mācekļus." Ir noteika robeža, pie kuras jāizšķiras: Kri-

stus vai šī pasaule; Vai Dievam klausīt, jeb cilvēkiem? Tad nu

ir miers un draudzība pagalam. Bet ievēro, paliekot naidnieks

pasaulei, tu kļūsti draugs Dievam Tēvam. Ir tomēr tādi cilvēki,

kuri ar visiem sadzīvo mierā un draudzībā. Tur var patiesība iz-

rādīties vārdiem: ~Kam nav neviena ienaidnieka, tas nav nekāds

īsts vīrs." šis vārds nozīmīgs. Kurš vienmēr prot ar pasauli sa-

dzīvot mierā un draudzībā, tas nav Kristus māceklis.

Ar pasauli galā tiek tas, kas ar to dzīvo kā tā vēlās, kas kļūst

tās kalps, kas visos pasaules prie kos iet līdz, visas vieglprātības

un ģeķības slavē, kas grēkus attaisno, un sauc un gavi-

lē: „Miers, miers, miers!" Bet tur īstenībā nekāda miera nav, kā

tas ir šodien pasaulē, arī t. s. rietumu kristīgajā pasaulē.

Kā īstu karavīru pazīst pēc viņa ievainojumu rētām, kaujas

karogu pēc ložu trāpījumiem un cauršāvieniem, tā īstu kristieti

pazīst pēc pasaules naida, kas pret to vēršās. Tamdēļ kristietim

nav jānobīstas un jākaunas no ļauno zaimiem un nav jājūtas

glaimotam, kad pasaule to slavē. Visu mēģini nest tā, kā Kristus

ir nesis savā Ciešanu laikā. Vai nav brīnišķi, ja varam sacīt cie-

šanu laikā: „Es ciešu ar Kristu un Kristus cieš ar mani." — Jeb
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ari: „Tie ienīst mani, kā viņi ir to Kungu pirms manis ienīduši.

Vai nav brīnišķi, ka es ari esmu izredzēts kaut ko nest no tā,

ko Viņš ir nesis, zaimus, sāpes, mokas. Kristus svētā vārda dēļ
drīkstu ari es ciest. Caur manām ciešanām Viņa vārds tiek pa-

augstināts, atnākšana paātrināta. Kristus mācekļi saistīti novesti

augstās tiesas priekšā Jeruzalemē bija priecīgi, ka atzīti par

cienīgiem ciest tā Kunga vārda dēļ.

Neuzskati savas ciešanas citu zaimos, melos un naidā tā Kun-

ga vārda dēļ šinī pasaulē — par kaunu, bet uzskati to par

lielu godu, ka drīksti ciest. Kad naids, meli un zaimi tevi vai

mani mcca un spaida, tad saki: „Tie nav tie sliktākie augļi, ap

kuriem lapsenes bariem spiežas." Kristietis klusi nes šis pasau-

les naidu

111

Bet ari:

c) Bez augstprātības, it kā atgādinājumu un sevis pārbaudī-
šana.

„Ja es nebūtu nācis un viņiem to teicis ..." „Tie mani velti

ir ienīduši. .." Viņš varēja tā sacīt, jo neviens Viņam nevarēja

pierādīt kādu grēku. „Kas mani ienīst, tas arī manu Tēvu ie-

nīst." Arī to Viņš var sacīt, jo bija visu laiku vienots ar savu

Debess Tēvu. „Viņi ir redzējuši manus darbus un tomēr ienīst

ir mani, ir manu Tēvu." Viņš var tā sacīt, jo neviens uz šīs ze-

mes nav tādus darbus darījis.

Bet kā ir ar mums? Vai arī mēs stāvam tikpat svēti un ne-

vainīgi pretim šīs pasaulei naidam? Ak draugi! Mūsu paštais-

nā sirds ir gatava uz vietas runāt pretim mūsu ienaidniekiem:

„Tie mani ienīst bez jebkāda iemesla! Mūsu iedomība un augst-

prātība ir ātri kārtībā, lai mūs padarītu par nevainīgiem cietē-

jiem un martiriem Dieva vaiga priekšā. Bet vai pasaules naids

iepretim mums ir vienmēr bez pamata?

Kad ķēniņš Dāvids bija bēglis un Apsalons to vajāja, viņš

vientuļš un atstāts gāja caur kādu pilsētu, tad nāca kāds vīrs

vārdā Simejs, kas nolādēja ķēniņu un apmētāja tā svaidīto ķē-

nišķīgo galvu ar akmeņiem un sauca: „Ārā, ārā, tu, asins suns!"

Tad uzticīgais Abizajs, svētu dusmu pārņemts, sauca: „Kā drīkst

šis suns manu kungu un ķēniņu nolādēt? Es gribu iet un tam

galvu nocirst."

Bet Dāvids pazemībā nolieca savu ķēniņa galvu un sacīja:

„Ļauj viņam lādēt, jo tas Kungs viņam to ir pavēlējis." (2. Sam.

16). Vai viņš ar to nebija domājis par saviem veciem grēkiem,

par savu priekš daudziem gadiem izdarīto asinsgrēku? Ak, cik

bieži, mēs paši nedodam iemeslus pasaulei mūs nolādēt, ienīst,

zaimot! Vai tad, kad mēs savu kristietību uzliekam kā vairogu,

bet ejam caur pasauli melodami pasaules ceļos. Kad savas rokas,

ko tik ticīgi paceļam lūgšanās pret Dievu debesīs, tomēr aptrai-
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pam ar mantrausību un zemām kaislībām. Kad mēs uz savu brāli

noskatāmies no augšienes ar lepnumu un augstprātību, bet sevi

pašus pieskaitām Dieva izredzētiem.

Brāli, ja mēs gribam būt stingri pret sevi, mēs nedrīkstam

sevi slavēt un teikt, ka mūs pasaule ienīst bez iemesla. Ja nav

tā šoreiz, ir bijis citā reizē. Nīdēji, zaimotāji ir varbūt Dieva rīk-

ste — sāpēs mums jājautā: „Ko gan grib man tas Kungs caur šī

ienaidnieka mēli sacīt? Par kādu grēku grib mani sodīt? Uz

kādu vāju vietu aizrādīt? Uz kādu pienākumu aicināt? Kādam

darbam mani pārbaudīt?"

Katra posta diena varētu būt mūsu grēku nožēlas diena. No

ienaidnieka mācīties, tā liela māksla un gudrība.

Lai pats svētais Kungs Jēzus, Pestīšanas avots, stāda mūsu

sirdīs pazemību un nožēlu, ka bez augstprātības nes kristietis šīs

pasaules naidu kā atgādinājumu: „Pārbaudi pats sevi!" Un tāpēc

beidzot:

IV

d) Mēs saņemam šīs pasaules naidu bez rūgtuma, kā nepie-

ciešamību uz tuvāku mīlestību.

„Tā ir mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu." Šinī pavēlē tas

Kungs dod savējiem pretspēku, labāko pretindi pret visu pasaules
naidu — mīlestību.

Mums visiem, Viņa ticīgiem, ir kopā jāsaslēdzas vienojošā, uz-

upurējošā mīlestībā. Un ja arī viss pasaules ļaunums sazvērējās

pret jums, turaties tikai vienoti kopā — mīlestībā. Tā var visu

naidu uzvarēt un pārkausēt. Cik brīnišķi, kad vīrs, sieva un bēr-

ni vakara zilās krēslas stundās, pēc smagās dienas darba sanāk

savās mājās un ir visi kopā vienoti kristīgā brāļu mīlestībā. Kā

tad aizmirstās pasaules naids, ļaunums, viss, kas dienas darbā un

visumā ir sakrājies sirdī! Vai kad tu pieslēdzies tā Kunga drau-

dzei, ticīgo pulciņam. Un te tu sevi jūties vienotu kopējā mīle-

stības garā, par ko Bībele teic: „Ticīgo pulciņš bija viena sirds

un viena dvēsele!"

Kristus pavēle neattiecās vienīgi uz brāļu un māsu mīlestī-

bu, te domāta mīlestība pret visiem. Pasaules ļaunumam ir jā-

kļūst mums par nepieciešamību, ne tikai lai mīlētu brāļus, kas

arī mūs mīl, bet mums jāmācas jo vairāk mīlēt arī ienaidniekus,

savus apmelotājus un nīdējus. Tikai tad mēs būsim īsti kristieši,

Dieva bērni, jo Dievs liek savai saulei uzlekt ir pār ļauniem, ir

pār labiem. Tad vienīgi tu esi īsts Kristus māceklis, ja tu vari

savu glābjošo, svētījošo mīlestības roku izstiept kā priekš drau-

ga, tā prieks ienaidnieka.

Mums jāiegūst mīlestība, kas neļaujas sarūgtināties, bet ļau-

no uzvar ar labu. Un tādēļ, jo vairāk ļaunums pieņemas, jo lie-

lākai ir jākļūst mūsu līdzjūtībai, žēlošanai. Un jo vairāk naids

un ļaunums plosās pasaulē, jo vairāk mums ir jāsēj pasaulē mī-
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lestība. Nedrīkstam pagurt! „Tā ir mana pavēle, ka jūs mīlētu

cits citu!" — „Mllējiet savus ienaidniekus, svētījiet tos, kuri jūs

nolād, darāt labu tiem, kas jūs ienīst, lūdziet par tiem, kas jūs

vajā un apmelo, ka jūs topat sava Debess Tēva bērni!" Lasīju

kādu stāstu no ārmisijas vēstures. Kāds nēģeris bija no Āfrikas

novests uz Vakar-Indijas salām un tur pārdots verdzībā, bet tur

iepazinies un ari piegriezies kristīgai ticībai. Sava godīguma un

uzticības dēļ, viņa kungs to bija iecēlis citiem par uzraugu. Kā-

du reizi kungs paņēmis līdz šo nēģeri uz vergu tirgu pilsētā, lai

nopirktu desmit jaunus vergus. Izvēlējušies spēcīgākos un labā-

kos no visiem. Bet tad nēģeris ieraudzījis vergu tirgū kādu vecu

novārgušu nēģeri, kuru neviens nav gribējis pirkt. leskatījies

dziļi tam acīs, nēģeris - uzraugs lūdzis savu kungu ņemt arī šo

veco vīru. Plantācijas īpašnieks nav gribējis, jo ko viņš iesāks

ar šo veco vīru? Tomēr nēģeris - jauneklis lūdzies savu kungu,

kamēr tas paklausījis. No šī brīža jaunais nēģeris - uzraugs pil-

nīgi pievērsies vecajam nēģerim. Neapnicis to kopis un tam pa-

līdzējis, guldinājis savā guļas vietā, dzirdinājis no savas pudeles

Nesis to, kad tas bijis piekusis, sedzis saviem svārkiem, kad sa-

lis. Šī rīcība uzkritusi kungam un viņš nēģerim jautājis: „Kas

ir ar šo veco vīru? Vai tas ir tavs tēvs?" — „Nē, kungs!" —

„Vai tavs brālis?" — „Nē, kungs!" — „Jeb vai kāds no taviem

tuviem radiem?" — „Nē, kungs!" — „Varbūt tad, kāds no taviem

tuviem draugiem?" — „Nē, kungs!", atbildējis nēģeris. — „Jā, bet

kādēļ tu viņu tā kopi un tik ļoti mīli?" „Viņš ir mans lie-

lākais ienaidnieks, kungs! Viņš bija tas, kas mani

pārdeva verdzībā, bet manā Bībelē stāv rakstīts: „Kad tavs ie-

naidnieks ir izsalcis, ēdini to, kad viņš izslāpis, dzirdini to." Lai

pietiek! Mēs bieži negribam to saprast. Mēs, bēgļu ļaudis, latvju

bāru tauta, šodien maz mīlam, bet runājam daudz

tikai par savu taisnību. Bet vai tas ir Dieva prāts?

Tāpēc nebrīnīsimies, ka nu jau desmit gadi ir apkārt mūsu sveš-

niecībai, bet Dievs vēl nav vēris mums tos savas žēlastības vār-

tus,, kas ielaistu mūs ceļos uz mājām, uz savu mīļo ziemeļu dzim-

teni.

Raugaties, brāli, kā šis melnais vīrs nesa šīs pasaules ļaunu-

mu un naidu! Kādā mīlestībā! Sirsnīgā mīlestībā apkampt ne

vien brāļus, bet arī ienaidniekus, to prasa no tevis un manis, no

visas pasaules Kristus, mūsu Kungs, iedams savu ciešanu ceļu.

Vai mēs jau spējam to? Spēsim — caur Kristu!

Tavs vārds, ak Jēzu, lai jel pilda Pavisam manu dvēseli,

Lai Tava mīlestība silda ,Ka varu atstāt pasauli, Un vārdos, dar-

bos, visās lietās, Lai Tevim vien ir manī vietas. Amen.

Mācītājs Elmars Rozītis, Eslingenā, Vācijā
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PŪPOLU SVĒTDIENA

JŪSMA, KAS IZDZISA

Un kad tie tuvojās Jeruzālemei un nāca pie Bet-

tagas, pie Eļļas kalna, tad Jēzus sūtīja divus no sa-

viem mācekļiem. Un tiem sacīja: Eita uz miestu,

kas jūsu priekšā, un tūdaļ jūs atradīsiet ēzeļa māti

piesietu, un pie tās kumeļu. Atraisiet tos un vediet

pie manis. Un ja kas jums ko sacīs, tad atsakait:

Tam Kungam to vajaga, tūdaļ viņš jums tos atlaidīs.

Bet viss tas notika, lai piepildītos pravieša sludinā-

tais vārds: Sakait Ciānas meitai: redzi, tavs ķēniņš
nāk pie tevis lēnprātīgs uz ēzeļa un nastu nesējas

ēzeļa mātes kumeļa. Un mācekļi nogāja un darījt
+ā, kā Jēzus tiem bija pavēlējis. Atveda ēzeļa mā-

ti un kumeļu, uzlika tiem savas drēbes un sēdināja

viņu tur virsū. Bet daudz ļaužu izklāja savas drē-

bes uz ceļa, citi cirta zarus no kokiem un kaisīja tos

uz ceļa. Bet ļaudis, kas gāja viņam priekšā un no-

pakaļ' kliedza un sauca: Ozianna Dāvida dēlam, sla-

vēts, kas nāk tā Kunga vārdā! Ozianna visaugstā-
kās debesīs! Un kad Viņš iejāja Jeruzālemē, visa

pilsēta sacēlās un sacīja: 'Kas tas tāds? Bet ļaudis
sacīja: šis ir pravietis Jēzus no Nācaretes Galilejā.

Mal. 21. J—ll.

Jūsma ir skaista, tikpat kā zieds pavasarī. Vienalga, vai tu

jūsmo par kādu cilvēku, vai par kādu ideju, vai par savu darbu,

vai par dzimteni, vai par Dievu. Mēs, latvieši, teiksim, ka darbs

top par īstu darbu un dzīve par īstu dzīvi, ja mūsu aicināta ir

atlidojusi jūsma. Protams, jūsma jau nav prātīga —tā plūst pā-

ri katrām formām, katrām prāta robežām, bet taisni šai neprātā

ir tās lielums.

Pūpoļu svētdienā mēs domājam par daudzajām sirdīm, kuras

bija saviļņojis liels skaists jūsmas neprāts. Viņi apsveica, īsti ne-

zinādami ko. Viņi gavilēja, īsti neaptverdami kam. Viņi garā

juta kaut ko lielu un mūžīgi skaistu savā priekšā, un tā. sirdis

pašas no sevis atraisījās priekam.

Tikai viens zīmīgs sīkums: kāds dievbijīgs vīrs atdad savu

ēzelīti ar kumeļu nepazīstamiem ļaudīm, nezinādams kāpēc. Viņš

zināja tikai to, ka „tam Kungam to vajaga" (3. p.) — viņš tū-

liņ paklausīja un atdeva, pat ir nejautājis, kas tas ir par Kungu.
Varbūt viņš bija kaut ko dzirdējis par dievišķo valdnieku, pasau-

les atbrīvotāju, Messiju. Varbūt reizē ar citiem ilgojās pēc tā.

Viņš rīkojās tā, kā īsts latvietis būtu darījis — ja lieta ir laba,
tad tikai met ar pilnu roku, neskaitīdams, nemērīdams. Varbūt

viņš vienkārši ļāvās līdzi jūsmas straumei. Nu arī viņa ēzelītis

lielā godā celts. Līdz tam par ēzelīšiem smējās, turēja tos par
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muļķiem un tiepšām. Tagad viens no tiem ir tapis par svētās pa-

zemības simbolu un tam ir uzticēts nest pašu Dieva sūtīto. Lai

lepnie rikšotāji un kara zirgi skaudībā noskatās uz tā — viņiem

tik liels gods nav parādīts. Viņiem bija tiesība nest tikai bargos

šīs zemes valdniekus un niknos karotājus. Debesu valdniekam

iepaticies mazais drusku smieklīgais soļotājs. Varbūt Pestītājs

savos ceļojumos vēl vienu otru reizi bija kādu šās radinieku pa-

glaudījis, bet kāpēc citi ir piemirsti, bet atminēts tikai viens pats?

Tās ir jūsmas acis, kas redzēja arī Dāvida dēlu, redzēja arī Viņa

jocīgo nesēju un pārvērta viņa jocīgumu par pazemības cēlumu.

Tā ir jūsmas atmiņa, kas to saglabāja tūkstoš gadiem. Jūsma ir

skaista — tāpēc arī ēzelītis ar abām garajām ausīm palika skaists

un neaizmirstams.

Droši vien, Pūpoļu svētdienas gājienam bija maz ārēja krāš-

ņuma. Tas bija neorganizēts, nejaušs. Tie gājieni, ko mēs esam

redzējuši, ārēji bijuši daudz greznāki. Bet taisni šais nejaušos

nesagatavotos gājienos ir kāda vērtība, kas tos padara neaizmir-

stamus. Mēs atcerēsimies tautas gājienus brīvās Latvijas pirmos

gados. Cik tie bija vienkārši, neizskatīgi, nabadzīgi. Tomēr tie

nekad neaizmirsīsies, jo tā bija sajūsma, kas tos veidoja un izdai-

ļoja vairāk par visiem citiem, kas sekoja vēlāk. Pūpolu svētdienā

nav savītas ziedu vītnes, nav vaiņagu, nav lāpu, nav karogu.

Ļaudis lauž zarus, kur pagadās, lai kaisītu uz ceļa. Citi izpauž

sajūsmu vēl neprātīgāk —
tie klāj savas drānas uz ceļa. Citi dzied,

citi sauc līgsmes vārdus, kuru nozīmi viņi pat neaptver. Man lie-

kas — ja mēs redzētu šo ļaužu sejas — arī mēs tiktu ierauti tai

pašā sajūsmā, droši vien, mēs sauktu to pašu, kaisītu zarus, me-

stu arī savus svārkus uz ceļa. Tāpēc, ka šī sajūsma ļaužu sejās

ir tik cēla, tik neikdienišķa, ka mēs nespētu pretoties. Mēs esam

redzējuši sejās ikdienas sadugumu un vienaldzību — mēs neva-

ram dzīvot no tā. Mēs esam redzējuši ļaužu sejās kādu ļaunu
asinskāru reibumu un kaisli — visvisādās revolūciju dienās —

mēs novēršamies no tā ar baigumu. šinīs sejās ir tagad cita jūs-

ma — tā ceļ cilvēku pāri putekļiem. Mēs celtos tai līdzi kā cī-

ruļi zilos gaisos, šinī jūsmā mēs spētu izdarīt arī lielākos skai-

stākos varoņdarbus. Atdot visu, sevi ziedot, sadedzināt uz dieviš-

ķā altāra — tas nebūtu neiespējams lielā jūsmas mirklī. Pūpolu

svētdienas pulks gan neļautu krustā sist to, kas „nāk tā Kunga

vārdā"- Katrs cīnītos tāpat kailām rokām, lietu asinis, stāvētu vai

kristu. Bet kā tas varēja gadīties, ka tas pats Pūpolu svētdienā

apsveiktais dievišķais Ķēniņi tomēr tika piesists pie krusta ti-

kai piecas dienas vēlāk?
.. .

Visu sejās uz ielas ir jūsma, atskaitot vienu — to, kam šī

jūsma parādīta, šai sejā ir dziļa nopietnība un sāpes. Kamēr

citas acis skatās uz Viņu un līgsmo, tikmēr Viņa acis skatās tā-

lumā uz Golgātas kalnu un saredz krustu. Viņš zina — krusta
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ēnā, visa šī skaistā jūsma būs apdzisuši. Vieni teiks: viss tas

bija dievišķi, ko Viņš mācīja un darīja, bet ļaunais ir tik stiprs

un drausmīgs, tāpēc bēgsim! Otrie teiks: būsim prātīgi: krusts

ir smaga lieta, tam nav nekāda spēka un spožuma, tāpēc — aiz-

mirsīsim to. Trešie teiks: „Viņš mūs maldinājis — sit maldi-

nātāju krustā!" Pūpolu svētdienas jūsma ir skaista, bet tai vēl

nav pastāvības un uzticības. Tai trūkst tā, ko baznīctēvs Augu-

stins sauc par „izturības balvu" (donum perseverantiae). Tā ir

gan kā pavasara zieds, bet varbūt caurais zieds, kam rudenī nav

augļa. Lielā izturības balva tika dāvināta Lieldienas rītā. Bet

starp Pūpolu svētdienu un Lieldienas rītu kā bieds ir Lielā Piekt-

diena. Liekas, ka tās abas nesaderas kopā; cik daudz bija sekotā-

ju Pūpolu svētdienā, tik maz ir Golgātas kalnā. Tā Lielais Die-

višķais Ķēniņš Pūpolu svētdienā savu suminātāju vidū ir viens

ar savu baigo- sāpju noslēpumu — Viņš zina — šī jūsma ir tā,

kas drīzi dzisīs.

Tagad nāk prātā kāds cits skats. Gadu atpakaļ skatījos kā-

dā šejienes draudzes namā filmu par pēdējo Vispasaules baznīcu

konferenci, ko bija uzņēmis kāds no šejienes mācītājiem. Tur re-

dzēju daudz prieka aizrautības, sajūsmas. Baznīcu vadoņi gāja

ļaužu apsveikti, draudzīgi, līksmi tērzēdami. Tad mājas tēvs man

priecīgi un noslēpumaini pačukstēja: ~Nu jūs redzēsit kaut ko,

kas sagādās īstu prieku." Apskatījos un tiešām redzēju kādu per-

sonu, kas man un katram latvietim normāli būtu sagādājis īstu

prieku, bet šoreiz, kaut kas iedūrās sirdī. Redzēju kādu sirmu

vīru, noliektu galvu un nopietnu sāpīgu izteiksmi sejā. Tas bija

mūsu Archibīskapa tēvs. Bet kur bija palicis viņa laipnais lab-

sirdīgais smaids, kur viņa sirsnīgais humors? Viņš taču ir tas,

kas vienmēr jūtas labi starp Baznīcas cilvēkiem, jo viņā ir tik

daudz siltuma un simpātiju. Vai viņam sāp tas, ka viņam un ci-

tiem apspiesto tautu pārstāvjiem vairs netika izrādīta tā sirsnība,

kas viņu pirms pāris gadiem tā stiprināja un priecināja iepriek-

šējā lielajā evaņģēliskajā konferencē Lundā? Vai viņš skuma, ka

bija piemirsts, atmests pie malas? Nē! Tas nevarēja būt īstais

iemesls, jo mūsu Archibīskapa tēvs gan daudz godībās bijis lūgts,

bet nekad liela goda un ievērības nav kārojis. Mēs visi zinām,
ka viņš vispriecīgāks jūtas, pats pagājis otrā vietā vai pat pavi-

sam nomalītē, Par ko Archibīskapa tēvs domāja, nostājies sav-

rup it kā ārpus kopējās jūsmas? Man liekas, viņš domjāa par sā-

pēm. Par tām sāpēm, ko Viens cieta par visu grēkiem Golgātas

kalnā, un arī par tām sāpēm, ko cieta kāda maza tauta, ko citi

piemirsuši, atstājuši kādās ļaunās rokās, —
Krustā Sistā naidnie-

ku rokās! Kamēr konferences dalībnieki līksmoja, slavēja Die-

vu Pūpolu svētdienas jūsmā, tikmēr vienam sirmam latvju vīram

domas laikam aizgāja līdz pašai Golgātai. Piecas dienas tāJāk par

citiem — tāpēc arī domas un jūtas bija tik dažādas.
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Nāk prātā vēl viena konference — šo pašu gadu, šo vasari-

ņu. Vispasaules Baznīcu Padome Evanstonā. Dabūju redzēt ie-

vadu — cik brīnišķs un oriģināls sākuma dievkalpojums ar re-

liģiskiem uzvedumiem (pantomimiem). Cik lieliska organizācija,

cik jaukas, labi pārdomātas runas. Un viņas centrētas ap Kristu

— taisni tāpat kā senie Pūpolu svētdienas suminājumi! Un skai-

stas tik bagātu ierosinājumu pilnas pārrunas. Vai tās neskanēja

tikpat kā cīruļa čivināšana zilajos gaisos. Mēs taču nedrīkstam

cīrulītim pārmest, ja tas nav pamanījis lejā lielās melnās krusta

ēnas. Lai viņš trallina pie saulainajiem mākoņiem, neņemsim vi-

ņam ļaunā, viņa trallināšana ir jauka.
Mēs latvieši vienmēr gribējuši pulcēties Pūpolu svētdienas

draudzē, mēs meklējam jūsmu, reliģiskās lietās mēs meklējam lie-

lus skaistus brīžus, mēs vispirms prasām pārdzīvojumu. Bet vai

mēs gribam Kristus lietās arī saistīties, uzņemties atbildību, pa-

likt uzticīgi? Es zinu: tu gribi gavilēt Pūpolu svētdienā. Bet

vai tu gribi palīdzēt Pestītājam smago krustu nest?

Jūsma ir skaista, skaista kā zieds. Bet vai šis zieds ir tikai

vēja zieds, vai tam būs arī rudens auglis? Mīļie draugi, latvieši,

izšķirsimies, — uz mums no augšienes skatās Tas, Kas tika pa-

augstināts krusta kalnā. Uz mums skatās arī kāda maza mīļā
tauta baltās jūras malā — kāda verdzināta samīta tauta. Tāpēc

izšķirsimies, kurā draudzē mēs gribam būt. Vai tikai Pūpolu

svētdienas, vai arī Lielās Piektdienas un Lieldienas rīta draudzē?

Prof. Dr. E. Šmits, St. Paulā, ASV

ZAĻĀ CETURTDIENA

PĒTERA AIZLIEGŠANA

Mat. 26, 69—75.

Stāstu par Pētera aizliegšanu atrodam visos 4 evaņģēlijos

(Mark. 14, 66—72; Lūk. 22, 54—62; Jāņ. 18, 15—18. 25—27). Katrs

no šiem 4 evaņģēlijiem šo stāstu mazliet papildina. Katrā stā-

stījumā bez kopējā satura vēl kas īpatnējs. Mat. evaņģēlijā Pē-

teri kalpi pazīst pēc viņa valodas, izrunas — galilieši izrunāja

aramiešu valodu savādi kā jeruzalēmieši. Markus runā par div-

reizēju gaiļa dziedāšanu: „Pirms gailis divi reizes dziedās". Lū-

kass sniedz īsu, bet neaizmirstami dziļu ainu — Jēzus ar vienu

pašu skumju skatu noved Pēteri pie viņa krišanas atziņas: „Un

tas Kungs pagriezās un uzlūkoja Pēteri. Tad Pēteris atcerējās

tā Kunga vārdus, ko tas viņam bija sacījis: „pirms gailis šodien

dziedās, tu mani trīs reizes aizliegsi." Jānis stāsta par otru mā-

cekli, t. i. sevi pašu, kas bija augstajam priesterim pazīstams un

kurš pie vārtu sardzes par Pēteri aizrunā, lai to ielaistu pagalmā,
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un par to, ka Pēteris, jau pagalmā ieejot, tūlīt uz kalpones jautā-

jumu aizliedz Jāni. Ka šis stāsts visos evarģelijos un tik sīki tiek

stāstīts, liecina, cik bieži šis stāsts pirmdraudzē ir stāstīts, atkār-

tots un cik svarīgs turēts. Varam secināt —
blakus Jūdasa dar-

bam šī Pētera krišana tika uzskatīta par vienu no smagākiem ga-

dījumiem Jēzus ciešanu ceļā, mācekļu un pirmdraudzes izturēša-

nā, dzīvē un darbos. Un ja tas varēja notikt mācekļu pulciņā, vai

tas nevar notikt arī mūsu vidū un ar katru no mums? Ja katrā

mēs varam atrast apslēptā veidā Jūdasu, vai tik pat bieži un dzi-

ļi nesēž katrā arī aizliedzējs Pēteris? Tāpēc vajadzīgs mums uz-

manīgs un dziļš skats uz Pētera krišanu tajā naktī un tikpat dzi-

ļi uzmanīgs arī pašu dvēselē un dzīvē.

Kāds nu savā iekšējā pasaulē šis Pēteris stāv mūsu priekšā?
Pēteris bija teicis: „Jebšu man būtu jāmirst ar tevi, taču ne mū-

žam tevi neaizliegšu." Vai tā bija liekulība un tukši vārdi? Nē,

tā bija viņa nopietna doma, griba un vēlēšanās, tāpēc viņš arī

sekoja Jēzum, kad Jēzu saņēma. Kad viņš šos vārdus teica, viņš
visu iztēlojās un iedomājās citādi, proti: viņš stāvēs blakus Jē-

zum augstās tiesas priekšā, viņus pratinās, tas būs izcils brīdis

un sevišķa situācija un visu skati būs vērsti uz viņiem, nē, viņš

neaizliegs un nepiekāpsies, bet varonīgi stāvēs blakus Jēzum. Tā

mēs visi iedomājamies dzīvi un dažādas situācijas. Tad mēs arī

iztēlojam, kā mēs izturēsimies, rīkosimies, runāsim un atbildēsim,

bet mēs vienmēr sevi redzam izcilā situācijā un iedomājamies zi-

nāmā varoņa pozā. Bet dzīvē gandrīz nekad nenotiek tā, kā mēs

to esam iztēlojuši un kanstruējuši. Dzīve pavisam citādi pienāk

pie mums. Vienmēr mazāk varonīgā veidā, reizēm pavisam sīki

un pelēki. Vienmēr nonākam negaidītā stāvoklī, uz ko neesam

sagatavojušies, kas neatbilst iedomātām, un tā parasti mēs arī ne-

paspējam izturēties, kā bijām to izdomājuši. Pirms vēl spējam

atjēgties, mēs esam jau šā vai citādi izturējušies un reāģējuši, un

parasti ne tā, kā to klusos brīžos bijām iecerējuši, bet gan
kādi mēs sevī esam. Bet vienmēr savā būtībā mēs esam mazāk

varonīgi un vājāki nekā savās domās. Tur nu ir Pēteris. Viņu

neved augstās tiesas priekšā. Viņam jāpaliek pagalmā. Tur ka-

ra vīri un sulaiņi pie ugunskura. Pēterim salst, ne tikai ārēji, bet

arī iekšēji. Viņš dzird karavīru jokus un izsmejošos stāstus par

Jēzu, tā ķēniņa valstību, saņemšanu v. t. t. Viņam šķiet — visa

Jēzus lieta ir sabrukusi. Viss ir noticis citādi, nekā bija iedomā-

jies. Sabrukusi ir lieta, kurai ar visu sirdi bija pieķēries un ti-

cējis. Līdz ar to sabrukusi ir visa viņa paša dzīve. Viss nu viņā
smeldz kā sūrstoša vāts. Un nu nāk vēl ziņkārīgi un nekautrīgi
jautājumi. Tur kalpone: „Tu arī biji ar Jēzu no Nācaretes"; tur

kāda otra: „šis arī bija ar Jēzu no Nācaretes"; tur tie, kas bija
apkārt: „Patiesi, tu esi viens no tiem

..
." Ko viņi grib, kāpēc

viņi vēl un vēl viņam jautā vienu un to pašu? No vienas puses
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Pēteris grib izvairīties, jo viss tas viņā sāp un smeldz, no otras

puses viņā domas: vai man šeit jādod atbilde un norēķini par ma-

nām attiecībām ar Jēzu, šai vieglprātīgajai sievietei un šiem rup-

jajiem kara kalpiem? Nē! Un viņš vairas: „Es nesaprotu, ko

tu runā," „es to cilvēku nepazīstu" v. t. t.

Dzīve pienāca Pēterim pavisam citādi, nekā bija iztēlojies —

ne varoņtogā, ne lielā forumā, bet sīki un pelēki, pagalmā un ka-

ra kalpu vidū. Un šeit viņš krita. Un taisni tas bija, ko Jēzus

bija paredzējis, — viņi nav vēl izauguši un gatavi visām si-

tuācijām. Nebija svarīgi, kas un kur jautāja, — kalpone, su-

lainis vai kara kalpi, pie vārtiem, pagalmā vai pie ugunskura, bet

gan, ka jautāja par viņa attiecībām pret Jēzu

un viņa piederību mācekļu pulciņā. Un Pēte-

ris sāka ar izvairīšanos: „Es nesaprotu, ko tu runā." Bet ar katru

nākošo jautājumu krīt dziļāki, saka: „es nepiederu", tad sāk „lā-

dēties un dievoties", un nāk pār viņa lūpām baigie vārdi: „Es to

cilvēku nepazīstu." Tas tā vienmēr notiek. Sākās ar izvairīša-

nos, kaunēšanos un sīkiem meliem (tā sauktiem notēs un vaja-

dzības meliem, un iet vienkārši tālāku, jo, kas saka A, tam bie-

ži jāsaka arī B, un katrs ļaunais darbs, solis un melu vārds dzem-

dē citus līdzīgus, tajā ir ļaunuma lāsts), nāk slēpšanās, liegša-

nās un dievošanās. .. Un, gluži nemanot, mēs esam jau krituši

Pētera grēkā: aizlieguši, vai cilvēku, vai savu sirdi, vai, kas vis-

svarīgāk, savu Kungu Kristu. Tas liecina, ka nekad mēs nedrīk-

stam ar grēku jokot un pasniegt pirkstiņu; kur to sākam, tur tū-

līt sātans izstiepj savu roku, tver mūs un pret mūsu pašu gribu

rauj tālāk, un atjēdzamies bieži tikai tad, kad esam jau dziļi, dzi-

ļi krituši. Tāpēc, atceroties šo Pētera nakti, paturēsim prātā vis-

pirms sekošas 3 atziņas:

1) Dzīve vienmēr pienāks mums citādi, nekā to iepriekš bi-

jām iztēlojušies, un prasīs iztruēt un uzticību, tur un tādā veidā

tik neizprotama un bīstama.

kādā to nepavisam nevaram iepriekš paredzēt, tāpēc jau dzīve ir

2) Neprasi nekad citiem daudz par to, ko viņi sevī nes vai

kādā situācijā atrodas, lai tie, savās sāpēs vairoties, nenonāk sli-

denā liegšanās un melu ceļā, jo tad mēs būsim šādi kalpi un

kalpones kā tie tur Pētera naktī, kuru dēļ citi iekļūst Pētera cc-

Jā.

3) Bet ja tevi jautā par tavu Kungu Kristu, par tavu piederī-

bu, ticības dzīvi, sirdi v. t. t., tad neej šo vairīšanās ceļu, vai nu

klusē vai arī apliecini skaidri un gaiši, jā tas es esmu, tas ir mans

ceļš, tā ir mana sirds dzīve.

Tomēr vissvarīgākais šeit jautājums, kāpēc krita Pēteris? Kad

viņš teica: „Jebšu man būtu jāmirst ar tevi, taču es nemūžam

tevi neaizliegšu," viņš ticēja sev un paļāvās uz paša gribu un spē-

ku. Kas nu notika? Jēzu veda no Annasa dzīvokļa uz Kajafa
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amata telpām, šinī gājienā, kā to atstāsta Lūkass, Jēzus pagrie-

zās un uzlūkoja Pēteri, viņa skats skumjš, un ar šo īso skatu pie-

tika, Pēteris atcerējās Viņa vārdus: „Pirms gailis šodien dziedās,

tu mani trīs reizes aizliegsi." Kaut kas viņā sabruka un viņa

priekšā pavērās bezdibens. Nesen viņam bija šķitis, ka sabrukusi

ir Jēzus lieta un lieta, kurai arī viņš ticēja, un līdz ar to sabru-

kusi viņa dzīves jēga. ..

Bet nu — sabruka viņa paļaušanās uz paša spēkiem. Redz,

kā viņš ir sapinies melos un gļēvumā, un cik dziļi ir kritis un cik

liela viņa vaina. Visu to redz un „viņš izgāja ārā un rūgti raudā-

ja." Raudāja, ne par zaudēto lietu, bet par sevi, paša nespēku un

krišanu. Tās bija rūgtas asaras.

Mums jāatceras vēl viens — to pārdzīvoja ne kāds parasts

cilvēks, bet Pēteris, viens no vadītājām personībām mācekļu pul-

ciņā, kas tajā un kopējā ceļā bija piedzīvojis daudz brīnumus un

kurš nupat kopēji bija baudījis svēto vakarēdienu. Ko līdzīgu

mēs redzam apustuļa Pāvila romiešu vēstules 7. nodaļā. Arī Pā-

vils tur ir nonācis līdz pilnīgam sabrukumam: „Labo, ko gribu,

saucās: „Es, nožēlojamais cilvēks! Kas mani izraus no šīs nāvei

es nedaru, bet ļauno, ko negribu, to es daru." Sāpēs viņam jāiz-

lemtās miesas?" Un pie tā paša savā laikā nonāca arī Augustins

un Luters. Viņi visi — Luters, Augustins un Pāvils — piedzīvo-

ja to pašu, ko šeit Pēteris: Izšķirošās un negaidītās situācijās cil-

vēks ar paša spēkiem un gribu vien nespēj turēt un izpildīt ne-

vienu solījumu. Citiem vārdiem, šeit ir rādīts, pie tam ar nesau-

dzīgu patiesības mīlestību, cik tālu cilvēki, kas no pasaulīgā vie-

dokļa ir lieli un stipri un arī paši par sevi ir tādās domās, cik tā-

lu šādi cilvēki tiek ar paļaušanos un ticību saviem spēkiem. Pro-

ti, līdz pilnīgam sabrukumam, izmisumam un sevis iznīcināšanai.

Kur vien un cik ilgi vien pasaulē tiks sludināts Jēzus un Vi-

ņa ciešanu ceļš, tiks stāstīts arī par Pētera krišanu. Pēteris un

mācekļi paši to tā ir gribējuši. Viņi jo sīki, plaši un atkārtoti to

ir stāstījuši un aprakstījuši. Viņi jau varēja arī to noklusēt vai

attēlot saudzīgākās krāsās. Tā būtu varbūt mēs darījuši ar sa-

viem grēkiem. Bet mācekļi un evaņģēlisti ir patiesi. Viņi neiz-

ceļ sevi, neskaistina savu dzīvi, nenoklusē un neaizbildina savas

krišanas. Viņi rāda, cik sīki, vāji, mazticīgi un grēcīgi tie ir bi-

juši, kā viņi ir klupuši un maldījušes, cik ļoti viņi ar to visu ir*

sāpinājuši Jēzu un vairojuši Viņa skumjas, sāpes un ciešanas. Vi-

ņi arī rāda uz cēloni, kāpēc viņi tādi bijuši, šis cēlonis
—

tolaik

viņu doma vēl bija; mēs paši ar saviem spēkiem varam visu. Jo

kad Pēteris teica: „Ne mūžam tevi neaizliegšu," lasām „Tāpat arī

visi citi mācekļi sacīja." Ja viņi būtu palikuši šajā domā, viņi

noklusētu savas klupšanas un censtos tēlot sevi gaišākās krāsās.

Bet viņi bija kļuvuši citi. Viņos bija sabrukusi ticība pašu spē-
kiem. No pašu pārdzīvojumiem Jēzus ciešanu ceļā, tie bija mācī-
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jušies pareizi novērtēt, kas ir cilvēks pats sevī, ko viņš spēj un

ko viņš nespēj. Divas lietas viņi bija zaudējuši, proti — paļau-

šanos uz pašu spēkiem un tiekšanos sevi iz-

celt, skaistināt, aizbildināt un taisnot. Kur

šīs divas tieksmes cilvēkā, tur mēs vēl tālu no patiesa kristieša,

no Kristus mācekļa. Un tur mēs vienmēr iesim no klupšanas klup-
šanā. Bet ja mēs paturēsim acu priekšā stāstu par Pētera kriša-

nu, tad mums vienmēr būs doma: ja pat Pēteris neizturēja un

viņam bija rūgti jāraud, kā tad es drīkstu paļauties uz paša spē-

kiem, vai tad es stiprāks? Nē, sirds, paliec klusu, nepaļaujies uz

sevi, esi uzmanīga, trīskārt uzmanīga.

Bet tajā pašā laikā, atcerēsimies vēlāko Pēteri. Kā vēlāk viņš

apliecināja visai Jeruzālemei savu Kungu Kristu, kā viņš to visur

un vienmēr sludināja un nedomāja un neprasīja, kas viņam par

to draud, vai ciešanas, vai cietums, vai nāve. Tāds bija vēlākais

Pēteris, bet tāds viņš kļuva ne caur paša spēkiem un gribu, bet

caur Svēto Garu, kas nāca no augšienes. Tāpēc nepaļausimies

uz pašu spēkiem, bet būsim uzmanīgi, lai mēs neapgrēkotos un ne-

aizliegtu, jo šis grēks, tāpat kā visi, sākas ar mazumu. Apzināsi-

mies, cilvēks ir vājš, bet viņš spēj daudz caur Svēta Gara spēku,

tāpēc lūgsim pēc Dieva spēka. Amen.

Prāvests A. Skrodelis, Hamiltonā, Kanadā

LIELĀ PIEKTDIENA

GLĀBĒJA ZĪME

Un kā Mozus tuksnesī paaugstinājis čūsku, tā-

pat jātop paaugstinātm Cilvēka Dēlam, lai ikviens,
kas tic, Vinā iegūtu mūžīgu dzīvību.

Jāņ. 3, 14—15.

Kopā ar Galilejas sievām un citiem nedaudziem Viņa sekotā-

jiem, kas palika Viņam uzticīgi līdz galam, mēs šodien, Lielajā

Piektā, gribam nostāties zem Viņa svētā krusta, zem tās zīmes,

kas, runājot Bībeles vārdiem, daudziem būs un ir par piedauzību,

pret ko daudzi iekšķīgi saceļas, tāpēc, ka tā, pavirši spriežot, lie-

kas esam dziļa pazemojuma un kauna un nevis goda zīme.

Pavisam citāds būs, tā lai ir atļauts cerēt, mūsu spriedums.

Pasaules varenie, lai izceltu savu varu un godu, dažkārt likuši

uzstādīt varenus tēlus, kuru priekšā garāmgājējiem likuši noņemt

cepures un noliekt galvas, lai tādā kārtā sevi izceltu un citus pa-

zemotu. Mums būtu grūti tādu varas vīru tēlu priekšā savas gal-

vas noliekt, jo mūsu priekšā ir tie darbi, ko tie pastrādājuši, tās

nevainīgās asinis, ko tie izlējuši. Bet svētā Golgātas krusta un

tā priekšā, kas pie tā piekalts, savu dvēseli atdod Dievam, mums
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tas nedrīkstētu būt par grūtu. Mūsu galvām zemu jo zemu Vi-

ņa priekšā būtu jānoliecas pašām no sevis, mūsu rokām jāsa-

liekas lūgšanā un mūsu lūpām jāčukst: „Kur gan vēl ir tādas

ciešanas kā Tavējās, kas Tev uznākušas lielajā Bardzības dienā?"

Jā, kāpēc gan visuvarenais Dievs pieļāvis tam tā notikt, ka

Pasaules Pestītājam jāmirst kā visrupjākam noziedzniekam pie

moku staba? Kāpēc taisni šai kauna, varmācības un moku zīmei

bija jākļūst par mūsu ticības augstāko goda zīmi un svētumu, ku-

ra attēls grezno mūsu altārus un kas kā dārgums rotā jauno kri-

stiešu krūtis viņu iesvētīšanas dienā? Kāpēc?

Daudz kas, kas mums kādreiz bija mīklains un nesaprotams,

pēc Dieva gudrā prāta mums kļuvis labāk saprotams tais likteņu

gaitās, kādas esam pieredzējuši sava mūža pēdējos gadudesmi-

tos, pēc visa tā neizsakāmi drausmīgā, ko būtnes, kas nes cilvēka

vārdu, varējušas pastrādāt uz šīs Dieva svētītās skaistās zemes,

pēc tiem viltus un asinsdarbiem, kas — ak kauns! — aizvien vēl

notiek. Mēs tagad saprotam it labi, ka mūsu ticības centrā vaja-

dzēja būt neapklusināmai un neatlaidīgai apsūdzībai, kas, kaut

gan bez vārdiem, kā spogulī rāda grēcīgai pasaulei viņas īsto se-

ju, un reizē visiem, kas vajāti, zaimoti un cilvēku pazudināti, ir

dota par nekad neizsīkstošu cerības un žēlastības avotu.

Šo domu mūsu Sv. Rakstu vārdi grib darīt saprotamu, salī-

dzinot Golgātas pāri gadusimteņu plūsmai paaugstināto krusta

zīmi ar kādu Vecās Derības notikumu, par kuru mums stāsta 4.

Mozus grāmatas 21. nodaļa. Tur lasām, ka Mozus vadītai tau-

tai, pa tuksnesi klīstot un ik uz soļa sastopoties ar visādām grū-

tībām: saules svelmi, ūdens trūkumu, badu, ienaidnieku uzbru-

kumiem, — uzbrūk vēl kāda jauna nelaime: parādās indīgas čūs-

kas lielā skaitā, lodā visapkārt, gan zem tuksneša akmeņiem, gan

klinšu spraugās. Tās tinas gājējiem ap kājām vai šņākdamas pa-

ceļ savas galvas, lai ielaistu cilvēku ķermenī savu nāvīgo indi.

Ķermenis sāk tūkt, inde paceļas līdz sirdij un čūskas upurus sa-

gaida droša nāve.

Lai palīdzētu moku piemeklētai tautai — jo par palīgu un

ceļa rādītāju Dievs viņu bija iecēlis — Mozus no vara kausējuma

liek pagatavot lielu čūskas attēlu un to uzstādīt kā tāli saredzamu

zīmi uz klints paaugstinājuma, reizē aicinādams visus apdraudē-

tos un čūsku sakostos glābties šīs zīmes pavēnī. -

Mēs, varbūt, nesaprašanā visupirms jautājam: Kā tad tāda

no metalla izlieta čūska nelaimīgajiem varēja palīdzēt? Vai me-

tai a kausējums, varbūt, izstaroja kādu tikai Mozum vien zināmu

dziedinātāju spēku, vai arī tēla piekāje vienkārši bija domāta kā

patvēruma vieta briesmu piemeklētiem ļaudīm, lai tur pulcētos

ap savu vadoni un no tā saņemtu viņa gudros padomus? — Rak-

sti par to klusē. Bet tas jau arī nav galvenais. Pats galvenais

ir dziļdomīgā simbolika, kas slēpjas tēlotā notikumā. Tā ir glāb-
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šanas akcijas paradoksalitāte, dīvainība, kas saskatāma apstāklī,

ka čūskas kodiena piemeklētajam jāmeklē glābiņš pie zīmes vai

tēla, kam ir pilnīga līdzība ar pašām ļaundarēm, nāvīgās in-

des nesējām.

Vai tas pats nav sakāms par Lielo Cietēju, kad Viņu piekaļ

pie krusta, šauš, zaimo, tiesā, pazudina? Arī Viņš, Svētais un

Labais, ārēji pilnīgi pielīdzināts visrupjākiem ļaundariem, Viņam

jānes vislielākā noziedznieka negods, pasaules priekšā, kā raksti

saka, jātop pielīdzinātam noziedzniekiem. Kāpēc? Lai zinādams

un pats pie sevis izbaudīdams grēka lāstu. Viņš tam pretim varētu

likt vislielāko glābēja spēku — līdz nāvei uzticīgu svē-

tu mīlestību, kas pati zinādama, cik nežēlīga ir grēka in-

de, varētu savā glābēja sirdī ieslēgt visus tos neskaitāmos, kas

tai krituši par upuriem.

Tā Lielā Piektā mums pārliecinoši rāda, kā dzelmē, grēka

tumsā savu piepildījumu rod spēks, kas uz visiem laikiem kļuvis

lielākais pretstats visiem elles spēkiem, kas ar tiem var mēroties

un cīņā pastāvēt, vēl vairāk, kas tos cauri un cauri pazīdams, var

tos uzvarēt un tiem atņemt viņu nāves indi, viņu dzeloni, pada-
rīt viņus nekaitīgus.

Mēs jautājam: vai Izraēla bērni vien klīda pa tuksnesi? Vai

arī mēs neesam pārstaigājuši dažu labu vietu, kur ne ziediņš ne-

plauka, ne strautiņš mūs neveldzēja? Vai Mozus vadītā tauta

vien pārcieta moku brīžus, kad ienaidnieki to gribēja iznīcināt,

kad spēki gāja mazumā, kad ik uz soļa indīgās čūskas šņākdamas

tinās ap kājām? Vai miljoni cilvēku arī mūsu laikos, varbūt pat

mūsu tuvākie draugi un piederīgie, nepiedzīvo ko līdzīgu? Un

kā ir ar mums pašiem? Tiešām, arī ap mums lodā viltīgās čūs-

kas: meli, viltus, atriebība, nodevība, asins darbi. Eiropas un

Amerikas pilsētās, tā saucamās civilizētās pasaules spožākajos

centros, glaunajās peldu un atpūtu vietās, tāpat kā priekšpilsētu

netīrajās mītnēs, visvairāk nakts tumsā staigā noziegums, nereti

uzkāpdams par valdnieku troņos vai slēpdamies aiz pils sienām

vai diplomāta maskas.

Baigas nopietnības pilna ir zīme, kurā koncentrējas viss bais-

mīgais nozieguma spēks, kas izkāpis no cilvēces vēstures vistum-

šākām dzelmēm, baigas nopietnības un nepielūdzamas apsūdzības

pilna. Bet reizē arī žēlastības pilna, kā Sv. Rakstos sacīts: krusts

ir ģeķība tiem, kam jāpazūd, bet tiem, kas tic, tas ir Dieva spēks

un Dieva gudrība, jo Viņam labpaticis ar krusta nespēku likt kau-

nā varenos un izglābt tos, kas tic.

Tiešām, nākot saskarē ar Golgātas krustu, jau sašķīduši un vēl

sašķīdīs negantākie elles spēki. Cilvēku viltus maska tiks no-

rauta ļaundariem, un tiem nekas nebūs ko pretī likt krusta ap-

sūdzībai. Bet tai pašā laikā vajātie un pazemotie, netaisni ap-

sūdzētie un mocītie to satvers kā savu glābšanas zīmi, un vislie-
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lākajās briesmās to spiedīs pie savas krūts, izjusdami tā dziedinā-

tāju un glābēju spēku. Jo viņi zin: Viņš dziedinās, Viņš dos spē-

ku un mieru, Viņš palīdzēs izturēt un pastāvēt, Viņš vienos mir-

stīgo un grēcīgo cilvēci atkal ar Dievu, Viņš uzvarēs.

Pāri gadusimteņiem, pāri mainīgajiem cilvēku likteņiem, pā-

ri miera un kara laikiem, pāri grēkos grimušai pasaulei paceļas

šī apsūdzētāja un glābēja zīme, kurai vienīgai būs dota uzvara.

Pie lielā Sāpju Krusta Nāks dvēs'les patverties, Lai visa

zeme justu, Cik liels ir mūsu Dievs. Amn.

Prof. K. Kundziņš, Seatlē, ASV

PIRMĀ LIELDIENU SVĒTKU DIENA

LIELĀKAIS BRĪNUMS

Mēs neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to,
kas nav redzams. Jo redzamais ir laicīgs, bet ne-

redzamais mūžīgs.
2. Kor. 4. 18.

Galīgi satriekti bija mācekļi, kad Jēzus mira pie kru-

sta. Viņiem likās, ka viss tagad ir zaudēts. Bet par visām lietām

viņi vairs neizprata Dieva ceļus. Vai tad Jēzus nebija Pestītājs?

Vai tad Dievs, kas vienmēr bijis ar Viņu, taisni izšķirīgā brīdī

Viņu bija atstājis? Tad Viņš nebija Dieva sūtītais Kristus un sa-

vus piekritējus bija maldinājis. Bet kā tad Viņa dziļie patiesības

vārdi, kurus viņi bija dzirdējuši, un brīnišķīgie darbi, kurus vi-

ņi bija redzējuši, varēja būt maldi? Tumša likās viņiem pasau-

le. Tumši viņu ceļi. Viņi nejuta vairs pamatu zem kājām. Ci-

ti aizbēga, citi paslēpās, un dziļā nezināšanā un šaubās bija visi.

Un tad viņi pārdzīvoja neticamu brīnumu. Jēzus tiem parā-

dījās dzīvs. Kad pirmie mācekļi, kuriem Jēzus bija parādījies, to

stāstīja citiem, tie tam neticēja. Par daudz brīnišķīga bija vēsts,

lai būtu patiesība. Bet Jēzus parādījās arī citiem, un beidzot tā

bija viņu visu nesatricināmā ticība: Kristus ir augšām-

cēlies, Viņš ir dzīvs! Par to viņiem nebija ko prātot

un tur vairs nebija ko izskaidrot. Viņiem bija jāliecina par to,
ko paši bija redzējuši un pārdzīvojuši.

Liels brīnums tas bija arī jūdiem, kuri nebija Kristus

augšāmcelšanās liecinieki. Kur mācekļi, kuri gļēvi bija bēguši

un nebija iestājušies par savu Kungu, ņēma drosmi liecināt par

Viņu kā par dzīvo Pestītāju? Kas viņus tā bija pārvērtis? Viņus

vairs pazīt nevarēja. Viņus vairs nevarēja pārliecināt ne ar kā-

dām labi domātām mācībām, nevarēja biedināt ne ar kādiem so-

diem. Kāda nepārvaram ticība tos vadīja un neļāva tiem klusēt.

Arī jūdi še stāvēja brīnuma priekšā, kuru izskaidrot nevarēja.
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Brīnumu piedzīvoja arī varenā Romas valsts. Sākumā

romieši ar nicināšanu noskatījās uz kristīgo pulciņu. Tie bija

vienkārši, neizglītoti cilvēki, pa lielai daļai vergi. Uz mācītiem

grieķiem un dižciltīgiem romiešiem šī jaunā ticība nevarēja atstāt

nekādu iespaidu. Tie varēja tikai smieties par ļaužu neprātību.

Tautas naids dažkārt uzliesmoja pret tiem un izpaudās asiņainās

vajāšanās, un valdība tām nepretojās. Bet romiešiem bija jāredz,

ka arī starp viņiem šī jaunā ticība atrada arvienu vairāk piekri-

tējus, dziļi pārliecinātus aizstāvjus. Un beidzot arī valsts vara,

neskatoties uz stingriem līdzekļiem, nespēja šo ticību apkarot, vi-

ņai bija jākapitulē tās priekšā. Tas bija brīnums.

Arī jaunos laikos kristīgo ticību dažkārt uzskatīja par

novecojušos, kura savu laiku ir pārdzīvojusi. Vēl pirms Lielās

franču revolūcijas vairāki domātāji nicinoši izteicās par to. Un

ko viņi izteica vārdos, to pati revolūcija centās īstenot darbos,

atceldama kristīgo reliģiju un pat pašu Dievu. Bet kristīgā ti-

cība atdzīvojās. Viņas spēks nemazinājās, bet auga. Lai piemi-
nam vien misijas darbu, kas iet caur visu pasauli, un aicina tau-

tas pie Kristus.

Un vai mēs tagad neredzam to pašu? Tagadēja stāvokli

dažkārt raksturo kā cīņu starp kristīgo un bezdievīgo pasauli. Var

šaubīties par to, vai šis apzīmējums ir pareizs, jo arī tā sauktā

kristīgā pasaulē ir daudz bezdievības un tur, kur oficiāli valda

bezdievība, kristīgā ticība it nebūt nav iznīkusi. Bet jau tas ap-

stāklis vien, ka daudzi, un starp tiem ļoti nopietni cilvēki, tādā

gaismā redz tagadējos sarežģījumus, rāda kristīgās ticības nozīmi

un spēku. Arī tas ir brīnums, kura priekšā mēs stāvam.

Visiem šiem brīnumiem, kuri iet caur pasaules vēsturi, ir viens

pamats — Kristus augšāmcelšanās. Bez šā notikuma

šīs parādības nav saprotamas. Tur visur skan cauri Lieldienas

vēsts: Kristus ir augšāmcelšanās, Viņš ir dzīvs!

Vēsturi nevar paredzēt. Dažkārt vēstures filozofi to ir mēģi-

nājuši darīt ar dziļiem pētījumiem un lielu asprātību, bet panā-

kumi ir samērā niecīgi. Mēs stāvam kaut kā neredzamā, netve-

ramā priekšā, kur valda domas un mērķi, kuriem mēs sekot ne-

varam, jo tie ir augstāki par mūsu mērķiem un mūsu domām.

Un tāpat, kā mēs nevaram skatīties nākotnē un paredzēt vēstu-

res gaitu, mēs nevaram izskaidrot pagātni. Arī tur paliek mums

noslēpumi, tur ir brīnumi.

Ir dažkārt mēģinājuši ar prātu tuvoties Kristus augšāmcelša-

nās brīnumam, bet šie izskaidrojumi ir nepilnīgi, jā, dažkārt var-

būt pavisam aplami, še tieši darbojās brīnišķīgais Dieva spēks,

kas cilvēces vēsturei dod virzienu un jēgu. Mēs stāvam kaut kā

neizskaidrojama priekšā un mums jāņem vērā tas, kas nav re-

dzams, „jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais mūžīgs." Zīmīgi

lielais dzejnieks to ir tēlojis savā drāmā „Fausts". No vienas
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puses Fausts, gribēdams ar prātu aptvert Lieldienas notikumu,

šaubās par Lieldienas vēsts patiesību: „Es vēsti dzirdu gan, bet

ticības man trūkst!" No otras puses šī vēsts tomēr izrauj nāves

kausu no viņa rokām un atdod viņu atkal dzīvei. Tas ir Lieldie-

nas pārdzīvojums: šaubas, ja mēs ar prātu tuvojamies lielam Die-

va brīnumam; dzīvības spēks, ja Jaujam Dievam runāt un nodo-

damies Viņa vārdu iespaidam. Dzejnieks gan laikam pareizi ir

sapratis mūsu laiku cilvēka, mazākais cilvēces lielas daļas, no-

stāju pret augšāmcelšanās brīnumu: cilvēks nevar atteikties no

prāta slēdzieniem, bet tie še noved pie šaubām; varenā Lieldie-

nas vēsts izraisa tik dziļus pārdzīvojumus, ka tie liek apklust

prāta iebildumiemun tieši satvert dzīvību.

Tā saņemsim Lieldienas vēsti! „Mēs neņemam vērā to, kas

ir redzams, bet to, kas nav redzams. Jo redzamais ir laicīgs, bet

neredzamais mūžīgs." Kristus ir augšāmcēlies, Viņš
ir dzīvs! Amen.

Prāvests E. Bergs, Londonā, Anglijā

BALTĀ SVĒTDIENA (LIELDIENU SV. ATSVĒTE)

KRISTUS SŪTĪTIE

šinī pašā pirmajā nedēļas dienā, vakarā, kad

mācekļi, bīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies aiz

aizslēgtām durvīm, nāca Jēzus, stājās viņu vidū un

saka viņiem: Miers ar jums! Un to sacījis, Viņš
tiem rādīja savas rokas un sānus. Tad mācekļi kļu-
va līksmi, savu Kungu redzēdami. Tad Jēzus vēl

reiz viņiem saka: Miers ar jums! Kā Tēvs mani

sūtījis, tā es jūs sūtu. Un to sacījis, Viņš dvēsa un

sacīja viņiem: Ņemiet Svēto Garu!

Jāņ. 20, 19—22.

Mācekļu sirdis ir baiļu un satraukuma pilnas. Nesenie noti-

kumi vēl joprojām rēgojas viņu acu priekšā: naida pilnie saucie-

ni, draudīgi paceltās dūres, nodevība viņu pašu vidū, ciešanu

ceļa gājums pie augstā priestera, Poncija Pilāta, beidzot nāves

spriedums un krusta gājums uz Golgātas kalnu. Gan viņu sirdis

ietrīcas arī brīnišķīgajā jausmā par pieredzēto Lieldienas rītu, bet

cilvēku naida plūdums, kas joprojām vēl nav izbeidzies un viņiem

parādoties ļaudīs, aizdomīgie čuksti vai piezīmes un norādījumi

uz Galilieša līdzgaitniekiem, sirdīs rada nemieru un bailes. Va-

kara krēsla ir klājusies pāri zemei, bet viņi visi kopā sapulcēju-

šies namā aiz slēgtām durvīm runā par savu Kungu un Mācītāju.

Kaut gan neziņa par nākošajām dienām un turpmākiem dzīves ce-

ļiem viņu sirdis dziļi ir apņēmusi, tomēr vienu tie neaizmirst —

turēties kopā un kavēties pārdomā un pārrunā par to, ko Jēzus
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Kristus ir mācījis.

šādā vakara stundā viņu vidū stājās Jēzus Kristus ar savu

miera sveicienu. Cik brīnišķīgi šis vārds skan mācekļu sirdīs.

„Miers ar jums!" šis ir pazīstams sveiciens un vārds, daudzreiz

tas ir skanējis, bet tik dziļi dvēselēs tas nebija ieskanējis kā šinī

brīdī, sirds it kā vēl kāro saklausīt miera sveicienu un alkdama

alkst ar to piepildīt dvēseles bailes un nemieru, un patiesi, tas

Kungs atkārto: „Miers ar jums!"

Tas dziļi iegrimst mācekļu dvēselēs, un jaunu cerību un prie-

ka pilnas tās raugās uz savu Kungu un Pestītāju, šai brīdī, mie-

ra pilnajām dvēselēm Kristus dod savu svēto uzdevumu:

Kā Tēvs mani sūtījis, tā es jūs sūtu.

Es jūs sūtu. Tas ir noteikts un skaidrs uzdevums un ceļš,

kas pavērās mācekļu acu priekšā. Kaut tie arī nezin katras nā-

košās dienas notikumus, kaut tie arī nezin, vai tie pieredzēs daudz

viegluma un panākumu, savu uzdevumu pildot, vai krusta ceļš arī

tiem būs drīzi staigājams, bet vienu tie zin pavisam skaidri, tagad

tiem ir jāpilda caur Jēzu Kristu Debesu Tēva griba, neatkarīgi

no tā, kādos ceļos tiem būtu jāstaigā, vai kādi notikumi tiem

būtu jāpieredz. Visās lietās tiem ir jāklausās, ko Kristus runās

viņu sirdīs, lai šos Viņa vārdus varētu tālāk liecināt vai nu to pa-

teicīgajam saņēmējam jeb arī zaimotājam un smējējam. Tas ir

liels, svēts, bet arī grūts uzdevums. Kungs Kristus to arī apzinās

un raudzīdamies uz saviem māceekļiem lielajā dievišķīgajā mīle-

stībā tiem saka: ņemiet Svēto Garu. Tas ir Dieva stiprais

ierocis, ar ko cīnīties vājuma un paguruma brīžos, pret ļaunumu,

grēku un velna varu. Nu mācekļi ar miera svētības pilnajām sir-

dīm ar Svētā Gara zobenu bruņoti var iet kā Kristus drošie sūt-

ņi un liecinieki pretim visām dzīves dienām.

Šis notikums, par ko mums stāsta Kristus brīnišķīgais evaņ-

ģēlijs, nav skanējis vien senajā vakara stundā Kristus pirma-

jiem mācekļiem, bet tas joprojām skan Kristus draudzei visos lai-

kos un tas attiecas arī uz mums šinīs dienās, ja gribam būt īste-

ni Jēzus Kristus mācekļi un sekotāji.

Daudz līdzības ir mācekļu toreizējai noskaņai un izjūtām ar

mūsējo. Arī mūsu sirdis ir nemiera, raižu un baiļu pilnas. Kaut

gan mūsu raižu un baiļu iemesls varbūt nav sirdīs tik spilgts —

mūsu Kunga un Pestītāja ciešanu ceļš, ko arī mēs dziļā nopietnī-

bā un bijībā pieminam. Tomēr mūsu sirdis arī ir pieredzējušas

notikuimis, kas kaut gan gadiem mainoties paliek tālākā pagāt-

nē, tomēr atkal un atkal par jaunu sirdīs smeldz un sāp. Kara

briesmas, tēvu zemes atstāšana, tautas izklīšana, personīgie pār-

dzīvojumi un briesmas, kas arī visgaišākajā līgsmes stundā liek

apmākties nopietnībā vaigam, nezināmie nākotnes ceļi un notiku-

mi, pasaules nemiers, ienaids, ļaunums un grēks, kas plosa un po-

sta cilvēku sirdis un dzīvi, arī mums liek slēpties it kā aiz slēg-
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tām durvīm, rada nemieru un bailes sirdīs un dvēselēs. Kur mek-

lēt mieru? Mēs esam staigājuši tālus ceļus, lai to atrastu, esam

slēpušies aiz pasaules varām un cietokšņiem, lai nodrošinātos pret

briesmām un nemieru. Esam krājuši mantas un tās ar grūtībām

un sviedriem vaigā nesuši un sargājuši, bet visās pasaulīgajās vie-

tās un ceļos īsteno mieru neesam varējuši atrast un to arī neat-

radīsim, jo pasaulei šāda miera nav. Bet arī mēs neesam atstāti

šinī baiļu un nemiera noskaņā, līdzīgi mācekļiem, arī pie mums

piestājās Jēzus Kristus ar savu miera sveicienu: „Miers ar jums!"

Ar savu mieru Viņš ir bijis mums klāt baiļu un briesmu dienās,

ar savu glābšanu Viņš mums ir ceļu rādījis, kad mēs bijām nezi-

ņā, bez padoma un ceļa, un arī joprojām, kad sirds dziļajā un pa-

tiesajā lūgšanā pie Viņa griežas Viņš saklausa lūdzēja balsi un

sniedz savu svētīgo debesu mieru. Bet šo mieru mēs varam ie-

gūt vienīgi tad, ja arī mēs līdzīgi mācekļiem par Viņu runājam

un pie Viņa domājam un visos ceļos, lai kādi tie arī nebūtu, mēs

vienu pavisam skaidri apzināmies, ka mēs droši un noteikti seko-

sim mūsu Kungam un Pestītājam, Viņu neaizliedzot un neatstā-

jot. Jautāsim ikviens savā sirdī: vai patiesi mēs Kristus mieru

mekljjam? Vai mēs neesam samulsuši pasaules ceļos un dažreiz

nemēģinām atrast mieru tur, kur tā nekad nav bijis un kur to

nekad nevar atrast? Jautāsim savām sirdīm, vai mēs pastāvam

dziļā un patiesā lūgšanā? Vai mēs lūgšanas skaistumā arī staigā-

jam savos dzīves ceļos? Vai dažreiz mūsu ceļi neved pavisam uz

citu pusi un mūsu darbi neliecina pavisam par citiem vadītājiem

mūsu dzīvē nekā par mūsu Kungu un Pestītāju?

Kristus piestājās arī šaubīgajam un mazticīgajam Tomam, sa-

vas naglu rētas rādīdams un tam jaunu ticības spēku atdodams.

Kristus piestās arī mums, mūsu dvēselēm sniegdams brīnišķīgo

miera jausmu un mūs stiprinādams pasaules gaitās, no maldu ce-

ļiem izraujot. Bet kad Viņš mums savu mieru ir sniedzis, tad

arī mūs Viņš sūta savas valstības darbā. Neatkarīgi no tā, kā-

dus dzīves darbus mēs strādātu, kādu amatu mēs pildītu, — mēs

visi esam aicināti Kristus darbā. Darāmā darba ir tik daudz.

Joprojām mēs redzam grēku un ļaunuma sabojātas sejas. Jopro-

jām mēs redzam velna varas sagrābtus cilvēkus. Joprojām ne-

miers, ienaids, grēks un ļaunums plosās pasaulē un cilvēki tālu

stāv no Kristus sludinātā miera un mīlestības evaņģēlija.

Ikviens Jēzus Kristus māceklis — Viņa draudzes loceklis ir

aicināts šinī svētajā sūtībā gādāt, lai Jēzus vārds būtu miera vārds

visiem cilvēkiem, visai pasaulei.

Bet mēs arī apzināmies, ka mūsu cilvēcīgie spēki ir vāji. Mēs

nespējam arī ar labu gribu atbrīvoties no grēka varas un no zemes

smaguma. Mums līdz ar apustuli Pāvilu ir jāizsaucas: „To labo,

ko es gribu, es nedaru." Mums ir nepieciešams Dieva spēks, lai

pārvarētu cilvēcīgo nespēku un vājumu un grēka dabu, mums ir
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vajadzīgi Dieva ieroči, lai uzvarētu pasaules ļaunumu un grēku.

Mēs zinām, tiek gatavoti stipri un vareni ieroči pasaulē arī šo-

brīd, ar kuru palīdzību cilvēki grib uzvaras iemantot. Tādēļ Kri-

stus saviem ļaudīm dod sevišķo ieroci — Svēto Garu. Ar to bru-

ņoti, mēs varam pastāvēt visās cīņās, vai tās jāizcīna pret savu

grēcīgo dabu, jeb arī pret pasaules ļaunumu. Šis ierocis dod uz-

varu, kas sirdis piepilda ar prieku un īsteno laimi un kas dzīvei

piešķir svētību un skaistumu arī trūkumā, arī postā, arī nelaimē,

jo ārējās pasaules lietas Svētā Gara spēkā ticīgai sirdij nevar sa-

gādāt nemieru un bailes.

Saklausīsim Kristus miera vēlējumu arī mēs, iesim kā Viņa

sūtņi cauri pasaulei un tās ceļiem ar drošām sirdīm, visur un

vienmēr sajūtot Svētā Gara spēku un vadību. Tad siržu kārotā

jaunā miera, mīlestības, brīvības un svētības diena būs mūsu tu-

vumā. Amen.

Mācītājs Alfreds Gulbis, Karakasā, Venecuelā

OTRĀ SVĒTDIENA PĒC LIELDIENĀM

TAUTAS AUGŠĀMCELŠANĀS

Tā Kunga roka nāca pār mani un mani izveda

caur tā Kunga garu un mani nolika ielejas vidū;
tā bija pilna kaulu, un Viņš mani veda visapkārt,

un redzi, tur bija ļoti daudz tai ielejā, un tie bija ļo-
ti izkaltuši. Un Viņš uz mani sacīja: Cilvēka bērns,
vai šie kauli taps dzīvi? Un es sacīju: Kungs,
Kungs, Tu to zini. Tad Viņš uz mani sacīja: Slu-

dini šiem kauliem un saki tiem: Jūs, izkaltušie

kauli, klausait tā Kunga vārdu! Tā saka tas Kungs,

Kungs uz šiem kauliem: Redzi, es vedīšu garu iekš

jums un jūs tapsiet dzīvi. Un es likšu dzīslas uz

jums un likšu miesai pār jums augt un es pārvilk-

uu ādu un došu iekš jums garu, un jūs tapsiet
dzīvi un samanīsiet, ka es esmu tas Kungs. Tad

es sludināju, kā man bija pavēlēts, un tur brakšē-

ja, kustējās, un tie kauli radās kopā, kauls pie kau-

la. Un es skatījos, un redzi, dzīslas radās un mie-

sa cēlās un āda gara iekš tiem nebija.
Un Viņš uz mani sacīja: Sludini par to garu, cil-

vēka bērns, sludini un saki uz to garu: Tā saka

tas Kungs, Kungs: gars, nāc no četriem vējiem un

pūt uz nokautiem, ka tie top dzīvi. Un es sludinu,
kā Viņš man bija pavēlējis. Tad tas gars nāca iekš

viņiem, un tie tapa dzīvi un stājās uz savām kājām,

ļoti, ļoti liels pulks. Tad Viņš uz mani sacīja: Cil-

vēka'bērns! Šie kauli ir viss Izraēla nams; redzi,
tie saka: mūsu kauli sakaltuši un mūsu cerība iz-

nīkusi, un mēs esam beigti. Tāpēc sludini un saki

uz tiem: Tā saka tas Kungs, Kungs: redzi, es at-
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vēršu jūsu kapus un jūs izvedīšu no jūsu kapiem,
mani ļaudis, un es jūs vedīšu uz Izraēla zemi. Un

jūs samanīsiet, ka es esmu tas Kungs, kad es jūsu

kapus būšu atvēris un jūs izvedīs no jūsu kapiem,

ak, mani ļaudis. Un es došu savu garu iekš jums

un jūs dzīvosiet un es jūs ielikšu jūsu zemē un jūs
samanīsiet, ka es, tas Kungs, to esmu runājis un

darījis, saka tas Kungs.
Ezeķ. 37, I—l4.

Šis ir viens no tiem tekstiem, kuru senos laikos kristīgā baz-

nīca lasīja liturģiskā dievkalpojumā, svinot Kristus augšāmcel-

šanos, proti, pravieša Ecekiela pravietojumu par mirušo kaulu

atkaliemiesošanos. šai pravietojumā, kam liela nozīme visā Iz-

raēla tautas vēsturē, iz izteikti tā laika ieskati par augšāmcelša-

nos. Protams, tā tad bija citāda kā vēlāk Kristus laikā, un tam-

dēļ arī mums šis minētais pravieša tēlojums liekas visai īpatnējs.

Bet tomēr tas zīmīgs arī tanī ziņā, ka ietver pravieša domas

par visas Izraēla tautas augšāmcelšanos, par viņas nacionālo pat-

stāvību, kas pravieša laikā bija zaudēta.

Visas tautas liktenis bija drūms: zeme izpostīta, pilsētas dru-

pās, Dieva templis Jeruzalemē sagrauts, jaunatne karā izkauta

un tautas lielā daļa, sevišķi tās ievērojamie vīri, aizvesti gūstā.

Bet tomēr pravietis Ecekiels cauri šim tautas postam saskata

jauna tautas pavasara un augšāmcelšanās tuvošanos.

Pa daļai tas arī piepildās. Persiešu ķēniņš Kīrs 538. gadā atļauj

Izraelam atgriezties un tauta atgūst daļēju brīvību.

Bet tad — grieķu un romiešu varaslaikā — tautai klājas atkal

grūti; līdz tās piemeklējumi sasniedz savu kulmināciju: bijušais

Izraels tiek izklīdināts pa visu pasauli.

Pravieša Ecekiela pravietojums par kaulu iemiesošanos tie-

šā nozīmē tā tad īstenojas tikai garīgā veidā: Izraels kļūst par pa-

matu Kristus baznīcai. Tā izveidojas ir no jūdiem, ir no pagā-

niem. Kristus baznīca tātad ir mūsu pravieša augšāmceltais Izra-

els. Un tā draudze ir neiznīcināma, jo tas vadītājs un stūra ak-

mens ir Kristus: Es esmu pie jums ikdienas, līdz pasaules ga-

lam. (Mat. 28, 20).

Bet šis Ecekiela pravietojums — par iemiesotiem kauliem —

savā ziņā attiecināms tagad arī uz mūsu tautu. Mūsu liktenī mēs

varam saskatīt visai skaidri Izraēla piemeklējuma zīmes: zeme iz-

postīta, pilsētas un dievnami drupās, jaunie izkauti, tautas labākie

dēli un meitas izklīdināti un izdzīti trimdā.

Nav brīnums, ka daudzi no mums kļuvuši tikpat bezcerīgi

kā toreiz izraēlieši: Mūsu kauli ir sakaltuši, mūsu cerība zudusi,

un ar mums viss ir beigas.

Bet visiem tā domātājiem derētu atcerēties trimdas pravieša

Eceķiela apsolījums par tautas augšāmcelšanos, šeit gan vajadzē-

tu iegaumēt, ka šie apsolījumi būs spēkā tikai tad, kad tauta stip-
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rināsies ticībā uz Dievu, nerimsies sevi pārbaudīt, savus grēkus

atzīdama un nožēlodama, un lūgs sirsnīgi Dievu. Ja šos priekš-

noteikumus ievērosim, tad nāks ari mūsu tautas augšāmcelšanās,

jo bez Dieva sadraudzības: Mūsu spēciņš ļoti vā.js, Mēs lēti ze-

mē klūpam."

Kur cilvēkam sirdī ir dzīva ticība uz Dievu, tur dvēseli ne-

var satricināt ne trūkums, ne mokas, ne kauns, pat nāve nē. Un

īsts kristietis neteiks: Mūsu kauli ir sakaltuši, mūsu cerība ir

zudusi, ar mums ir beigas.

Pats Kristus mūs vienmēr drošina: Es esmu augšāmcelšanās

un dzīvība. Bet še mums nevajadzētu aizmirst, ka šī augšāmcel-

šanās ticība ir sinonīma krusta ticībai. Ceļš uz augšāmcelšanos

ved pāri Eļļas kalnam, cauri Pilāta tiesas pilij, pāri Golgatai un

tumšajam kapam.

Arī mums jātukšo Kristus rūgtais biķeris un jāstaigā cauri

tai tumsai, kas bija ap Jēzu Viņa ciešanu laikā.

Nepalīdzēs, ka tikai atsevišķi individi uzņemsies Kristus kru-

stu. — Visai tautai jāiet krustā sistā pēdās un jānožēlo savi grē-

ki: (1. Kor. 11, 31). Ja mēs paši sevi pārbaudītu, tad netiktu so-

dīti.

Kā lai to panākam? Vispirms mums vajaga izravēt no savām

sirdīm naida un atriebības jūtas. Mums jāizraida to savām dvē-

selēm velnišķīgais un jādod mājas vieta dievišķajam spēkam. Lai

visu to sasniegtu, ir vajadzīgs nodoties Dieva lūgšanai. Lūgšana

spēj darīt brīnumus. Lūdzējam ir dots apsolījums: Piesauc ma-

ni bēdu laikā, tad es izglābšu tevi. (Ps. 50, 15).

Kāda dzejniece saka: Lūgšana ir liels spēks, kas cilvēku ap-

veltī, darot rūgtu sirdi saldu, bēdīgu — priecīgu, nabaga sirdi —

bagātu, dumju sirdi par gudru, ietiepīgu sirdi — padevīgu, aklu

— redzīgu, aukstu sirdi — degošu. Lūgšana novelk lielo Dievu

mazā sirdī; nabago sirdi tā paceļ pie bagātā Dieva.

Lūgšanā cilvēks uzzina, ka tas, kas šķitās grūts esam, īstenī-

bā bijis par svētību. In cruce salus, m cruce vita, tas nozīmētu:

krustā glābšana, krustā dzīvība. Ceļš caur Kristus krustu ir ne

vien atsevišķam cilvēkam, bet arī visai tautai ceļš uz augšāmcel-

šanos. Trūkums māca lūgties. Jo kad cilvēkam zūd visas illū-

zijas par sevi, tad viņš mācās Dievam uzticēties.

Dievs pieļauj gan brūces, bet Viņš tās neatstāj nedziedinātas.

Viņš gan ievaino, bet arī brūces sasien. Viņš gan soda, bet arī

mierina. Un Viņš ļauj mirt, lai atkal atdzīvinātu un celtu augšā.

Varbūt tas ir paša Dieva nolikums mums un mūsu tautai,

ka mums vajaga ciešanu biķeri tukšot līdz pat dibenam, kā to

Kristus darīja. Varbūt arī mums vajaga iet caur nāves ēnas ie-

leju, kā to Kristus darīja. Varbūt arī mums pēc paša Dieva no-

likuma vajaga nokāpt pašā pazemē, kā to Kristus darīja, kad

nāve tam tuvojās. Varbūt arī mums vajaga pārdzīvot to atstā-
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tību, kurā Kristus izsaucās: Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc Tu

mani esi atstājis! Jā —ja mēs patiesi gribam būt īsti kristieši

un sasniegt augšāmcelšanos, tad mums vajaga būt patiesas sadrau-

dzības ar Viņa ciešanām. (Fil. 3, 10). Ja mūžīgais Dievs pats cie-

šanas un krustu uz sevi ņēmis, lai dalītos ciešanās ar mums, tad

ari mēs nevaram no savas tiesas atteikties, šīs ciešanas ir tik

īsas un pārejošas pret to godību, uzvaru un dzīvību, ko Dievs

mums sola.

Tā šī atziņa der arī visai tautai: Jūs atzīsiet, ka es esmu tas

Kungs, kad es jūsu kapus atvēršu un jūs no tiem izvedīšu, ma-

na tauta.

No sacītā redzam, ka pravieša Ecekiela pravietojums ir cerī-

bu devējs. Tāds tas bija reiz praviešu tautai — bezcerīgai, sa-

lauztai — tāds tas skan šodien arī uz mums.

Tad nu neaizmirsīsim sevi pārbaudīt un mudināt uz to citus.

Pazemīgais un atgriezīgais saņems varenā Dieva žēlastību.

Ja mūsu tauta ies šo pravieša norādīto ceļu, tad Dievs savu

apsolījumu darīs par īstenību: Un jūs samanīsiet, ka es esmu tas

Kungs, Redzi, es atvēršu jūsu kapus, un jūs izvedīšu no jūsu ka-

piem, mani ļaudis. Un es jūs vedīšu uz Izraēla zemi un jūs sa-

manīsiet, ka es esmu tas Kungs. Amen.

Māc. E. Ķerģis, Sadberijā, Kanadā

TREŠĀ SVĒTDIENA PĒC LIELDIENĀM

SIRDS CEĻŠ UN SIRDS VARA

Es esmu īstais vīna koks, un mans Tēvs ir dār-

za kopējs. Ikvienu zaru pie manis, kas nenes aug-

ļus, viņš noņem, un ikvienu, kas nes augļus, iztīra,
lai tas jo vairāk augļus nestu. Jūs jau esat tīri to

vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Palieciet

manī, un es — jūsos. Kā zars nevar nest augļus no

sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat arī jūs,

ja nepaliekat manī. Es esmu vīna koks, jūs tie za-

ri. Kas manī paliek, un es viņā, tas nes daudz aug-
ļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Ja kas

nepaliek manī, tas kā zars izmetams ārā un sakalst;
tos savāc un iemet ugunī un tie sadeg. Ja jūs pa-
liekat manī, un mani vārdi paliek jūsos, jūs vārīsit

lūgt, ko gribat, — tas jums notiks. Ar to mans

Tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu un to-

pat par maniem mācekļiem. Kā Tēvs mani ir mī-

lējis, tā es jūs esmu mīlējis: Palieciet manā mīlestī-

bā! Ja jūs turēsit manus baušļus, jūs paliksit ma-

nā mīlestībā, itin kā es esmu turējis sava Tēva bauš-

ļus un palieku Viņa mīlestībā. To es uz jums esmu

runājis, lai mans prieks mājotu jūsos un jūsu prieks
būtu pilnīgs. Tas ir mans bauslis, lai jūs cits citu

mīlat, kā es jūs esmu mīlējis.
Jāņ. 15, I—l2.
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šī svētdiena, trešā pēc Lieldienām, ir gaviļu svētdiena. Šīs

dienas dievkalpojuma ievadvārdos ir aicinājums: Gavilējiet! Tas

Kungs patiesi ir augšāmcēlies! Gavilējiet Dievam, visa pasaule,

dziediet Viņa vārdam, teiciet Viņa godu!

Patiesi, mums pienākas pateicībā un priekā gavilēt savam Die-

vam par Viņa žēlastību Kungā Jēzū Kristū. Jēzū Kristū mums

tiek dzīvība dota. šī dzīvība izpaužas mīlestībā. Mīlestībā va-

ram palikt, turot Jēzus baušļus. Mlestīībā paliekot, mantojam

pilnīgu prieku.

Gavilējiet Dievam, teiciet Viņa godu! Dievs ir mūžīgs, Viņš

nemainās, un Viņa gods nemazinās ne pēc laikmetiem, ne pēc mū-

su domām. Un Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats un mū-

žīgi. Ja kas ir mainījies, tie ir cilvēku prāti, kas vairs negrib

dot Dievam pienācīgo godu. Cilvēki vairāk un vairāk raisās va-

ļā no Dieva. Daudzi gan vēl atzīst Dieva esamību, bet netur

par vajadzīgu dzīvot pēc Dieva noliktās kārtības. Tāpat daudzi

atzīst Jēzu Kristu, bet neliek vērā, ko Kristus māca, un nemaz

nedomā dzīvot pēc Kristus baušļiem. Tā tīši tiek radīta plaisa

starp Dievu un cilvēkiem, starp Jēzu Kristu un mums. Jo ne

tas ir Dievā un Kristū, kas sauc: Kungs! Kungs!, bet tas, kas

dara debesu Tēva prātu, kas ne tikai atzīst, ka Jēzus ristus ir

Dievs un vispilnīgākais cilvēks, bet kas Viņā arī grib palikt un

saņemt spēku un dzīvību, ko Viņš dod.

Jēzus Kristus ir pasaulē nācis, lai mums būtu dzīvība un vi-

sa pilnība. Viņa vārdi ir ne tikai mācība un pavēles, tie ir arī

spēks, kas mūs vada skaistā, svētīgā dzīvē, tā ka mēs ne tikai

dziedādami un gavilēdami izteicam Dieva godu, bet to apliecinām

arī savā stājā un darbos.

Es dzīvoju, un jums būs dzīvot, saka Jēzus. īsi vārdi; bet

tie pilnībā izteic, ko Jēzus grib un var mums dot. Es dzīvoju, un

jums būs dzīvot. Ne tikai kaut kā pavadīt savu laiku, kaut kā no-

dzīvot savu mūžu, bet dzīvības spēkā un priekā darīt darbus, kas

nes svētību un izteic Dieva godu.

„Vai tavs mūžs kam lieti der, To vis neteic ilgie gadi; Vien

tas brītiņš dārgi sver, Ko ar labiem darbiem vadi."

Jēzus ir spēka devējs šādai svētīgai dzīvei. Viņš saka skai-

sto salīdzinājumu: „Es esmu vīna koks, un jūs tie zari." Jēzus

gan norāda, ka vīna kokam ir ne tikai zaļi, dzīvi zari, bet ir arī

nokaltuši zari, kas augļus nenes. Nokaltušie zari vairs nav dzīvā

sakarā ar vīna koku; tādēļ dārza kopējs tos kā nederīgus noņem.

Bet dzīvie zari uzsūc vīna koka sulu un nes augļus .
Kā zariem spēks nāk no vīna koka, tā mums nāk dzīvības

spēks no Jēzus Kristus. Ikviens, kas ir ar Jēzu dzīvā sakarā, —

un Jēzus visus uz to aicina, — saņem no Viņa tik daudz dzīva

spēka, ka ne tikai ir dzīvs, bet patiesi arī dzīvo. Kas manī pa-

liek, un es viņā, tas nes daudz augļu, saka Jēzus. Ne tikai sev, —
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arī daudziem citiem tas vairos prieku, labklājību un visāda vei-

da svētību. Kas paliek Jēzū, un Jēzus vārdi viņā, tas Jēzus vār-

dā lūgdams, lūdz pēc Dieva prāta, un viņam par svētību notiek,
ko viņš ir lūdzis.

Un viss tas notiek Dievam par godu.

Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā

un Dievs viņā. Mūsu šīs dienas evaņģēlijā Jēzus tieši aicina:

„Kā Tēvs mani ir mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis: Palieciet manā

mīlestībā!" Viņš arī norāda, kā tas panākams: „Ja jūs turēsit

manus baušļus," saka Jēzus, „jūs paliksit manā mīlestībā." Jēzus

bauslis ir mīlestība: „Tas ir mans bauslis, lai jūs cits citu mīlat,

kā es jūs esmu mīlējis." Ja būs mīlestība, tad dvēselei būs miers

un sirdij prieks dziedāt un gavilēt Dieva vārdam un darbos iz-

teikt Dieva godību.

Jēzus vēlas, lai mums būtu prieks, — tikpat liels un skaists

kā Viņam ir: „.. .Lai mans prieks mājotu jūsos un jūsu prieks

būtu pilnīgs," Viņš saka.

Pasaules posts un nelaime ir, ka cilvēkiem nav laika un nav

prieka dzīvot, kas īpaši vērojams mūsu dienās. Citam jādomā, kā

visu pasauli iekarot, citam, kā šo iekarošanu novilcināt; daudziem

jādzīvo trūkumā un lielā postā un jāpanes netaisnība, jo viņi ir

jau iekaroti un pakļauti stiprā varai. Tā nav dzīve, ko cilvēki

tagad dzīvo, tā ir tikai cīņa par dzīvību. Un tas tādēļ, ka mūsu

laiku cilvēki vairs nemeklē dzīvei to mērķi, ko Dievs tai licis,

un nevēlas dzīvei to saturu, ko Dievs nodomājis. Cilvēkam nav

gribas un nav laika padomāt un jautāt: Kas es, cilvēks, esmu, ka

Tu, lielais Dievs, esi man dzīvību devis, ka es esmu pasaulē, un

Tu mani uzlūko, un uzturi, un vadi? Tu kaut ko no manis gri-

bi: māci man, rādi man, ko! Kā lai attaisnoju, kā lai piepildu

to, ko Tu no manis prasi, ja es Tavu prātu pat neizprotu? Kāds

manai dzīvei ir mērķis pie manis paša un pie citiem cilvēkiem?

Kas lai ir man dzīves saturs? šādu jautājumu risināšana vairs

nav cilvēka pūlēšanās centrā. Ir tikai reizēm bāla nojauta, ka par

tiem būtu jāpadomā. Bet ka no to pareizas vai nepareizas atrisi-

nāšanas atkarājas visa mūsu un citu cilvēku dzīve un dzīvība,

par to pat nojauta liekas pilnīgi zudusi. Senākajās paaudzēs ir

citādi bijis. Piemēram, norvēģu rakstnieks Trigve Gulbransens,

savos lielajos romānos pagājušu laikmetu dzīvi un cilvēkus tēlo-

dams, rāda, kādi smagi dvēseles konflikti, mocošas iekšējas cī-

ņas rodas cilvēkā, kad viņā nonāk pretrunā cilts senās parašas

ar domām par Dieva gribu, un kā cilvēks grib turēties pie Dieva,

un kā Dievs viņu svētī. Vecais Dāgs Bjerndāls un viņa dēls

Jaunais Dāgs ir lepnas, patvarīgas cilts atvases, — spēcīgi rak-

sturi ar visām cilvēku kaislībām. Viņi ir paraduši, ka viņu dzī-

vē viss izdodas pēc viņu prāta. Bet gadās arī, ka viņu nodomi,

vēlēšanās un cerības nepiepildās. Tādās reizēs viņi jūt, ka Dievs
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grib kaut ko teikt, — kaut ko citu, nekā viņi ir domājuši. Cilts

senās parašas prasītu zināma veida rīcību; bet kas ir tas, ko ta-

gad prasa Dievs?

Parašas un kaislības ir spēcīga vara, kas cilvēku viegli vis

neatlaiž. Bet Dieva griba ir svēta un katrā ziņā vērā liekama.

Izceļas iekšēja cīņa. Vecais Dāgs, tāpat arī Jaunais Dāgs, cīnās

ar sevi; cīnās, kamēr uzvaru panāk sirds labprātība. Savas dzī-

ves beigās Vecais Dāgs kā novēlējumu dēlam saka šādus vārdus:

„Tu varbūt būsi dzirdējis vai pats ievērojis, ka biju ciets — nau-

das lietās, — pastāvēju vienīgi uz savām tiesībām, —
kad man

bija darīšana ar cilvēkiem — savā laikā. Tā cilvēks noiet uz ne-

ceļiem. Ar cilvēkiem pa lielākai daļai ir tā, ka viņi nekad ne-

var diezgan vien saraust, līdz tos apgulda kapā, bet tā nav dzī-

ves jēga. Pa lielākai daļai to cilvēku mantkārība, kas dzīvē ti-

kuši pie varas, ir tā, kas citiem dzīvi padara sūru. Cilvēkam

ir jārāda laba sirds tiem, kas ir viņam ap-

kārt, — Ja viņš pats grib iemantot mieru, —
arī

citiem tas nāk par labu. Tev būs liela noteikšana, kad tu nāksi

manā vietā. Nevar palaisties viltniekiem un neliešiem, kas grib

dzīvot tikai no citiem, — bet par tiem, kas strādā, cik viņu spē-

kā stāv, vajaga gādāt." Un citā reizē viņš saka: „Sirds va-

ra sniedzas daudz tālāk par saprašanu un do-

mām mūsos — līdz pašai mūžībai. To mums vajadzētu likt pir-
mā vietā. No turienes nāk siltums un drosme, viss tas, kas mūs

pamudina darīt kaut ko, kas sniedzas tālāk par mūsu īso sapra-

šanu un auksto neuzticību. Tas, pēc kā mēs, cilvēki, cīnāmies,

ir prieks mūsu dzīvē un miers mūžībā. Un tur ved tikai viens

ceļš — caur sirdi. Es redzu to — tagad, kad visa mana

dzīve ir jau aiz manis —
un to ir teicis — Tas, — kam ir tiesība

to teikt, — kas ir pie mums, kad viss mūsos izdziest. Ceļš uz

dzīves jēgu ved pāri saprašanai un domām uz Viņa vienkāršo

bausli. Nav cita ceļa, kā tikai Kristus."

Šo ceļu Vecais Dāgs ir gājis jau labu laiku savā dzīvē. Bjern-

dāli valda pār lieliem zemes īpašumiem. Ir labības, ir naudas

viņiem sakrāts papilnam. Kad smagi neražas un bada gadi nāk

pār zemi, daudzi iebūvieši, kaimiņi un pat ļaudis no lieliem attā-

lumiem nāk pie viņiem palīdzību meklēt un tā kļūst viņu parād-
nieki ilgam laikam. Pēc likuma taisnības viegli būtu bijis piedzīt
visus parādus līdz ar procentiem, bet tas izpostītu daudzas saim-

niecības un daudzu cilvēku dzīvi. Pēc sirdsapziņas tiesībām ir ci-

tādi. Sirds runā citu valodu, ko, kā redzējām, Vecais Dāgs bija

atzinis un paklausījis. Un Jaunais Dāgs iet tēva pēdās. Ir tēvs,

ir dēls kļūst par daudzu no viņiem atkarīgu cilvēku likte-

ņa atvieglotājiem. Viņi atlaiž pat ļoti lielus parādus

pavisam, un tā sagādā atvieglojumu un prieku daudzām nomāk-

tām sirdīm. Centīgākiem un kārtīgākiem viņi palīdz labāk iekār-
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tot saimniecības un manto sev pateicīgus draugus un ceļ visā ap-

gabalā labklājību un veicina dzīves uzplaukumu. Tie ir viņu

nestie augļi. Bet viņu rīcības pamatā ir spēks no Jēzus dzīvības

pilnības un Jēzus mīlestības bauslis.

Tā mēs redzam, ka tie spēki, kas nāk no Jēzus un liek sirdij

runāt, ir dzīvības devēji un veicinātāji; bet kur sirsnības un žēl-

sirdības nav, tur dzīvībai jāsastingst. Kas Jēzū paliek, tas nes

daudz augļu; bez Viņa mēs patiesi nenieka nespējam darīt.

Par nožēlošanu un par postu sev un visai savai dzīvei tagad-

nē un nākotnē mēs savas dzīves lielos brīžos par maz jautājam:

Ko Dievs grib mums teikt? Mēs ejam vieglāko, bet nemeklē-

jam svētīgāko ceļu un negribam savu rīcību saskaņot ar Dieva

prā.tu. šveša un tāla mums ir Jēkaba neatlaidība, kad viņš ar

Dievu cīnīdamies teica: „Es Tevi nepalaidīšu, ja Tu mani nesvē-

tīsi."

Kaut Dievs mācītu mums mūsu dienas tā skaitīt, ka gudru
sirdi dabūtu, kas labprātīga saņemt Jēzus dotos dzīvības un mī-

lestības spēkus un ar tiem dzīvē augļus nest un palikt Jēzū un

Viņa mīlestībā. Kaut nepārtrūktu mums sirds dzīvais sakars ar

tām vērtībām, ko Kristus bagātīgi dod visiem, kas pēc tām lūdz

un prasa, šīs vērtības dzīvi dara bagātu, labu un skaistu.

Augšāmcēlies Kungs Jēzus Kristus ir mums dzīvības spēku

devējs. Viņš uztur mūs mīlestībā un palīdz, ka nesam daudz

svētīgu augļu. Tāpēc gavilējiet Dievam, visa pasaule, dziediet

Viņa vārdam, teiciet Viņa godu. Amen.

Māc. K. Avotiņš, Vankuverā, Kanadā

CETURTĀ SVĒTDIENA PĒC LIELDIENĀM

DVĒSELES DZIESMA DIEVAM

„Dziediet tam Kungam jaunu dziesmu, jo Viņš
dara brīnumus."

Ps. 98.

1.

Starp Lieldienām, kas mums pauž augšāmcelšanās brīnumu,

un Vasaras jeb Svētā Gara svētkiem viena otrai seko sešas svēt-

dienas, kam kristīgā baznīca devusi zīmīgus nosaukumus.

Pirmā no tām ir Baltā svētdiena. Tanī baznīcas pirmajos

laikos aizvien mēdza kristīt jaunuzņemtos locekļus, kas, baltās

drēbēs tērpušies, vēstīja draudzei, ka tie atdzimuši jaunai dzīvei,

~no nāves iegājuši dzīvībā". Viņai seko Žēlsirdības svētdiena

(Misericordias Domini), kas vēstī, ka Kristus apžēlojis Pēteri, kas

kādreiz Viņu bija aizliedzis, jo, pārbaudījis viņa dziļāko sirdsno-

skaņu, tas pārliecinājies par viņa uzticību („Gani manas avis").
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Sīm abām pieslēdzas trīs turpmākās, kas visas vēršas pie ticīga-

jiem, katra ar savu aicinājumu: Jubilate (gavilējiet), Cantate

(dziediet), Rogate (lūdziet), šo svētdienu virkne tad noslēdzas

ar svētdienu priekš Vasarassvētkiem — Exaudi, t. i. paklausi

(Kungs).

Mūsu zemes ziemeļu puslodē šinī baznīcas gada posmā pakā-

peniski iestājas pavasara dienas, tā ka varam teikt, ka šo svēt-

dienu pamatdomas un aicinājumi atrodas skaistā saskaņā ar dzī-

ves dabīgo ritumu. It sevišķi tas sakāms par svētdienām Jubi-

late un Cantate. Neviens cits gada laiks jau tā nenoskaņo prie-

kam un dziesmām, kā šīs jaukās dienas, kad kokiem sāk raisīties

jaunas lapas, kad dziedātāju putni atgriežas no „siltām zemēm"

un piepilda pavasara gaisu ar savām dziesmām. Daba zaļo un

zied, un arī sirdij, sevišķi tai, kas vēl jauna un kas vēl nav tā

izjutusi dzīves smagmi, gribas ziedēt un zelt līdz ar dabu. Un

kā gan šis prieks var skaistāk izpausties, ja ne dziesmās! „Dzied

putniņi, dzied ganiņi, meža gali gavilē!"

Bet šo dienu aicinājums nav domāts jaunām sirdīm vien. Ik-

vienai dvēselei, arī tām, kas dzīvē jau daudz ko pieredzējušas,
skan aicinājums: dziedi, dvēsele, dziedi savam Dievam jaunu dzies-

mu! Dziesma pieder pie dvēseles dziļākās būtības. Tāpēc, mīļā

dvēsele, neesi šinī žēlastības laikā tik drūma, it kā sevī ievilkusies.

Redzi, kā Dieva daba tērpusies savās svētku drānās savam Radī-

tājam par godu. Atstāj arī tu aiz sevis tumšo bēdu alu, jo, redzi,

saule spīd! Dziedi savam Dievam, kas tev devis šo žēlastības

laiku, kas tevi pušķojis ar savām dāvanām un dziedina visas ta-

vas vainas!

Bet dvēsele dzird gan šo aicinājumu, bet vēl klusē.

Kāpēc gan viņa klusē un ir tik domīga — gribas viņai jautāt.
Un dvēsele atbild: Kā lai neesmu domīga? Vai es tik vieg-

li varu dziedāt savu dziesmu, kad man ņemta mana dzimtene,

kur mans šūpulis bija kārts, ar ko esmu saaugusi tūkstots sai-

tēm? Un tad — vai dienām naktīm nav jādomā par neskaitā-

miem manai sirdij tik tuviem cilvēkiem, kam nav nekāda ziedoņa

prieka, jo tie savas dienas vada tumšā moku peklē. Vai klusajos

brīžos manī joprojām neatbalsojas viņu vaidi un nopūtas, un vai

es nedzirdu savādas skaņas, it kā smagu verdzības važu žvadzo-

ņu? Vai vēl joprojām nesodīts savā bezdievībā nedižojas baigais

Noziegums? Vai velti lijušas tik daudz asaras un asinis?

Arī vēl ko citu es redzu. Mani skati meklē cilvēku, Die-

va līdzības atspulgu, bet es tai vietā atrodu ko citu — ļaužu ma-

su. Lielajās pilsētās, izpriecu laukumos un milzīgās sapulču vie-

tās es redzu ļaužu masas, kas alkst izpriecu, naudas, sensāciju,

varas. Dzīves ērtības un technikas brīnumi ir viņu dievs, bet

dvēsele, skaistais zieds no Dieva dārziem, klusā Mūžības melodija,

pūļa kliedzienu izbiedēta, bēg no šīs masas krūtīm, noslāpst die-
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nas skaņo saukļu troksnī
.. .

Tā runā dvēsele, vairīdamās ziedoņa aicinājuma priecāties un

dziedāt.

2.

šie dvēseles iebildumi nav ņemami viegli. Ir ilgi un nopiet-

ni jādomā, lai rastu pareizo atbildi uz dvēseles iebildēm un tās

atspēkotu.

Un kā tad ir? Vai pavisam ir iespējams atspēkot to, uz ko

atsaucas dvēs'le? Vai mūsu laikmeta tieksme, pārvērst cilvēku

bezdvēseles masā, brutālo spēku uzkundzēšanās pasaulē, ar visām

tām parādībām, kas tai seko, tiešām nenozīmē, ka pienācis gals

dvēseles līksmai dziesmai?

Tas tiešām varētu tā būt, ja nebūtu viena pretspēka. Un

Šis pretspēks ir — Kristus, Dieva visupārspējošā mīlestība, mīle-

stība, kas nevar nemīlēt pat tad, ja visapkārt tumsa un nāve, kas

noliecās pie vientuļā un slimā, kas viņam ausī teic mīļus vārdus,

kas viņam saka: celies, rādies saules priekšā, kas pati grib un

prot nest viņam sauli un dziedināt. Un kas gan dod tik daudz

saules, kas gan nes sevī tik daudz dziedinātāja spēka, kā dzies-

ma, kas dzimusi no šīs mīlestības? Cilvēks, mūslaiku cilvēks

ir slims. Tikai Jauna dziesma" to var dziedināt.

Prātā nāk Bībeles stāsts par ķēniņu, kas reiz bijis Dieva iz-

redzēts, bet tad kļuvis slims — slims ne tik daudz fiziski kā dvē-

seliski. Bīstama inde — varas kāre, bailes par tās paturēšanu
savās rokās, aizdomas, ka nav neviena drauga, ka visapkārt tikai

ienaidnieki — saindējusi viņa dvēseli. Nevar līdzēt ne galma

ārsti, ne gudrie padomnieki. Ir tikai vienas zāles pret šo tumsī-

bas spēku — tā ir mazā ganu zēna dziesma. Un atnāk mazais

Dāvīds ar savu kokli. Liegas skaņas piepilda telpu, sasniedz arī

drūmā valdnieka ausi. Un notiek brīnums: mākoņi, kas ietinu-

ši ķēniņa garu, izgaist, zūd pamazām nāves stingums, kas bija

pārņēmis visu apkārtni. Spīd atkal saule, dzied putni, smaržo

puķes, un atkal vieglāk elpo cilvēka krūts.

šo brīnumu veicis dziesmas spēks, tādas dziesmas, ko Dievs

izraisījis maza ganu zēna koklē. Vai tas nav mudinājums arī mūs-

dienu cilvēkam, pārvarēt šaubas, vilcināšanos? Uzklausīt Dieva

un Viņa sūtītā ziedoņa aicinājumu. Atcerēties to mīlestības spē-

ku, ko Dievs ar Jēzu dāvājis, meklēt dziedināšanu, kur tā tiešām

atrodama. Dziesma, Dieva dota, dvēseles uztverta, tūkstoš balsu

atskaņota var sagraut tumsības un cietsirdības mūrus, var snau-

došo modināt, var pamirušam dot jaunu dzīvību. Tā var dvēse-

li pacelt turp, „kur debestelts ir pulcējusi eņģeļus", tā līdz ar

augstajiem debesspēkiem var liecināt: „Kungs, tavi darbi mūžam

cēli, kā pirmās dienas spožumā!"

Tāpēc, kad ziedonis nāk, kad atceramies, ka Kristus mūs no

nāves ved dzīvībā, pievienosim savas balsis lielajai dzīvības dzies-
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mai, ko dzied daba savam Radītājam, un atpestītās dvēseles sa-

vam Pestītājam. Atvērsim šai dziesmai savas mājas un savas sir-

dis, mācīsim to saviem bērniem. Un ja dziesmas spēks draud ap-

sīkt, steigsimies turp, kur radniecīgas sirdis, kas nes sevī to pašu

domu un tās pašas ilgas pēc jauna gara laikmeta, ar īstu sirds-

siltumu nes savu slavas un lūgšanas upuri Dievam, iesim turp,

kur draudze kā viena ticības un mīlestības kopība ir pulcējusies

sava Dieva priekšā. No kopējas dziesmas nāks spēki, kas dzie-

dina brūces un vairo ticību un cerību, kas tuvina mūs dienai, kad

piepildīsies tas, ko pravietis Jānis varenā ainā ir skatījis Dieva

svētītā stundā, par ko lasām viņa atklāsmes grāmatas 7. nodaļā:

„Un redzi, tur bija liels pulks, ko saskaitīt neviens nevarēja, no

visām tautām, ciltīm un valodām. Tie bija tērpti baltās drēbēs,

ar palmu zariem rokās, un skaņā balsī dziedāja: teikšana, slava,

pateicība, gudrība, vara un spēks mūsu Dievam mūžu mūžos!"

Cantate Domino! Dziediet tam Kungam jaunu dziesmu!

Debess, slavē skaņi savu Radītāju, Nevis ļaužu spēku vāju!

Saules zelta gaisma, līdz ar katru dvašu Teici to pa zemi pla-

šu. Mēnesstars, zvaigžņu bars, Savu Kungu sveiciet; Viņa go-

du teiciet! Un tu, dvēs'le mana, dziedi Viņa slavu, Atver dzies-

mās sirdi tavu! Gavilējiet līksmi, kas virs zemes mītat, Pīšļos

Viņa priekšā krītat! Liels ir Dievs! Zemoties Viņa priekšā klā-

jas šeit un debesmājās. Amen.

Prof. K. Kundziņš, Seatlē, ASV

PIEKTĀ SVĒTDIENA PĒC LIELDIENĀM

ES JŪS ESMU IZREDZĒJIS

Ne jūs mani esat izredzējuši, bet es jūs esmu iz-

redzējis, un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus,
un jūsu augļi paliek, jo visu, ko jūs Tēvam lūgsit
manā vārdā, Viņš jums dos.

Jāņ. 15. 16.

Daudz un dažādas ir dzīves, kādās dzīvo cilvēki. Kas viņas

visas var pieminēt! Bet viena dzīve jau kopš 20 gadu simtiem ir

zināma mums visiem, šī dzīve ir mūsu gaišais paraugs un mēr-

ķis. Pēc šīs dzīves cilvēce ir izslāpusi. Sevišķi šodien.

Tā ir tā dzīve, kurai Kristus mūs ir izredzējis un aicinājis.

Kāda tad ir šī dzīve? Kā to dzīvot?

„Ka jūs ejat un nesat augļus," saka Kristus. let un augļus

nest Kā zemkopja vagotā druva, kā dārzkopja rušinātais augļu

dārzs, Kristus nemīl to, kas aizmirst smagos darba soļus un nenes

svētīgus augļus. Atcerēsimies Lūkasa evaņģēlija 13. nodaļas ll-
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dzību par neauglīgo vīģes koku. Šis vīģes koks trīs gadus nav

nesis augļus un par to sacīti vārdi: „Nocērt to! Ko tas velti iz-

sūc zemi!"

Bet divējādi ir augļi, ko nes cilvēki savās dzīvēs. Var būt

augļi, kas līdzīgi tiem, par kuriem dzied Jezaja savā dziesmā par

drauga vīna dārzu. Bija vīna dārzam darīts viss labais, un gai-

dīja, ka tas nesīs labus ogu ķekarus, bet tas nesa sūrus ķekarus

(Jez. 5, 2). šos vārdus labi saprot tēvs un māte, kuri sava bērna

bērnību un jaunību auklēja pašaizliedzībā un upuros, bet no dzī-

ves bērns vecākiem pārnesa tikai asaras un nopūtas.

Vai šie ir tie augļi, kuru nešanai mūs izredzējis Kristus? Nē

Var nest arī citādākus augļus. Tie redzami tad, kad tiek celti

nami gudrības gaismai un svētajai gaismai. Tie redzami tad, kad

mūsu ausis pielīst pilnas mazo bērnu čalām, tām čalām, kas sveic

lielo bērnu draugu Jēzu. Tie redzāmi tad, kad nožūst asaras no

cietēju vaigiem un

Silts prieks līst uz galvas,

Silts prieks līst uz rokām,

Uz krūtīm silts prieks guļ —

Guļ saritinājies ..
.

(Fricis Bārda)

Tādi augļi, tāds prieks, tāda dzīve būs, ja sekosim Pestītāja

aicinājumam nest augļus Dieva valstībai.

n

Bet vienu vēl mēs zinām. Kur nesti bagāti skaisti un svētīgi

augļi, tur vēl kas ir liekams vērā- Ir cilvēki, kuri paši negrib iet

un augļus nest, bet raugās apkārt un meklē, kur tādus ienesis kāds

cits. Tad izstiepj savu slinko un nežēlīgo roku, lai paņemtu. To

esam piedzīvojuši savās personīgās dzīvēs un to piedzīvojusi mū-

su un arī daudzas citas tautas.

Skaistu namu ceļ grūti un ilgi, bet sagrauj īsā brīdī. Labu

cilvēku audzina grūti un ilgi, bet nonāvē acumirklī. Dzintars sa-

vā skaistumā ir veidojies gadu simtos un atkal simtos, bet ne-

lieša roka to var iznīcināt vienā sitienā.

To zinot, mēs saprotam, kādēļ Kristus mūs izredzējis dzīvot

dzīvi, ka augļi paliek. Tas ir sargāšanas vārds. Liels vārds. Nav

tikai jānes augļi un jāpriecājas vien, bet jādomā arī par šo ienā-

kušos augļu sargāšanu, ka tie nezūd, netiek iznīcināti, bet paliek.

Jādomā par sargāšanu, lai prieks par ienākušiem augļiem nepār-
trūktu, bet paliktu arī rītdienai. Sargāšana vajadzīga, lai ganiņš
atkal varētu līksmi likt skanēt savai gana stabulei, lai mā.te mie-
rā varētu dziedāt saviem bērniem šūpļa dziesmu, lai arājam ar-

klu no vagas atkal neizrautu kara trokšņa izbiedētais zirgs. Sar-

gāšana vajadzīga, lai nezustu tā augļu daļa, ko bargās vētras ne-

paspēja aizraut sev līdz.

Nosargāsim, mēs zinām, ja dzīvosim dzīvi, kurai Kristus mūs
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aicina.

111

Bet pagurst rokas, augļus nesot un tos sargājot. Mēs jūtam

savu spēku nabadzību. Kur lielais palīgs un sargs? Kad nāks

tas? Viņš nāks tad, kad klausīsim, ko Kristus šīs dienas svētajā

vārdā saka pašās beigās: Ko jūs Dievam lūgsit manā vārdā, Viņš

jums dos. Kristus mūs aicina lūgšanu dzīvei.

Kā bārenīte savās sāpēs pieiet pie ābeles un runā tai, ābelei,

kuras baltie ziedi birst pāri viņai, kā Blaumaņa tēlotais Andris

(Salna Pavasarī) sāpēs aizlauzts pieiet pie sava darba zirga un

runā tam, tā ticīgais cilvēks pieiet pie Tā, kam visa vara virs ze-

mes un debesīs.

Kāda liela drošība un mierinājums tiek mūsu sirdīm, kad

klausāmies Kristus vārdu: „Jo visu, ko jūs Tēvam lūgsit manā

vārdā, Viņš jums dos."

Lai klausāmies arī, ko saka Mārtiņš Luters: „To gan es zinu,

ka ikreizes, kad visā nopietnībā esmu Dievu lūdzis un man tas

bijis nopietni vajadzīgs, esmu bagātīgā mērā paklausīts un vairāk

saņēmis, nekā esmu lūdzis; dareiz gan Dievs lika gaidīt, bet bei-

dzot tas tomēs nāca."

Daudz un dažādas ir dzīves, kādas dzīvo cilvēki, bet mūsu

sirds ir izslāpusi dzīves, kurai Kristus mūs izredzējis.

Mācītājs Ed. Putniņš, Duluth, ASV

JĒZUS DEBESBRAUKŠANAS DIENA

DEBESU UN ZEMES VALDNIEKS

JĒZUS KRISTUS ATKLĀJ

Pirmajā grāmatā, Teofil, esmu stāstījis par visu,

ko Jēzus darījis un mācījis no paša sākuma. Līdz
tai dienai, kad, caur Svēto Garu devis pavēles apu-

stuļiem, ko bija izredzējis, Viņš tika uzņemts debe-

sīs. Tiem Viņš arī pēc savām ciešanām ar daudz

skaidrām zīmēm bija dzīvs parādījies un, četrdesmit

dienas viņu vidū redzēts, runājis par Dieva valstību.

Un tos sapulcinājis, Viņš tiem pavēlēja neaiziet no

Jeruzālemes, bet gaidīt Tēva apsolījumus, ko jūs,
tā Viņš sacīja, no manis esat dzirdējuši. Jo Jānis

gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksit kristīti ar

Svēto Garu pēc nedaudz dienām. Tad tie, kas bija

kopā, Viņam vaicāja! Kungs, vai tu šinī laikā atkal

uzcelsi Izraēlim valstību? Viņš tiem atbildēja: Nav

jūsu daļa zināt laikus vai brīžus, ko Tēvs nolicis sa-

vā paša varā. Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais

Gars būs nācis pār jums, un būsit mani liecinieki

kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Zamarijā un līdz

pašam pasaules galam. To sacījis, Viņš, tiem redzot,
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tika pacelts, un padebess Viņu uzņēma prom no

viņu acīm. Kad tie, Viņam aizejot, cieši skatījās uz

debesīm, lūk, pie tiem stāvēja divi vīri baltās drē-

bēs. Tie sacīja: Galilieši, ko jūs stāvat, skatīdamies

uz debesīm? šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums

debesīs, tāpat nāks, kā jūs Viņu esat redzējuši aiz-

ejam.

Ap. d. 1, I—ll.

Norādītajā kalnā Galilejā, saviem vienpadsmit izredzētiem mā-

cekļiem, un, ļoti iespējams, arī pieci simti brāļiem, tuvu nācis

un visas šaubas par sevi izgaisinājis, augšāmcēlies Jēzus Kristus

bija turējis savu debesu tronī kāpšanas runu, atklādams sevi par

debesu un zemes kungu. No Eļļas kalna, kura pakājē Ģetzema-

nes dārzā Jēzus sviedros un asinīs bija izcīnījis ar Dievu savu

Tēvu savu labprātīgo ziedošanos Pestītāja nāvē, vietā netālu no

Jeruzālemes un Golgātas, paaugstinātais Pestītājs arī dievišķīgi

uzkāpj savā godības tronī debesīs.

Debesu un zemes valdnieks Jēzus Kristus

savā' debesbraukšanā atklāj:

1) debesis,

2) ceļu zem debesīm un

3) ceļu uz debesīm.

t IR DEBESIS

Kā apgalvot, ka ir debesis, ja zvaigžņu pētnieki ar tālskatiem

ir izlūkojuši visumu jeb universu, bet tanī nav atraduši ne Die-

vu, ne Viņa mājokli — ir jautājums, kas daudzkārt vēl tagad

nodarbina moderno cilvēku. Jā, Kalifornijā, Palomāras kalna

zvaigžņu lūkotavā pasaules lielākajā (200collu) tālskatī viena bil-

jona gaismas gadu attālumā patiesi nav redzams nekas cits kā

apmēram viens biljons galaktisko sistēmu jev zvaigžņoto piena ce-

ļu. Un vai paša cilvēka atziņas par šo universu, kuras var pat
it kā reizē sakārtot no spraigas pretrunas vienas galējības līdz

otrai (piem., pretrunā par universa galīgumu un bezgalīgumu)

un it kā reizē arī apvienot mierīgos slēdzienos par tā varenību,

skaistumu, saskaņu v. t. t., nedod tiešām varenu universa attēlo-

jumu! — Bet, vai tas ir viss? Kādēļ tāds universs? Kas ir viņa
nozīme? Savādi, ka šos pēdējos jautājumus modernais cilvēks

daudzkārt nemaz nepazīst, vai arī viņam nav atbildes uz tiem..
.

Debesbraukšanas dienas evaņģēlijs uz šiem jautājumiem dod ve-

co un mūžam jauno atbildi: universa nozīme ir debesis!

Arī Svētie Raksti pazīst Dieva radītās, redzamās, saulainās

un zvaigžņotās debesis, kas pauž Dieva gudrību, varenību un go-
dību. Bet Svētie Raksti zina arī debesis šī vārda mūžīgajā nozī-

mē, debesis, kas cilvēkam nav redzamas, šīs neredzamās debe-

sis nesedzas arī ar to universa daļu, kas, pēc astronomu zināmas

hipotēzes, iespējams, nekad nebūs redzama cilvēka acij pat vis-

varenākajā tālskatī, ja izrādītos, ka tiešām ir galaktiskas sistēmas,
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kas, attālinādamās no universa centra, joņo ātrumā lielākā par

gaismas ātrumu. Bībeles apliecinātās neredzamās debesis ir ne-

redzamas tāpēc, ka tajās nepieejamā gaismā mīt svētais Dievs,

kuru neviens cilvēks nav redzējis, nedz ari var redzēt (I Tim. 6,

15. 16.). Dieva svētuma dē] šis debesis grēcīgai acij nav skatā-

mas; bet šis neredzamās debesis ir īstenība! — Savā zemes dzīvē

Jēzus bija redzams katrai acij; pēc augšāmcelšanās Jēzu ar da-

bīgu aci redzēja tikai izredzētais ticīgais; pēc debesbraukšanas,

kas ticīgajiem mācekļiem sākumā bija redzama īstenība, Jēzus

nozuda mācekļu acīm, paceldamies debesu neredzamajā īstenībā,

cauri un pāri saulainajām un zvaigžņotajām debesīm neredzama-

jās Dieva godības debesīs, lai visu piepildītu (Efez. 4, 10.), lai pa-

tiesi būtu Kungs pār visu Dieva radību, kas zemāka par cilvēku,

visiem cilvēkiem un eņģeļiem, neredzami klātbūdams visiem ti-

cīgajiem visās vietās līdz pasaules galam, šī apskaidrotāja pa-

godināšana, Dievam patieso cilvēku Jēzu paaugstinot, notikās jau

Lieldienas rītā; bet Jēzus vienpadsmit mācekļiem un citiem izre-

dzētiem ticīgiem Dievs dāvināja vēl četrdesmit dienas ,lai viņi aug-

tu ticībā, šī ticība kļuva spārnotāja, uzvarētāja ticība, kad Svē-

tais Gars izlējās pār viņiem Vasarsvētkos, bet jau Debesbraukša-

nas dienā, kad, pēc sākotnējās debesu atvēršanās Klusajā naktī,

Dieva Dēlam Betlemē nokāpjot, debesis atkal atvērās, Jēzus mā-

cekļi un izredzētie ticīgie skaidri saprata Dieva brīnišķīgā noslē-

puma piepildīšanos un atklāšanos: Dieva Dēls, ar patieso cilvēku

Jēzu vienots, ieņem debesu un zemes valdnieka vietu pie Tēva

labās rokas debesīs. Jēzus apsolītā klātbūtne un gaidāmā Svētā

Gara izliešana, jau Debesbraukšanas dienā pārvērta mācekļu šķir-

šanās sāpes un atkalredzēšanās ilgas par ticības dzīvi priecīgā vie-

notībā ar savu Kungu debesīs.

Ir debesis, kur Jēzus Kristus valda varā, eņģeļu un svēto pie-

lūgts un slavēts, debesis, no kurām Viņa valdnieka spēks iziet

pāri visam, kas redzams un neredzams, brīnišķīgi valdot arī savā

draudzē virs zemes, to vadot un sargājot, savu pretinieku, īpaši

velna varu virzienojot un pārvarot. Ir debesis, redzamas un ne-

redzamas, kur Jēzus Kristus valda žēlastībā; debesis, no kurām

Viņš savas nāves nopelna svētību izlej pār savu baznīcu, dāvinā-

dams tai tēvus un ganus, pulcinādams tajā cilvēkus no visām

pasaules tautām, kā lielais augstais priesteris un vidūtājs aizlūg-

dams un svētā Tēva pacietību un saudzību izlūgdams pat par vis-

bezdievīgākajiem, ar savu miesu un asinīm spirdzinādams ikvie-

nu, kas no pasaules tuksneša pie Viņa pestīšanas troņa steidz. Ir

debesis, zilas, saules un zvaigžņu sudrabā un zeltā mirdzošas un

arī neredzamas, kur Jēzus Kristus valda godībā; debesis, no ku-

rām Jēzus jau tagad ļauj izlauzties pa spožuma stariņam uz Die-

va pestīšanas vēsturi savā, krusta segtajā, cīnītājā baznīcā zemes

virsū, lai reiz tā kļūtu gavilētāja baznīca Viņa debesu valstībā.
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Dievs Jēzu ļoti paaugstinājis un dāvinājis Viņam vārdu, kas iet

pāri visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un

zemes virsū un pazemē, un visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kri-

tus ir tas Kungs Dievam Tēvam par godu (Filip. 2, 9—11.). Ir

debesis! Un debesu dēļ
2. IR CEĻŠ ZEM DEBESIM

Kad pirms vairāk kā piecdesmit gadiem bija atskanējuši Nīc-

šes drosmīgie saucieni — „vecais Dievs ir miris", „mēs tagad gri-

bam, lai pārcilvēks dzīvo!" — neskaitāmi cilvēki atmeta vispirms

kristīgo dievticību, tad arī kristīgo tikumību, slavējot tikai vis-

pārēju cilvēcību. Ko ir sasniedzis šis cilvēks bez Dieva? Mēs

labi pazīstam marksistisko un komūnistisko pasauli. Bet arī

kādas slavenas amerikāņu universitātes filozofijas profesors savā

grāmatā 1950. gadā teic: „Uz faktu pamata nav iespējams vilkt

noteiktu robežlīniju un sacīt, ka vienīgi cilvēki ir personas; cū-

kas, suņi, pērtiķi un zirgi šķiet esam vismaz elementāras perso-

nas." — Vai lepnais, modernais cilvēks tiešām jau tik zemu vēr-

tējams?! Bet, ja pat universitātes profesors vairs neredz būtisku

atšķirību starp cilvēku un dzīvnieku, ko tad brīnīties, ja sastopa-

mas ~laulības", kas dibinātas tikai uz baudu pamata! Ja cilvēkam

tā vien ir īstenība, kas redzama, mērojama, sverama, pērkama un

pārdodama, ko tad sūdzēties, ja pat vistuvāko cilvēku starpā pa-

stāv ~attiecības", kas dibinātas tikai uz materiāla aprēķina pama-

ta! Ko tad žēloties, ka cilvēka dzīve daudzkārt noslīdējusi zem

dzīvnieka dzīves līmeņa, ka tajā valda sajukums, tukšums un bez-

mērķtiecība!

Nīcše kļuva vājprātīgs un nomira. Bet vecais Dievs nav mi-

ris, un arī cilvēkam nebūs mirt! Savā debesu tronī kāpšanas

pavēlē saviem mācekļiem Jēzus cilvēkam un visai pārējai radī-

bai ir dāvinājis arī dzīvības ceļu zem Dieva debesīm: „Eita pa

visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai (Marka 16,15)",

~darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un

Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko jums esmu pavē-

lējis (Mateja 28, 19.20)". Par šo vareno evaņģēliju liecinādams,

amerikāņu lielais sprediķotājs Mūdijs reiz teicis, ka viņš savu ga-

ra acu priekšā redzot tieši pārsteigto Pēteri, kā tas Jēzu jautā, vai

tad šī vēsts nesama arī Jēzus krustā sitējiem; un viņš dzirdot Jē-

zu atbildam, lai mācekļi steidzīgi uzmeklē ērkšķu vainaga vijēju,

karavīru, kas pāršķēla Jēzus sānus, jā, visus, visus un teic viņiem,
ka Jēzus piedod visiem, jo Viņš miris par visiem, lai visi manto-

tu mūžīgo dzīvību. — Un mēs zinām, ka Jēzus vienpadsmit apu-

stuļi, Svētā Gara vadīti, izgāja ar evaņģēliju, ko kāro dzirdēt pat

eņģeļi, ceļā zem paaugstinātā Pestītāja debesīm un uzvarēja pa-

sauli. Viņi nevarēja zaudēt, jo Jēzus Kristus bija jau pasauil

uzvarējis! Lai cilvēki spriež par priecas vēsts nesējiem, ko vien

tie grib, lai kāds viņu liktenis, dzīvais Kristus pats runā savā
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evaņģēlijā. Siržu zinātājs un dziedinātājs, saulainais Pestītājs pats

zina, cik grūti zemes bērnam atstāt pievilcīgās grēka takas un iz-

šķirties par šauro debesu ceļu, kas tik neticami atšķirīgs no ceļa

platā, kas redzami neved pazušanā mūžīgā. Jēzus vārds nav

nesekmīgais cilvēka vārds. Kad Jēzus runā, vēlēšanās atgriez-

ties mostas pat apcietinātu grēcinieku tumšajās dvēselēs, izmisu-

šās sirdis pieredz neizteicamu grēku piedošanas drošību, dvēse-

les atveras ticībā, un notiek apsolītais brīnums — „redzi, es esmu

pie jums ikdienas līdz pasaules galam (Mat. 28, 20)" — miljo-

niem cilvēku sirdīs, neskaitāmās vietās un vienā un tai pašā lai-

kā Jēzus ņem mājas vietu. Ne skaists sapnis, bet ticīgas sirds

dzīvi pieredzēta īstenība! Sākot ar apustuļu laikmetu, līdz pat

mūsu dienām, Kristus draudzes locekļi nedzīvo gaistošās atmiņās

par cēlo cilvēces mācītāju Jēzu pagātnē, bet dzīvās, tagadniskās

attiecībās ar savu paaugstināto Kungu, kā vienas miesas locekli

ar savu galvu debesīs. Turp ceļas viņu nopūtas, ilgas un lūgša-

nas, no turienes nāk viņu miers, prieks, laimība un visa svētība.

Dzīvās attiecībās ar Jēzu veidojas līdzība ar Jēzu, atjaunojas zau-

dētā Dieva līdzība, kas no jauna paceļ pat visdziļāk grimušo cil-

vēku pāri visai dzīvnieku pasaulei, darīdama Viņu par radības

vainagu. Jēzū, Dieva svētumu izmanot, cilvēks no jauna mācās

Dievu bīties, Jēzū, Dieva mīlestību izjūtot — Dievu mīlēt. At-

jaunotā dievlīdzība dievbijībā un mīlestībā atjauno nevien atse-

višķo cilvēku, bet arī visu cilvēku dzīvi: svētīgu bērnu audzinā-

šanu, šķīstību jaunekļa un jaunavas ceļos, uzticību laulātu drau-

gu starpā — visas cilvēku attiecības kļūst Dieva bērnu attiecības

Dieva bērnu dzīvē. Jau L g. s. pēc Kristus, t. s. „Vēstulē Diog-

netam" atrodam šo kristiešu dzīves aprakstu: „Viņi mīt virs ze-

mes, bet dzīvo debesīs. Viņi mīl visus, bet visi tos vajā ...
Vi-

ņus nonāvē, bet viņi dzīvo!" — Paaugstinātā Pestītāja debesu

svētībā Viņa draudze virs zemes zaļo un zied. Vārdos, darbos

un dzīvē viņa ir dzīva liecība par savu Kungu debesīs, pārliecinot

nekristīgos; viņa ved tos pie Jēzus: „Jo ilgāk Kristus vada mūs,

mums ceļš ikdienas skaistāks kļūst." Dvēseļu mantošana paaug-

stinātajam Dvēseļu Ganam un Bīskapam kļūst katra Kristus drau-

dzes locekļa zemes ceļojuma augstākais mērķis un būtība. Derī-

ba ar dzīvo Kristu, slēgta svētajā kristībā, atjaunota svētajā va-

karēdienā, kad pats Jēzus Kristus nonāk no debesu troņa patiesi

savā draudzē virs zemes, ir jaunā derība — dzīvē, nāvē un mū-

žībā. Pat cauri vislielākajai vientulībai nedziedināmās slimībās,

cauri asins straumēm un sārtu ugunīm, Dieva izredzētie, to vidū

arī mūsu mīļotie dzimtenē un tālajās, nezināmajās ciešanu vie-

tās, nāves varai un velnam trakojot, uzticīgi līdz nāvei, ir gājuši

un iet šo svētīgo ceļu zem debesīm ar priecīgu augšup vērstu ska-

tu uz Jēzu debesīs. Bet šis ceļš zem debesīm reiz tomēr beig-

sies, jo vēl arī
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3. IR CELS UZ DEBESĪM.

Grūti ir atzīmēt vēl kādas citas ļoti slavenas amerikāņu uni-

versitātes vārdu, bet kāds cits zinātnieks tajā, lekcijās par evolū-

cijas nozīmi, 1948. gadā ir teicis: „Cilvēks ir tikai mērķtiecīga

un materiāla procesa rezultāts. Bet būtu gan ļoti aplami teikt,

ka viņš ir tikai gadījuma rakstura un nekas vairāk kā dzīvnieks,

jo cilvēks ir vienreizīgi savdabīgs (unique). Cilvēkam ir spēja iz-

vēlēties un nest atbildību. Tas dod saprātīgu cerību, ka izvēle

kādreiz varētu novest pie tā, kas priekš cilvēka ir labs un pareizs.

Atbildībanoteikt un meklēt šo mērķi pieder mums pašiem." — Vai

tiešām tas ir viss, ko cilvēkam sagaidīt no nākotnes, proti, ka ta-

jā „kādreiz varētu" nākt kautkas labs? — Kad 4. g. š. pēc Kristus

kristīgo vajaāšanas laikā ķeizars, savā priekšā ataicinājis baznīctē-

vu Bazilīju Lielo, bija viņam bargi jautājis: — „kur tu paliksi, ja

es arī tevi nonāvēšu?" — viņš bija saņēmis Bazīlija atbildi: „Aut

sub coelo, aut m coelo" — „vai nu zem debesīm, vai debesīs" —

ja palikšu dzīvs, turpināšu ceļu zem debesīm, ja miršu, ta«l būšu

debesīs.

Par Jēzus Kristus redzamo atkalatnākšanu godībā un redza-

mo ceļu uz mūžīgo dzīvību Dieva godības debesīs visā pilnībā slu-

dina baznīcas gadu noslēdzēju sprediķi, bet Jēzus apsolījums ga-

tavot vietas debesu Tēva mājās un ņemt savējos pie sevis, līdz ar

eņģeļu vārdiem „šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums debesīs,

tāpat nāks, kā jūs Viņu esiet redzējuši debesīs aizejam", ļauj dro-

ši zināt jau Debesbraukšanas dienas draudzei, ka Dieva radītā un

atpestītā cilvēka mērķis nav zemāks kā pašas debesis. Cik arī

grūti zemes dzīves cilvēku pārliecināt par šo dievišķa patiesību

tagad, tik pretēji tas būs tad, kad jau būs par vēlu grozīt mūžī-

gai pazušanai pretim ejošā cilvēka likteni, proti, kad Jēzus Kri-

stus „nāks uz padebešiem; kad Viņu redzēs katra acs, un tie, kas

Viņu dūruši; kad par Viņu vaimanās visas zemes ciltis (Jāņa atkl.

1, 7)". Tad vairs nebūs jāteic ne pušplēsts vārds; Jēzum pie-
tiks tikai parādīties savā godībā, lai pārliecinātos visi, arī visi

bezdievīgie, visi krustā sitēji, ka Viņš ir tas pats, kas reiz mira,

pienaglots noziedznieka krustā ērkšķu vainagā. Jānis savā at-

klāsmes grāmatā liecina, ka viņš redzējis paaugstināto Jēzu de-

besu godībā pie Tēva labās rokas zelta vainagā un rotātu daudzu

ķēniņu kroņiem.

Vienalga, vai cilvēkam ceļš uz debesīm, kā asins lieciniekam,

Dieva izredzētam un svētajam tiek piešķirts jau tagad (salīdzini

Lūka 23, 43; Ebreju 12, I; Jāņa atkl. 7, 9... un citas vietas), vai

arī tas tiks piešķirts tikai pastarā dienā, Jēzum atkal atnākot uz

dzīvo un mirušo tiesu, Kristus draudzes loceklim nekad nevar

būt aukstākas vēlēšanās, kā, pēc ceļojuma Jēzus svētajās pēdās
zem debesīm, caur Jēzus svēto debesbraukšanu reiz pacelties uz

zilajām debesīm, dvēseļu mājas vietu, Tēva namu, svēto kāzu na-



200

mu, kur ticīgajiem piepildīsies Jēzus lūgšana: „Tēvs, es gribu,

lai kur es esmu, ari tie ir pie manis, ko tu man esi devis, lai viņi

redzētu manu godību (Jāņa 17, 24)." Kristus draudzei negrozītā

spēkā stāv Jēzus apsolījums: „Es jūs neatstāšu bāreņus... Kad

es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad es nākšu atkal un

ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu ari jūs. Es dzīvo-

ju un jums būs dzīvot (Jāņal4, 18. 3. 19)". Ir debesis! Ir ceļš

zem debesim! Ir ceļš uz debesīm!
—

Cilvēks kādreiz var it kā

nojaust savas nāves stundas tuvošanos, bet neviens cilvēks nekad

nezinās Dieva Dēla atnākšanas brīdi uz pastaro tiesu. Tādēļ lī-

gava — Kristus draudze — arvienu ir gatava saņemt savu līga-

vaini Jēzu Kristu. Jāņa atklāsmes grāmatas debesu skatījumos

ticībā jau tagad redzam atpestīto un svētlaimīgo pulkus baltās

drānās, palmu zariem rokās, Jēzus Kristus godināšanā un pielūg-

šanā. „Tiecaties pēc tā, kas ir augšā, kur ir Kristus pie Tēva la-

bās rokas (Kol. 3, I)". „Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes

arī gaidām Pestītāju, Kungu Jēzu Kristu (Filip. 3, 20)". „Pats
Kungs nāk no debesīm, kad Dievs to pavēlēs, atskanot erceņģeļa
balsij un Dieva bazūnei: tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kri-

stu miruši. Pēc tam mēs dzīvie (ticīgie), kas vēl pāri palikuši,

kopā ar viņiem tiksim aizrauti gaisā padebešos, pretim tam Kun-

gam. Tā mēs būsim kopā ar to Kungu vienmēr. leprieciniet cits

citu ar šiem vārdiem! (I Tesal. 4, 16—18)". Amen.

Mācītājs Dr. K. Bilzens, Mineapolē, ASV

SESTĀ SVĒTDIENA PĒC LIELDIENĀM UN JAUNIEŠU

IESVĒTE

PĀRBAUDIT GARUS

Mīļie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet
garus, vai viņi ir no Dieva, jo daudz viltus pra-
vieši ir izgājuši pasaulē. No tā atzīstiet Dieva garu:
ikviens gars, kas apliecina Jēzu Kristu miesā nāku-

šu, ir no Dieva. Un ikviens gars, kas neapliecina
Jēzu, nav no Dieva, tas ir antikrista gars, par kuru

jūs esat dzirdējuši, ka viņš nāks; tas jau tagad ir

pasaulē. Jūs, bērniņi, esat no Dieva, un esat viņus
uzvarējuši, jo lielāks ir tas, kas jūsos, nekā tas, kas
pasaulīga un pasaule klausa viņus. Mēs esam no

Dieva; kas Dievu atzīst, klausa mūs, kas nav no Die-

ir pasaulē. Viņi ir no pasaules, tāpēc viņu runa ir

va, neklausa mūs. No tā pazīstam patiesības garu
un maldu garu.

I Jāņ. 4, I—6

Šie vārdi vairāk zīmējās uz mūsu nekā uz tiem laikiem, kad

tos rakstīja. Arī toreiz bija pasaulē dažādi gari, un garīgam mek-
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lētājam nebija viegli izšķirties, kam lai viņš klausa un seko.

Bet tagad šādu garu ir daudz vairāk, un viņi ir bīstamāki. Tā-

dēļ pamudinājums pilnā mērā attiecās uz mums: pārbaudiet

garus!

Senos laikos pasaule bija viengabalaināka. Atšķirība bija

starp atsevišķām tautām, bet tām savā starpā bija maz sakara,

jā, tāda dažkārt nebija nemaz. Zināms bija arī toreiz domstar-

pības, kuras dažkārt pieņēma stipri asas formas. Lai domājam

vien par cīņām starp dažādiem virzieniem pašā kristīgā baznīcā

un par kristīgo vajāšanām. Citādi arī Jānis nerakstītu: „Neti-

ciet katram garam, bet pārbaudiet garus!" Bet dažkārt atrodam

arī saskaņu tur, kur to nebūtu domājuši. Piemēram, daži ķei-

zara Marka Aurēlija uzskati par ētiskiem jautājumiem stipri līdzi-

nājās kristīgiem uzskatiem. Tagad ir lielāka brīvība un iespēja-

mība izteikt savas domas. Tā rodas lielāka dažādība.

No vienas puses to var uzskatīt par bagātību: jaunas domas,

jauni gari. Bet no otras puses tā ir bīstama lieta, jo parādās

arī ļauni gari, kuri cīnās pret visu pastāvošo. Senos laikos ne-

viens neuzdrošinājās paust uzskatus, kuri apgāž visus reliģiskus

un ētiskus principus. Bija dažādas domas par tiem, bet pašus

pamatus atzina par neaizskaramiem. Tagad dažkārt meklē vis-

radikālākos uzskatus, vēršas pret patiesībām, kuras pastāv gadu

tūkstošus, nicina to, ko daudzi uzskata par svētu. Taisni tiem,

kuri pēc iespējas daudz noliedz, piekrīt šī pasaule. Dažkārt lie-

kas, ka nav vairs nekāda droša pamata dzīvei, brūk sabiedriskā

iekārta, jo neatzīst vairs tos likumus, kuri viņu satura. Vara

izšķir visu, taisnība, godprātība, patiesība ir novecojušies jēdzie-

ni, kuri atmetami. Tuvākā dzīvībai nav vērtības. Ja tuvākais

stāv ceļā, tad to vienkārši var iznīcināt.

Varētu domāt, ka no tādiem gariem katrs krietns cilvēks ar

īgnumu novēršas. Bet tos nevar tik viegli pazīt. Viņi slēpjās aiz

skaistām idejām, vilinošiem solījumiem un cēliem mērķiem. Kā-

di asiņaini noziegumi nav pastrādāti lielajā franču revolūcjā brī-

vības, brālības un vienlīdzības vārdā!? Un vai tagadējos laikos

tas nav palicis vēl ļaunāki? Ir cilvēki, kuri savā ideālismā pie-
krituši komūnisma idejai, bet kad viņi darbojušes kopā ar komū-

nistiem, tad redzējuši to liekulības un nejēdzības un bēguši no

tiem, ja tas vēl bija iespējams. Bet cik daudz nav to, kuri vairs

nevarēja no viņiem atraisīties un bija piespiesti uzņemties cie-

šanas ceļu vai darboties pret savu pārliecību un sirdsapziņa

Tikai vēlākā laikā atklāsies, bet arī tad ne pilnā mērā, tās ār-

kārtīgās dvēseles cīņas un tie konflikti, kuros daudzi bija nonā-

kuši un morāliski un arī fiziski gājuši bojā.

Vai tomēr nav kādas pazīmes, pēc kurām

var pazīt ļaunus garus? Jānis norāda uz

tādu pazīmi. Tā ir ticības apliecība Kristum.
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Mums bieži vien ticības apliecība saistās ar zināmiem vārdiem

un zināmu formulējumu. Mēs aizmirstam, ka šāds formulējums

izaudzis no pārdzīvojuma, un vārdi var tikai nepilnīgā veidā iz-

teikt pārdzīvojuma dziļumus. Tādēļ nedrīkst palikt stāvam pie

vārdiem, bet jāiet dziļumā pie pašiem pamatiem. Vārdi var arī

maldināt klausītājus un var pievilt arī pašu runātāju. īstai ticī-

bas apliecībai jāparādās dzīvē. Arī Kristu var apliecināt ar vār-

diem vien; un tā vēl nebūs droša un nepārprotama ticības aplie-

cība. Vajaga dzīvē sekot Viņam, Viņa pašaizliedzībai, mīlestībai,

laipnībai, drosmei, miermīlībai, varonībai. Ja cilvēks necīnās

pret savām ļaunajām tieksmēm, tad viņš nav Kristus māceklis

un viņa ticība ir vāja. Kara laikā man teica kāda kristīga māsa:

cilvēki man tagad parādās citā gaismā. Daži, kurus es uzskatīju

par ticīgiem, ir tagad tik bezspēcīgi, pat izmisuši, ka man jā-

jautā: kur tad tur ir ticība? Un citi, kuri par savu ticību ne-

maz tik daudz nerunāja.tagad parādās tik droši un Dievam uzti-

cīgi, kādus es viņus agrāk neredzēju. Kara briesmās parādījās

ticības apliecība dzīvē. Vārdi izskanēja gaisāun pazuda, bet

ticības spēks palika dzīvs cilvēka sirdī un palīdzēja traģiskos no-

tikumos saskatīt jēgu.

Kam pieder uzvara? Vai tiem, kuri nāk ar lieliem solīju-

miem un skaistiem vārdiem, jeb tiem, kuri klusi seko savam

Pestītājam? Pasaule klausa majoritātei. Viņa labprāt iet tur,

kur ir jaunas domas, sensācija, nemiers, sarežģījumi. Tur ir pa-

saulīga runa un tā daudziem patīk. Bet lielāks spēks ir Kristus

piekritējos. Viņiem varbūt ir jācieš. Dažkārt liekas, ka viņi ne-

varēs pastāvēt pret pārspēku, pret ienaidnieka viltībām un va-

ras darbiem. Bet viņos ir Dievs, un Dievs ir patiesība, un pa-

tiesībai pieder uzvara.

Lai Dievs mums palīdz pazīt garus, kuri ir no Dieva, un kal-

pot tiem. Tas katru reizi nebūs viegli. Varam maldīties. Bet

nopietnam un taisnam meklētājam Dievs palīdzēs. Tikai ievē-

rosim Jāņa paskubinājumu: pārbaudiet garus! Amen.

Prāvests E. Bergs, Londonā, Anglijā

VASARASSVĒTKI

VASARAS SVĒTKI NELAIKĀ

Tad Dieva gars nāca pār Asariju, Odeda dēlu:

Un viņi gāja Azam pretim un sacīja: Aza un visi

Jūdas un Benjamiņa iedzīvotāji: Dievs ir ar

jums, ja jūs esat ar Viņu. Ja jūs
Viņu meklēsiet, Viņš ļaus sevi no

jums atrast. Bet, ja jūs Viņu atstā-

siet, tad Viņš jūs atstās. Un būs daudz
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dienas Izraēlim — bet patiesa Dieva, bez priestera
respekta, bez bauslības. Bet, ja Izraēls savā postā

atgriezīsies pie Dieva, sava Kunga, Viņu patiesi

meklējot, tad Viņš ļaus, ka tie Viņu atrod. Un ta-

nīs laikmetos nebūs svētības (šalom), nedz tam, kas

iziet, nedz tam, kas ienāk, jo lieli nemieri nāks pār
visiem zemju iedzīvotājiem. Jo piedauzīsies tauta

pie tautas, pilsēta pie pilsētas, jo Dievs to uzbudi-

nās ar visādiem spaidiem. Bet jūs, esat stipri: ne-

ļaujiet noslīgt savām rokām — jo jūsu darbam ir

(sava) alga.
2. Laiku gr. 15, I—7.

A.

Vasaras svētki: mēs tos izjūtam, kā miera un svētības pār-

pilnības svētkus. Tādus, kuros zeme un tās koki ir ziedu un smar-

žas pilni. Kuros atjaunošanās brīnums piepildās cilvēku krūtīs.

Kuros iedegas paša Dieva Gara liesmas. Dienu, kurā miers līst

pār tautām.

Bet pieredze un arī Dieva vārdi rāda, ka tā tam nav jābūt.

Zemes dvaša ņem gan savu jaukumu no dievišķās pilnības. Cil-

vēka gars arī sakņojas Dievā. Jo vienīgi Viņš ļauj mums izprast,

vai tikai noģist Dieva Gara dziļumus. Bet mūsu iedomātā re-

liģiozitāte un pat reliģija, kā K. Bārts ir rādījis, var būt ne tikai

neīsta, bet arī pagāniska un nekristīga. Bet katrā ziņā: Dievs nav

saistāms ne pie kādiem iepriekšējies noteikumiem. Viņš var iz-

saistams ne pie kādiem iepriekšējiem noteikumiem. Viņš var iz-

nāt uz mūsu sirdīm, kamēr stāvam uz tēva zemes vēl un savās

krūtīs jūtam saldu ziedu smaržu. Bet tikpat labi Viņš var izrau-

dzīties slimnīcas telpu, izkaisītu ļaužu pulkus, kara pērkoņu dār-

dus, — lai dotu mums tuvāku ziņu par Sevi un Savu svēto no-

domu. —

B.

Mēs neliekam savu pārdomu virsrakstu: „nelaikā" tikai tā-

pēc, ka pagriezušies ir mūsu dzīves likteņi un ceļi. Kā šogad, kā

jau pērn un aizpērn... un daudz jau gadus pirms tam, mums

neskan Vasarassvētkos zvani no dzimtenes dievnamu torņiem pre-
tī ,kā parasts. Mēs nesakām: „nelaikā" tāpēc, ka vēl miera ne-

vaid pasaulei. Mēs nenopūšamies, salauzdami savas iekšējās ti-

cības spēkus, tāpēc, ka vēl mums grūti ir piedot tiem, kas mūs

nicina, vajā, vai, kas nokauj mūsu zemes, Latvijas, miesu vai ga-

ru. Bet mums ir jāliek kaut vai balsiens, viens tikai, starp to,
kas bijis un būs. Ko cilvēki ir saņēmuši un paši ar savu iedomu

grib iekarot, vai sasniegt. Starp īstenību, iztēli un patieso Die-

vu. Un šis vārdiņš lai ir: jā un nē.

1. Asarja, Odeda dēls, ir mazāk vispārībā pieminēts pravie-
tis. Daudzi, varbūt, viņa vārdu nezina, jo to nav lasījuši. Tas

viņiem liekas tik mazs, ka tie nekaunas to neievērodami. Bet

viņš jau arī neprasa sev nekādas uzmanības, kā vien to, kādu tas
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izprasīja sev no Azas un Jūdas un Benjamiņa ciltīm: uzmanību

tai vēstij, kādu Dieva Gars, pār viņu nācis, lika nest Azam un

viņa valdītājai Jūdas valstij. Ja pieņem, ka valsts tika sadalīta

937. gadā priekš Kristus — tad Aza ir valdījis no 915.—875. ga-

dam, un Asarja ir ziemeļu valsts pravieša — Elija laikmeta

„biedrs". Arī viņa cīņa ir — zināmā mērā līdzīga Elijas cīņai.

— Mēs redzam, ka 2. Laiku grāmatā 13. nodaļas beigās ir sacīts,

ka Azas laikā bijuši 10 miera gadi. Mēs mācamies no 14. noda-

ļas 7. un sekojošiem pantiem, ka viņš skubināja, izmantot laiku

pilsētu un mūrētu nocietinājumu celšanai ,jo: „vēl šī zeme mums

pieder". Bet — ar ārēju varu (300.000 vīriem) un laicīgu uzvaru

vien (par Moru ķēniņu, Seru) viņi neapmierinājās.

2. Pēc pirmiem 10 miera gadiem nāca kara laiki. 15-tā Azas

gadā ap 900 gadu pr. Kristus — bija jāsaved arī „iēekšjie apstāk-

ļi" kārtībā: Maeka, ķēniņa Āzas māte, līdzīga Achaba sievai

Izebelei; Izraēlā bija iepatikusies Ašēra un viņas kults to tā val-

dzināja, ka viņa aizmirsa ir savu cieņu, ir godu. Tā vien liekas,

ka šī ģimenes drāma nebūtu tikusi atrisināta, ja darbīgās perso-

nas būtu nākušas tikai no galma vien. Bija jāatskan vienkārša

vīra, pravieša balsij, lai iztīrītu netikai zemi un kalnus no elkiem,

bet, lai mēstu arī Dāvida pilsētas mūrus un ielas tīras no neīstiem

dieviem.

C.

Trīskārtīgu „nē" pravietis izsauc un tā lai izskan šis nega-

tīvais sauciens vai brīdinājums, kā atbalss uz Dieva viņam dotiem

vārdiem:

1) Ja jūs Dievu atstāsiet, Viņš atstās arī

jūs. Tā ir tik loģiska un tik vēsturiski pierādīta patiesība, ka

to var saprast ik bērns. Jo palaižot Tēva roku, tas allaž paliks

viens. Mācekļi, kas Vasarassvētkos kļuva par apustuļiem, bija

nostādīti tās pašas izšķiršanās priekšā. Kara un nemiera gadi to

pašu runāja uz mums. Tā ir laikmetīga dillemma.

2) Un daudz dienas būs bez īsta Dieva, bez

priesteru autoritātes, bez bauslības. Vai te

neiesāp arī mūsu Virsgana sirds? Ka, viņam, kas mīlēja kat-

ru, piedeva jo daudziem un aizdeva it visu, kas tam bija, citiem

ir jāpieredz un jāpiedzīvo Vasarassvētku dienas laikā, ka šis laiks

viņa dzimtās zemes baznīcai jau top garš? Vācijas bīskaps kādā

vietā raksta Vasarassvētkos: vēl pasaule esot tālu no vienošanās

un garīgas vienības. Tomēr: dažādība esot jāuzlūko par Dieva

gribētu. Mārtiņa Lutera darbos mani pārsteigusi arī ši ticīgā

„negatavība", — tas ir pārliecība: ka neizkārtotība vēl nav zīme,

ka aiz tās nestāvētu Dieva nolūks un griba. Ja tas būtu cilvēkam

iespējams, tas būtu sen ticis izkārtots. Bet iemesli, ka tas tā jā-

piedzīvo, tie mums gan bezgala sāp.. .

3) Un trešais pravieša „nē
" ir vērsts pret laicīgās vēstures
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optimismu. Cik daudz reizes tieši gars nav likts labvēlīgu tul-

kojumu un notikumu izskaidrojumu pamatos. Cik tas ārēji re-

dzami ir attaisnojies? Nē! — pravietis saka to skaidri— ne la-

bāki, bet ļaunāki vēl pasaulē ies, jo tauta pie-
dauzīsies pie tautas un pilsēta pie pilsētas, kad Dievs tos uztrauks

ar visādiem spaidiem. Liekas, 900 gadus pirms Kristus vajadzēja

atskanēt brīdinātāja balsij, kas 1954 gadus pēc Kr. sāk pieņemt
reālu izskatu un tēlota tik konkrēti ir no ticīgo, kā arī neticīgo

puses, ka ar to jārēķinās ir jaunlaiku pasaulei visnotaļ.

D.

Bet vai tad negācijās vien lai izskan šīs dienas vārds? Vi-

sas tās briesmas, nedienas un grēks, tam jābūt! Bet Vasaras-

svētku Gars to dedzina, Vasarassvētku vējš šos biezos un reālos

mākoņus izkaisa un klīdina. Ja mēs ņemam vērā tos trīs „jā",

kādus A'sarja ir vēstījis. Pie viņa, gan bez vai pirms Sv. Gara

pašatklāsmes tie vēl skan, brīžiem, kā noteikuma teikuma īsais

vārdiņš: jā... tad.... Bet Jaunā Derībā ļauj šo noteikuma

teikumu pārvērst apstiprinājumā (bez noteikuma).

l)Tas Kungs ir ar jlums, kamēr jūs esat

ar viņu. Līdzīgu derību prasa noslēgt Vasaras svētku vēsts.

Kāpēc Viņš no tiem neatstājas? Kāpēc Viņš tos pulcināja? Kā-

pēc viņi Tam jautāja: „Kungs, vai tu šinī laikā atkal uzcelsi Iz-

raēla valstību? Un Viņš tiem saka: „Nav jūsu daļa zināt laikus

vai brīžus, kurus tas Tēvs nolicis pats Savā varā. (Ap. d. 1, 1—7.).

Bet jūs dabūsiet spēku...

2) Ja jūs Viņu mekl/ēsiet, tad Viņš ļaus Se-

vi no jums atrast... Jaunā Derībā saka Vasarassvētkos:

Dievs ir atrasts. Ir bijuši filozofiski tulkojumi, Dieva eksisten-

ces pierādījumi, materiālistiski un idejiski salīdzinājumi. Bet,

kādēļ tie neapmierina visus visiem laikiem?

Kāpēc Dievu redzot, cilvēkam jāmirst? Kāpēc Viņš neiekļaujas

„manos schematos", bet grib „iekļaut mani savā pestīšanas plā-
nā"? Lūk, vārdiņš: meklēt —

laikam ir labi jāuzmin un jā-

atraisa no ārpasaulīgā. Tā ir mīkla, vai brīnums, kas jāat-
min ar sirdi mums. Bet kā Viņa atrašana irizpaudusies

Vasarassvētkos! Cik vareni..
.

kad Svētais Gars būs nācis pār
jums... (Ap. d. 1, 8.).

3) Bet jūs esat droši, vai: esat stipri. Die-

va katrs vārds ir spēks. Bet, kur tas runā par spē-
ku vai stiprumu, tur mēs vienmēr esam vistuvāki Viņam, tāpēc
ka mums šinīs vietās ir jāsalīdzina savs nespēks ar Viņa (un ti-

cības uz Viņu) — spēku. Tā ir ticība, kas kalnus pārceļ, kas sā-

kas agrīni, vecajos Izraēla tautas laikos, kas nomanāma praviešos,

atklāta Jēzu Kristū un ir Svēta Gara izliešanas dienā uzticēta

vienībai, kas saucas par Baznīcu, kura šinī dienā top redza-

ma. Neļaujiet pagurt savām rokām. Kad Mo-
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zus bija Šinai (vai Choreba) kalnā, tad viņam pret vakaru, svē-

tības rokas pār savu taututurot, tās kļuva smagas Tad viņi pie-

vēla akmeni un ļāva tam atsēsties. Un Arons un Churs atbal-

stīja viņa rokas, ka tās nenoslīga. Vai mums ari nav piemēru,
kad rokas kļūst smagas? Kad prāts ir šaubu pārņemts? Kad

sirdis ir pamirušas, gaidot uz lūgšanas atbildi?

Jūsu pūliņiem būs sava alga. Lai šo vārdu

saprotam Vasarassvētku gaismā. Apustuļu ceļojumu, ciešanu un

cīņu alga — bija Pirmkristīgā Baznīca. Mēs zinām

arī jaunajos laikos piemērus un visnotaļ vienu starp tiem — Ar-

chibīskapa personā, kas pasaules algām pāri zina vērtēt savu al-

gu — Jēzu Kristu augstāki par visu. Lai arī mēs dzenamies pēc
tās. Amen.

Prof. F. Treus, Ņujorkā (Port Vašingtonā), ASV

VASARAS SVĒTKU ATSVĒTE

VAI TU MANI MĪLI?

Kad viņi azaidu bija turējuši Jēzus saka Sīma-

nim Pēterim: Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli

vairāk nekā šie? Tas Viņam saka: Tiešām, Kungs,
tu zini, ka es tevi mīlu! Viņš saka tam: Gani ma-

nus jērus! Vēl otru reizi Viņš tam saka: Sīmani,
Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Tas Viņam saka: Tie-

šām, Kungs, tu zini, ka es tevi mīlu! Viņš saka

tam: Gani manas avis. Trešo reiz Viņš tam saka:

Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Pēteris nosku-

ma, ka Viņš trešo reizi viņam saka: Vai tu mani mī-

li? un sacīja Viņam: Kungs, tu zini visas lietas, tu
zini, ka es tevi mīlu. Jēzus saka: Gani manas avis!

Jāņ. 21, 15—17.

Kopš viņām tālām dienām Tiberijas erera krastā, kad Jē-

zus trīsreiz jautā Sīmanim Pēterim! Vai tu mani mīli?, šie vār-

di iet pa visu zemes lodi, un cits tos saklausa kā. vesera sitienus,

akmens kalnam grūstot, citu atkal tie uzmeklē līdzīgi lēnai vēs-

mai, kas šūpo Dieva lilijas laukā. Nav šie vārdi iemūžinā.ti ti-

kai Svēto rakstu grāmatā; viņi iet no cilvēka pie cilvēka un, kā

jau reiz Dieva vārds, negrib atgriezties atpakaļ tukšā (Jes. 55,

11). Jau vairāk kā 1900 gadus Jēzus tā uzrunā pasauli; jautā-

jums Pēterim ir jautājums arī mums, mums ikvienam, kas esam

stājušies tajā pašā ceļā, kuru reiz uzsāka mazs pulciņš Jēzus mā-

cekļu, ieskaitot Sīmani Pēteri.

„Vai Tu mani mīli?" nav abstrakts neitrāls jautājums, tāpēc

arī vietniekvārds „tu" šinī jautājumā rakstāms ar lielu burtu.

Te ir personīga uzruna; no visas laiku un kosma neaptveramības,

vienu no visa visuma — tevi, mazo punktiņu esamībā, uzmeklē
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Jēzus, un tas esi tu, jā, tieši tu, kam Viņš pēkšņi jautā, vai tu

to mīli? Neiztrūcinies, kad Dieva vesera sitiens nodārd pie tavas

sirds durvīm; neieslēdzies, kad vēsmas, no lilijām nākdamas, mek-

lē tevi. Zini, tā ir tava Stunda, varbūt vienīgā visas esamības

laikā. Esi stiprs, esi gatavs šai reizei; varbūt daudzas neredza-

mas pasaules aizturētu elpu klausās tevī, jo, lūk, šinī brīdī šo pa-

sauļu un reizē tavs Kungs jautā tevi — jautā: vai Tu Viņu mīli?

Katrā ziņā ir labi atgādināties Jēzus sarunu ar Sīmani Pēte-

ri, labi ir padomāt par mācekļa situāciju tajā laikā un par sa-

vējo tagad, jo Jēzus jautājums bija izšķirīgs ne tikai viņā vēstu-

riskajā brīdī, tāds tas ir arī šodien, un jau nākošā brīdī varbūt

taisni tu vari būt tas, kuram ar savu dzīvi un darbu, ar visu ek-

sistenci ir jāizšķiras un jādod Jēzum atbilde.

Mēģināsim tālēļ šeit apcerēt:

I Ko šie Jēzus vārdi nozīmēja Pēterim?

II Kā šie Jēzus vārdi skar mūs?

ī

Vispirms ir raksturīgi, ka Jēzus savā uzrunā nelieto Pētera

vārdu (to gan ir paturējis evaņģēlists savā atstāstījumā); Pēteris —

Kēfas — klints šinī brīdī nav piemērotākais raksturojums, kas

derīgs Sīmaņa Jāņa dēla — kas kādreiz apliecināja Jēzu par Kri-

stu, dzīvā Dieva Dēlu — apzīmēšanai. Liktenīgajā naktī, kad

Jēzu sagūsta, ir pieticis tikai trīs pavisam necilu jautājumu no

tikpat necilu personu mutes, lai Pētera ticības klints sabruktu.

Un tagad Pēterim ir jāatbild trīs reizes no vietas uz vienu un

to pašu Jēzus jautājumu un jāatgādinās vēl nesen aizvadītās nakts

vājums. Bet pirmās reizes jautājums atšķiras no sekojošajiem,

un mums varētu likties, ka viņu kārtība ir ačgārna, jo varam ie-

domāties, ka vispirms bija jāsaņem vispārapstiprinoša atbilde un

tikai tad Jēzus varētu jautā.t: Vai tu mani mīli vairāk nekā šie?

Vai neiznāk tā, ka Jēzus šeit jau no paša sākuma operē ar pieņē-

mumu, kaut labi zināmu, un iziet no tālākā uz tuvāko, kurpretim

mēs darītu otrādi? Bet Jēzus zina, ko Viņš dara, tā jautādams,

jo Pēterim vispirms ir jānokāpj pa savas dvēseles kāpnēm vēl

tālāk pagātnē un jāsaskata tur kāds vīrs, kas ar lielu patosu reiz

bija deklarējis, ka savu dzīvību viņš par Jēzu atdos (Jāņ. 13, 37),

ka nekad viņš pie Jēzus neapgrēcināsies, kaut visi citi to darītu

(Mrk. 14, 29; Mat. 26, 33). šiem patētiskajiem apliecinājumiem

bija gan atbildis apliecinājumu devēja noskaņojums, bet arī bija

noticis tas, ka viens no divpadsmitiem, viens no vistuvākajiem

šeit bija aizmirsis sava Kunga un Meistara vārdus: „Bez manis

jūs nenieka nespējat darīt." — Tagad Jēzus jautājuma priekšā

Pēteris kļūst kluss; bija jau pazuduši, bet tagad zūd pavisam bei-

dzamie tikumu un labestības vizuļi, ar kuriem dvēselei tā tīk di-

žoties. Jēzus vārdi ir sāpīgi ķēruši viņa sirdi; tie ir milzīgi aug-

stumi, no kuriem Pēteris redz sevi nokritušu. Bet arī, tikai no
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augstumiem nokritušus, mūs var sasniegt un uzrunāt Dieva apžē-

lošanās. Un to nu Pēteris pieņem ar visu savu apbēdināto un

iztvīkušo dvēseli. Viņa atbilde: „Kungs, Tu zini," kas visu at-

stāj Kristus autoritātei, kur nav vairs ne ēnas no dižošanās ar

paša taisnību, ir cienīga, ka, gan no citas puses, stātos tuvu bla-

kus viņa kādreizējam dedzīgajam Kristus apliecinājumam (Mat,

16, 16). Māceklis tagad ir īsti atradis savu vietu pie Kunga kā-

jām, un šim Kungam viņš dod godu, atzīdams, ka Kungs — sir-

žu zinātājs lasa arī viņa sirdsgrāmatā. Tas ir viss, ko Kristus

māceklis var kārot. Pietiek, ka Jēzus jautā māceklim, vai tas

mīl savu Kungu, un šis jautājums jau pats par sevi rada jaunu

pamatu, uz kura celties, iet un darīt savu darbu. Un Kungs arī

dod tūdaļ uzdevumu: Gani manas avis! Vecās saites ir atjauno-

tas Kunga un mācekļa starpā, māceklis drīkst palikt pie sava

Kunga, drīkst strādāt tā druvā. Un Pēteris dara to tā, ka tālāk

tie, kas viņu uzklausa, arī sāpīgi tiek „kerti viņu sirdīs" (Ap. d.

2, 37), atgriežas un kļūst Jēzus Kristus sekotāji Jauni radījumi.

Pēteri — savu vārdu draudzē viņš drīkst valkāt tālāk ar pilnu

tiesību — viņu krize nav salauzusi, bet darījusi tikai stiprāku un

dziļāku. īstenībā to ir darījuši Jēzus vārdi: Vai Tu mani mīli?

Kas Jēzu mīl, kas paliek Viņā un ar Viņu, ir jauns radījums. Tāds

vārda pilnā nozīmē tagad ir Pēteris
— klints, kura izaugusi ne

pati, bet kam spēku izaugt devis Jēzus, Jēzus — ar savu mīlestī-

bu un piedošanu.
II

Bet varbūt tiks jautāts: kāds sakars tam ir ar mums; vai ne-

esam pavisam citi cilvēki, kas pie tam dzīvo pilnīgi citā laikme-

tā? Neesam staigājuši ar Jēzu par Galilejas liliju ielejām un ma-

zajiem ciemiem, neesam kopā ar Viņu bijuši laivā ezerā, vētras

un viļņu varā, neesam Viņam sekojuši briesmās un to tad aizlie-

guši, beidzot nav arī bijis mums ar Viņu tādas sarunas, kā Pēte-

rim Tiberijas ezera krastā. Jēzu mīlēt —
atklāti sakot, vai tas

neskan mazliet neparasti? Jā gan, baušļus ar to izskaidrojumiem

mēs esam mācījušies, dzirdējuši arī, ka Jēzus jāmīl, bet īsti stā-

dījušies priekšā un iegaumējuši gan, varbūt, to nebūsim. Spē-

jam varbūt Jēzu cienīt, esam pat gatavi apbrīnot, noliekties Viņa

priekšā, atzīt Viņa mācības pareizību — vai tas arī nav viss, ko

cilvēks spēj? Galu galā. vai Jēzus nav par lielu, ka cilvēks Viņu

īsti ne spēj, ne var mīlēt?

Bet būsim skaidrībā katrā ziņā par vienu lietu, ka Jēzu var

mīlēt tikai tas, kam Jēzus ir dzīvais Jēzus un Kungs. Arī

Pēteris Tiberijas ezera malā nesastapās ar paša pārkairināto ner-

vu viziju, bet ar patieso Jēzu, savu Kungu, gan jaunā, mums vēl

netveramā dzīvībā. Jābūt dzīvai attieksmei ar Kristu, es - tu si-

tuācijai, kur evaņģēlija vārds mūs ir „sāpīgi ķēris" (Ap. d. 2, 37),

uzrunājis. Ja katru dienu spētum nākt Jēzus priekšā tā, ka šī
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sastapšanās mūs paņemtu pavisam un bez atlikuma, tad varētum

būt arī droši, ka spējam Jēzu mīlēt. Bet Jēzus ir jāmīl, to ir iz-

jutuši visu laiku īsti ticīgie cilvēki. Mēs atrodamies varbūt ļoti

tālu no ticības, ja to nespējam. Jēzu mīlēt nav arī nekāda mi-

stiķu privilēģija; tā ir tava un mana tiesība, bet arī svēts pienā-

kums! „Viņu jūs mīlat, lai gan neesat redzējuši" (1. Pēt. 1, 8),

stāv ceļa sākumā rakstīts par tiem, kas jaunajākristīgajā draudzē

mīlēja Jēzu, lai gan Jēzus zemes dzīves laikā nebija Viņu ne re-

dzējuši, ne pazinuši. I. Jāņa 4,19 aicina: „M!lēsim, jo Viņš ir

mūs pirmais mīlējis." Jā, un tā.pēc, ka Viņš mūs pirmais ir mī-

lējis un izraudzījis, nav arī jābažījas, ka mūsu mīlestība nebūs

uz Viņu pilnīga. Jo: „šī ir tā mīlestība, nevis ka mēs esam mī-

lējuši Dievu, bet ka Viņš mūs mīlējis un sūtījis savu Dēlu, mū-

su grēku izpirkšanai" (4, 10). šī Viņa mīlestība atver vārtus uz

debesīm mūsu mīlestībai, šī Viņa mīlestība arī vaicā katru no

mums: „Vai Tu mani mīli?". Un Viņa mīlestība svētī mūsu mī-

lestību, ka mēs, līdzīgi Pēterim, kļūstam jauni radījumi. Tā ir

Jēzus žēlastība, kad Viņš tevi vaicā, vai Tu Viņu mīli. Viņš vai-

cā tā tiem, kurus Viņš mīl; šis jautājums ir arī zīme, ka tev ir

piedots. Un iznākums ir — jauna eksistence Jēzū, kaut pasaulē

tu palicis tajā pašā vecajā čaulā. Ja es varu atbildēt, ka es Jēzu

mīlu, tad patiesi manī ir sākums jaunai eksistencei.

Tikai
— vēlreiz — Jēzu tu nedrīksti mīlēt ar rutīnas mīlestī-

bu un nevari mīlēt rezervējoties. Mūsu klišejiskie priekšstati

un kompromisi neder šai mīlestībai. Tas ir jāapzinās un jālūdz

no Dieva spēks mīlēt Viņu. Kā mācekļi lūdza Jēzu, lai Viņš mā-

ca tos Dievu lūgt, tā mums jālūdz Dievs, lai Viņš māca mūs Jē-

zu mīlēt. Kā es varu Jēzu mīlēt — šai domai lai mēs pieķera-
mies vēl sīkstāk kā visam citam, kas mums ir šeit mīļš un dārgs.
Kā man Jēzus jāmīl, tā es uz Viņa mīlestību varu atbildēt ar sa-

vējo — tas ir vairāk par visu citu, ko es iespēju.

Un ja atskārtīsim īsti, kā jāmīl Jēzus, nokārtosies arī mūsu

attieksmes ar mūsu tuvāko. Arī mūsu tuvākmīlestība kļūs īsta;
nebūs vairs grūti to labad upurēties un tos mīlēt, mīlēt pat savus

ienaidniekus. Bet pirmais nosacījums ir — mīlestība uz Jēzu.

Tā esam nonākuši tur, kur varam sacīt, ka Pētera problēmai

ir daudz līdzības arī ar mūsu dzīves centrālo jautājumu, šo jau-

tājumu uzdod mums Jēzus, bet iepriekš gan mēs esam aicināti

sagatavot sevi tā, lai mūsu atbilde daudz maz līdzinātos Pētera

atbildei. Mūsu sagatavošanās tam ir lūgšana, lūgšana un atkal

lūgšana.

„Vai Tu mani mīli?" jautā Jēzus. — „Kungs, kā es varu Tevi

nemīlēt, kas Tu par mani esi miris! Bet dodi man no sava spē-

ka, lai es spēju cienīgi mīlēt, šinī mīlestībā uz Tevi un saviem

tuvākiem nodzīvoju savu dzīvi un beidzot atrodu vietu mūžībā

pie Tavām kājām. Amen.Māc. JānisStrautnieksČikāgā,ASV Māc. Jānis Strautnieks Čikāgā, ASV
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PIRMĀ SVĒTDIENA PĒC VASARAS SVĒTKU ATSVĒTES

NO TICĪBAS TAISNAIS DZĪVOS

Jums jāzin, mani brāļi, ka es jau vairākkārt bi-

starp jums, tāpat kā starp pārējām pagānu tautām,
ju apņēmies jūs apciemot, lai gūtu kādu augli ari

bet līdz šim esmu bijis aizkavēts. Tiklab grieķiem,
kā arī negrieķiem, mācītiem kā nemācītiem esmu

parādnieks. Tāpēc mana vēlēšanās sludināt evaņ-

ģēliju arī jums, romiešiem. Jo es nekaunos Kristus

evaņģēlija; tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvie-

nam, kas tic, jūdam visupirms un arī grieķim. Jo

tanī atklājas Dieva taisnība, no ticības uz ticību, kā

rakstīts: no ticības taisnai dzīvos. Jau Dieva dus-

mība no debesīm parādās, par visu cilvēku bezdie-

vību un cilvēku netaisnību, kas savā netaisnībā ap-
slāpē patiesību.

Rom. 1, ia—lB.

Andrievs Niedra savā jaunlaiku pasakā — Zemnieka dēls —

ir kādā vietā izvirzījis to domu: ka neesot tādas dzīvības, kas

reiz nebūtu jāsamaksā ar nāvi, tāpat, kā neesot tādas laimes, kas

netiktu nolaupīta citam, vai kura neplauktu uz nelaimes stiebra.

Un cēloni tam visam viņš saredz tikai vienā apstāklī, proti: tā-

pēc nav laimes bez nelaimes, un tāpēc nav dzīvības bez nāves,

ka cilvēks ir atkāpies no Dieva. —

Arī mūsu dzīvē, lai arī kāda tā mums katram bijusi, ir ticī-

bas stundas mainījušās ar šaubu brīžiem. Un sevišķi pēdējos ga-

dos mēs reizēm esam bijuši ienesti šaubu palos, kaut arī pret sa-

vu gribu. Bet ja mēs tur negribam palikt un noslīkt, tad mums

ir jāatbalsta Dievs, jo Dievam arī šodien ir vajadzīgi cilvēki, kas

Viņam tic, lai Viņa darbi piepildītos pasaulē.

Nereti arī mēs esam dzirdējuši to cinisko frāzi, ka Dievs ir

priekš muļķiem. Bet tūlīt gribas vaicāt, vai šie noliedzēji paši

nav vislielākie neprašas, kuri nereti ir par kūtriem padomāt par

to vien, kas gan ir neaptveramais universs, kas tik nepārspējami

un meistariski ir iekārtots ap mums, pasaulē un bezgalībā? Arī

savai dzīvei mēs nezinām ne sākuma, ne gala. Jo kas šodien mums

šķiet tikai varbūtība esam, tas rītu, parītu vai pēc gada būs kļuvis

par īstenību. Jo cilvēka prāts ir ierobežots un zināmai robežai

tas nekad pāri netiek. Un ja mūsu dienās pasaule ir kļuvusi tik

nabaga, tad tam par iemeslu ir tas, ka cilvēkos ir zudusi ticība

nevien citiem cilvēkiem un dzīvei vispār, bet arī Radītājam — Die-

vam.

Arī mēs neviens nevarēsim noliegt to, ka savās domās un dzī-

ves izjūtā mēs būtu saistīti tikai pie tā brīža vai dienas, kurā dzī-
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vojam, un ka nemaz neticētu, ka daudz kas tagad cerībās nestais

reiz pārvērtīsies arī par īstenību. Ar šādu ticību jau katrs bērns

raugās uz savu tēvu un māti, ticēdams, ka tie reiz viņu aizvedīs

pie lielās dzīves sliekšņa. Tāda pati ticības atmirdz katra arāja

acīs, kad viņš stāv ar sētuvi plecos pavasara saulē, kūpoša tīruma

malā un tic, ka tur reiz rudenī viļņos zeltaina druva. Un arī

katrs slimnieks pacieš vislielākos grūtumus un sāpes, ticēdams,

ka atgūtā veselība reiz atmaksās visu. Bet arī katrs mirējs vēl

tic, ka daļa no aizvadītās dzīves un padarītā darba paliks šai kra-

stā tad, kad pats jau būs nonācis tai mūžībā, kurā klusēt beidzot

būs skaisti... Tāpēc nekaunēsimies, ja arī mums vēl ir ticība,

jo tajā jau dzīves gudrais Goethe ir saskatījis to spēku, kas ne-

ļaujot cilvēkam dzīves viļņos grimt un, arī lielākais misionāris

Apustulis Pāvils to ir apliecinājis, vārdos rakstīdams: — Jo es

nekaunos Kristus evaņģēlija, tas ir Dieva spēks par pestīšanu ik-

vienam, kas tic ... No ticības taisnais dzīvos. —

I

Šeit apcerētā Romiešu vēstules nodaļā apustulis Pāvils runā

par to, ka pēc vairākkārtējiem un pad gadiem ilgiem misijas ce-

ļojumiem Mazāzijā un Grieķijā, viņš tagad ir nolēmis apmeklēt

arī impērijas galvas pilsētu — Romu, lai personīgi iepazītos ar

turienes kristīgo draudzi. Uz šo ceļojumu apustulis ir ilgi gaidījis

un rūpīgi sagatavojies, bet vēl iepriekš viņš sūta Romas draudzei

savu vēstuli, kurā tad pilnībā ir izteicis savus uzskatus gan Kri.

stīgās dzīves jautājumos vispār, gan arī kristīgā teoloģijā. Šai vē-

stulē viņš nepielaiž pat tādu domu, ka varbūt viņa ceļojums uz

Romu varētu izpalikt. Jo tad to varētu uzskatīt kā baidīšanos no

valsts varas, kura arī toreiz visā pilnībā atradās koncentrēta gal-

vas pilsētā un jau tur savlaicīgi bija pretī stājusies kristīgai vē-

stij ar asiņainām vajāšanām. Apustulis Pāvils gan rēķinās tur

ar zināmām grūtībām, bet neļauj no tām sevi iebiedēt un tāpēc

raksta: — Es nekaunos Kristus evaņģēlija. —

Viņam nav nodoms Romā griesties tikai pie šauras sabiedrī-

bas, vai pie sev līdzīgiem un izvairīties no plašākas atklātības.

Nē, viņš pat rēķinās ar to, ka viņa ierašanās Romā tiks pamanīta

arī no oficiālo valdības iestāžu puses, un agri vai vēlu viņam būs

jāizskaidrojas atklātībā. Bet Pā.vils domā, ka taisni tas ir kristie-

ša uzdevums ar Kristus evaņģēlija vēsti griesties pie visas pasau-

les, lai teiktu cilvēkiem, ka Dieva dusmas gan sedzas pār viņiem,

bet ka arī Dievs grib cilvēkus pestīt caur Krustā Sisto un aug-

šāmcelto Jēzu Kristu. Tādēļ Pāvils raksta: — Es nekaunos Kri-

stus evaņģēlija. — Tāpēc jautāsim, vai tā ir arī mūsdienu cilvē-

ku atbilde līdzīgā situācijā?

Aizgājušie laiki gan ir pietiekoši rādījuši pretējo, kur citādi

krietni un cienījami cilvēki ir pagriezuši muguru Kristus vēstij jau

pie pirmā valdošās varas mājiena.
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Tāpat visos tajos gadījumos, kur vecāki liedz saviem bērniem

kristību, kur jaunatne ir kļuvusi vienaldzīga pret iesvētīšanu un

kur atmests top svētais vakarēdiens; vai viss tas savā ziņā nav

kaunēšanās no Kristus un kautrēšanās ar Kristu iet pasaules

priekšā? — Un ja domājam vēl par to, kur ticīgie ir kaunējušies

no savas baznīcas, sevišķi protestantismā, kādi gadījumi ir neskai-

tāmi, sevišķi tajās vietās, kur šodien baznīca ir cīņā par savu

būt vai nebūt.

Bet arī vispārējā dzīvē ir saskatāma vairīšanās no nopietnām

lietām un pievēršanās dienas senzācijai. Tā piemēram dažus ga-

dus atpakaļ, kad bija miris Somijas maršals Mannerheims, kas

bija viena no visspilgtākām 20. g. s. personībām Eiropā un kas

sevī reprezentē veselu laikmetu mazās ziemeļu varoņtautas vē-

sturē, tad Amerikas Savienotās Vaktīs iznākošais latviešu laik-

raksts toreiz atrada par iespējamu šo ziņu komentēt tikai dažās

rindiņās ar sīko druku. Kamēr tai pašā laikā vesela avīzes sle-

ja bija pierakstīta ar notikumu, kā šķīrušies un atkal precēju-

šies divi tuvo austrumu karaļi, kas mūs īstenībā maz var intere-

sēt un ko mēs izlasījuši pēc dažām stundām jau esam aizmirsuši.

Bet tas tikai rāda, ka mūsdienu senzāciju un reklāmu piesātinā-
tā laikā neatmaksājas rakstīt par lietām ar mūžības vērtību.

Bet mēs dzīvojam arī tādā laikā, kad notiek nevien kaunēša-

nās no Kristus evaņģēlija, bet notiek arī atkrišana no tā. Toreiz

Romas valstī Kristus evaņģēlijs tika sludināts pirmoreiz, bet

tagad jau ir aiztecējuši turpat divi tūkstoši gadi, un tāpēc lieta ir

daudz nopietnāka, jo arī mūsu ļaudis nereti izturas tā, it kā

Dievs viņiem nekā nebūtu devis.

Bet mēs aizmirstam to, ka vēl vispār drīkstam dzīvot un kaut

arī caur grūtībām esam tik tālu tikuši. Jo ir neskaitāmi mūsu

brāļi un māsas, kas visu atdotu, lai tikai būtu mūsu vietā. Vai

tā nav Dieva žēlastība mums? Un tikai, ja mēs zvaigžņotā zie-

mas naktī izejam laukā un raugāmies debesu bezgalībā, kur mirdz

un staro neskaitāmo zvaigžņu mirādes, tad varbūt mēs klusi jū-

tam, ka ir vēl kāda neredzama vara, kuras priekšā tūkstoš gadi
ir kā viena diena. —

Un tomēr cilvēki novēršas un grib dzīvot bez Dieva, kas ir

ērtāki, jo tad nevienam nav jādod norēķini. Tāpēc nav arī ko

brīnīties, ka Dieva dusmība ir parādījusies ne vien vecos laikos,

bet ka ir redzama arī mūsu dienās. Par ko liecina apustuļa Pāvila

vārdi:
— Jau Dieva dusmība no debesīm parādās par visu cilvēku

bezdievību un cilvēku netaisnību, kas savā netaisnībā apslāpē pa-

tiesību. — No vienas puses, ja raugāmies visos mūsdienu techni-

kas sasniegumos, kas cilvēkiem sniedz visaugstāko labklājību, bet

turpat reizē rada arī visgraujošāko iznīcību. Jo cilvēki ir šodien

gan ieguvuši varu par dabu, bet varu par sevi ir zaudējuši. Un

tāpēs tas, ko apustulis Pāvils ir teicis maz vārdos, to mēs esam
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redzējuši atbaidošā īstenībā.

Šodien visa Austrumu un Viduseiropa un pat lielais Āzijas

kontinents ir pārvērsti ne vien par cīņu, bet arī par drupu lauku,

un tāpat kopš gadiem jau sairis ir pasalues miers un tā Dieva dus-

mība parādās mūsu dienās.

II

Bet Dievs jau negrib, lai pasaule ietu bojā vai mirtu. Tāpat

kā ārsts cīnās pret slimību, paturēdams acīs veselību, tā arī Dievs

neturas pie netaisnības, bet stingri paliek pie patiesības. Jo Viņš

jau grib visiem cilvēkiem palīdzēt, tāpēc ka palīdzība un glāb-

šana ir Viņa mērķis. Attiecībā par grēkiem Viņš aizvien saka:

nē, bet attiecībā uz grēcinieku: jā. Jo nevis grēcinieku Viņš grib

iznīdēt, bet gan grēku. Lai arī mēs tad nemeklētu tikai to, cik

mūsu tuvākais slikts, bet gan cik Kristus ir labs.

Tas nu ir tas savādais, ka Kristus pārvērta arī Pāvila dzīvi

visā pilnībā. Tagad viņā liesmoja tāds spēks un griba, ka viņš

vairs nespēja klusēt. Lai viņš gāja kur iedams, lai viņš darīja

ko darīdams, viņš visur liecināja: — Es nekaunos Kristus evaņ-

ģēlija. — Un tas bija tāpēc, ka viņš bija piedzīvojis Dieva spē-
ku. Un tāpēc apustulis Pāvils domāja, ka ticība ir tā, kura spēj

glābt arī zudušos cilvēkus. Un ja kristietis dzīvo no ticības, tad

viņa dzīve pārvēršas par gājienu pie Pestītāja rokas.

Bet daudzi varbūt iebildīs, sacīdami, cik tomēr Kristus gara

mantiniece — kristīgā baznīca, mūsu dienās ir vāja un nespēcīga,

bez kādas sevišķas ietekmes vispārējos pasaules notikumos, jo tā

nevar ne saimnieciskās attiecības nokārtot, nedz arī grozīt politis-

ko stāvokli, neskatoties uz savu labo gribu. Pa daļai tas varbūt

ir taisnība, bet neaizmirsīsim arī to, ka taisni mūsu dienās tieši

zem baznīcas spārniem ir spējuši kopā sanākt arī tādi ļaudis, kuri

vēl nesenā pagātnē cīnījās viens pret otru ar ieročiem rokās. Un

tā nu Kristus gara saites ir kļuvušas arī par mūsdienu cilvēku

vienotājām, kaut arī to nozīmi gribēja iznīcināt kā ultranacionā-

lais, tā arī internacionālais pasaules uzskats.

Tāpēc mēs nedrīkstam Dievu uzskatīt tikai par tādu, kas no-

slēdzies savas mūžības augstumos un kuram ar pasaules notiku-

miem nav nekāda daļa. Nē, caur Kristus evaņģēliju Viņa glāb-

jošā vēsts skan arī vēl šodien un līdzi tai iet ticības un mīlestības

brīnišķā vara, gan celdama mazticīgos un sabrukušos no tumšās

vienaldzības un šaubu kapa pretī jaunai dzīvei, gan arī darīdama

nomaldījušos cilvēkus par Dieva bērniem.

Un tāpēc priecāsimies, ja mūsu sirdīs vēl mīt ticība, jo bez tās

jau cilvēki nozaudētu ceļu ne vien uz savu tuvāko sirdīm, bet arī

uz Dievu. Jo tikai ticības acis ir tās, kas spēj saskatīt to Vienu,

kas laikmetu vējos vētī cilvēkus un kam neviena mūsu gaita nepa-

liek apslēpta. Bet bez Dieva, agri vai vēlu, cilvēkus pārņem pa-

mestība un izmisums, tā kā mūsu ceļiem zūd mērķis un dzīvei
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trūkst jēga. Mums visiem ir vienāds liktens, proti reiz stāties

mūžīgā Dieva priekšā, kas ir vienīgā un drošā patiesība, no kuras

nespēs izvairīties neviens, lai arī kāds nebūtu bijis viņa stāvoklis

vai svarīgums šai dzīvē. Un tā kā viss pārējais par šo dzīvi un

nākamību ir un paliek tikai minēšana, tad ir labi, ka jau pie lai-

ka līdzi nāk apustuļa Pāvila dziļdomīgā atziņa: — No ticības tais-

nais dzīvos. Amen.

Mācītājs Art. Briedis, Toronto, Kanadā

OTRĀ SVĒTDIENA PĒC VASARAS SVĒTKU ATSVĒTES

DZĪVOT NOZĪMĒ — PASTĀVĪGI ATJAUNOTIES

Dieva žēlsirdības vārdā es jums lieku pie sirds:

netopiet līdzīgi šai pasaulei, bet pārvēršaties, at-

jaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu,
kāda ir Dieva griba, proti, kas labs, tīkams un pil-
nīgs.

Rom. 12, I—2.

I

Ar šiem vārdiem un tāpat daudz citās savu vēstuļu vietās

apustulis ļoti neatlaidīgi piekodina saviem lasītājiem nekļūt lī-

dzīgiem apkārtējai ļaunumā iestigušajai pasaulei, bet atjaunoties

savā garā, lai ar jaunu, neaptumšotu skatu varētu raudzīties dzī-

vē un pareizi novērtēt tās raibās ainas, kas bez pārtraukuma slīd

gar mūsu acīm, kā arī gūt skaidrību par to, kādi mērķi ir tie, kam

vērts veltīt savas domas un savu darbu.

Viņš acīm redzot uzskata par pašu par sevi saprotamu lietu,

ka kristieši, atstādami tālu aiz muguras visu to, kas dzīvi dara

tumšu un to samaitā, grib kļūt par jaunas, tīrākas dzīves nesē-

jiem sev un apkārtnei. Bet lai par tādiem varētu kļūt, viņiem

nepieciešama viena lieta — viņiem jāatjaunojas. Spēja atjauno-

ties ir katra dzīva organisma būtiska pazīme. Dzīvs koks gan

arī rudenī uz laiku zaudē savu lapu rotu, bet — atnāk pavasaris,

un viņš atdzimst jaunai dzīvei — viņa zarus no jauna rotā lapas

un ziedi. Un tāpat tas ir ar katru citu dzīvu būtni — dzīvot tai-

nozīmē — būt spējīgai, atbrīvoties no visa, kas nolietojies, lai sāk-

tu jaunu augšanas, plaukšanas un rosības pilnu dzives posmu.

šinī pastāvīgas atjaunošanās procesā iekļauts pēc Dieva prā-

ta arī cilvēks. Un, protams, ne fiziskais cilvēks vien. Cilvēks

nav mašīna, šinī „robotu" laikmetā ir visai svarīgi atkal un at-

kal to atgādināt. Viņš ir dzīva būtne, kas apbalvota ar dvēseli

un garu. Tā-pēc arī cilvēka labsajūta, viņa iekšējais, garīgais

miers un prieks lielā mērā atkarājas no tā, ka viņam pēc zināma

garīga noguruma posma ir dota iespēja atkal garīgi atjaunoties,
atspirgt.
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ledomāsimies uz brīdi, kāda liela nozīme ir šai spējai, piemē-

ram zemkopja - arāja dzīvē. Viņš pavasarī, satvēris arkla balstus,

dzen vagu pēc vagas. Viņa darbs nav viegls un var likties vien-

muļš. Bet tas nekādā ziņā nav bezdvēselisks mašīnas darbs. Pā-

ris vagas izdzinis, viņš uz brīdi pārtrauc darbu, lai noslaucītu

sviedrus un atņemtu elpu. Viņa skatieni pārslīd pār padarīto

darbu, viņš priecājas par to. Bet tad viņa skats aizklīst vēl tālāk:

Tas brīdi pakavējas pie puķes ežmalā, tad pārslīd pāri tīrumam,

pļavai — tā visa viņa zeme, ko viņš gadu no gada slacījis ar sa-

viem sviedriem! Un tur, aiz tiem zaļi salapojušiem kokiem, tas

sarkanais jumts —
tā ir viņa māja, kur mīt viņa labais draugs un

palīgs, viņa bērnu māte, tur kā bitītes stropā dūc viņa mazuļi.. .

Un saulains smaids apskaidro uz brīdi arāja seju. Ar jaunu sparu

un prieku sirdī viņš no jauna satver arklu. Viņš sirdī atkal kļu-
vis jauns, un vieglāks, priecīgāks kļuvis viņa darbs,

atkal dodas skolā.

To pašu var vērot gara darbinieku dzīvē. Arī katram gara

darbiniekam pazīstami dzīves mirkļi, kad to pārņem zināms no-

gurums, pat zināms apnikums. Ņemsim, piemēram, skolotāju.

Katru dienu klasē, pastāvīgā cīņā ar tām pašām bērnu kļūdām
un mazajām palaidnībām, vakaros — burtnīcu kalni, kļūdu labo-

šana. Vai brīnums, ka no krūtīm dažubrīd pat izlaužas smaga

nopūta? Bet te, domās iegrimstot, viņam rodas kāda jauna ideja,

kā darbu padarīt interesantāku, ražīgāku, vai arī viņš iegūst jaunu

ierosinājumu, kādā lekcijā klausoties, kādu grāmatu lasot. Tie-

šām, kā viņš jau agrāk nebija nācis uz tām domām!... Un dar-

ba prieks atdzimst viņa krūtīs. Cik skaists taču var kļūt darbs,

kad dzimst tādas jaunas ierosmes! Un ar jaunu spirgtumu viņš

II

Bet te varbūt viens otrs iebildīs: ne visur tas iet tik viegli.

Ir taču ne mazums cilvēku, kam dzīve uzlikusi nesamērīgi sma-

gu nastu. Tur, piemēram, ir kāda ģimene, spēcīgākais tās loceklis,

apgādnieks, uz kura pleciem gul galvenās rūpes, grūti saslimis.

Sieva raujas, cik spēdama. Te jauna nelaime! Viņa cieš kādā

nelaimes gadījumā, ilgākam laikam kļūst darba nespējīga. Viss

smagums, rūpes par slimajiem, par bērniem tagad gulstas uz vec-

māmiņas pleciem, kas patiesībā jau būtu pelnījusi svētvakara at-

pūtu. Kā gan tādos gadījumos iespējams atjaunoties, atgūt zau-

dēto spirgtumu?

Ir tiesa — smagi, pārāk smagi spiež vienu otru dzīves nasta

Bet apustulis saka: „Dieva žēlsirdībss vārdā es jums lieku

pie sirds..." Vai tie vārdi nenorāda uz to, ka Dievs grib līdzēt

arī šādiem smagi piemeklētiem ļaudīm? Viņš savā žēlsirdībā kat-

ram no mums ir devis palīgus, kas, mums pašiem, bieži par

to nedomājot, atjauno mūsu izsīkstošo spēku krājumu.

Minēsim dažas pavisam ikdienišķas lietas. Vai tā nav liela
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Dieva žēlastība, ka pēc smaga dienas darba un visādiem pārdzī-

vojumiem ik vakaru varam iegrimt dziļā, spirdzinošā miegā, lai

no rīta pamostos jaunā spirgtumā? Cik daudzreiz lietas, kas va-

karā šķita tik smagas, gandrīz neatrisināmas, no rīta rādās pavi-

sam citā gaismā! Ne par velti ir sakāmvārds: rīts gudrāks par

vakaru.

Cik skaisti nakts miera svētību un rīta stundas spirgtumu

izteic dziesmas vārdi, ar ko brāļu draudzes locekļi viens otru svei-

cināja pēc dziļā, Dieva dāvinātā mierā pavadītās nakts:

Labrīt, jūs, draugi, tuvāki, Vai esat saldi dusēj'ši Bez bai-

lēm un bez mokām? Vai dvēsele bij modrīga? Vai sirds bij Kri-

stus draudzībā lekš Viņa svētām rokām? (Dz. grām. 548, 1.).
Un tad — sestdienas vakari un pēc smagas darba nedēļas ar

nepacietību gaidītās svētdienas! Vai šīs atpūtas dienas nav do-

tas, lai dvēselei tiktu kāda spirgtuma lāse no Dieva skaidrajiem

avotiem?

Un tālāk — brinišķā Dieva daba! Zilās vasaras debesis, za-

ļais mežs, šalcošie koki un kalna strauti! „Liec savai dvēs'lei

dabas rokās dzīt. Lai dus, kas vakar bij, skat', kas būs rīt!"

Ļoti svarīgu vietu Dieva spirdzinošo ,jauna spēka devēju avo-

tu starpā visos laikos ir piederējusi ģimenei. Domāsim kaut

par tiem saules stariem, ko putekļainā dzīvē ienes mazais, dzīves

putekļu vēl neskārtais bērns! Kādai kundzei, kas Baigajā gadā

bija zaudējusi savu vīru un tagad sitās caur dzīvi ar savu skolas

gados esošo meitu, aizvien un visur līdzi gāja ir kā kāds tumšs

mākonis, no kura viņa velti mēģināja atbrīvoties. Te viņas drau-

dzenei, kuras ģimenē viņa bija atradusi patvērumu, piedzima ma-

za meitiņa, jauns, saulains cilvēka bērns. Viņa to no visas sirds

iemīlēja un pastāvīgi centās mazajām ziedoņa vēstnesim veltīt

kādu vaļas brīdi. Nekas viņu nedarīja tik laimīgu, kā brīži, kad

viņai no darba mājās pārnākot, mazā priecīgi uzgavilēja. Ar vi-

ņu bija notikusi acīm redzama pārvērtība: tumšais mākonis, kas

bija klājies pāri viņas dvēselei, bija izgaisis.

Jautāsim sevi, vai mēs protam cienīt šos skaidravotus, protam

noliekties pār tiem un dzert no viņu veldzes? Kā pavadām savus

atpūtas brīžus, savas svētdienas? Vai mūsu dzīves putekļiem klā-

tā dvēsele zin, kur plūst viņas dzīvības avots? Vai tai vietā viens

otrs nemēģina savas slāpes dzesēt pie pavisam citiem duļķainiem
avotiem? Cik veltīgi ir taču šie pūliņi!

111

Mūsu laika modernajā dzīvē, diemžēl, plūst ne mazums

avotu un strautu, ko nevaram saukt par Dieva strautiem. Nevis

tikai viens otrs retais, bet tūkstoši steidzas pie viņiem, lai aiz-

skalou uzkrājušos dvēseles putekļus, aizmirstu pelēkās ikdienas

sarūgtinājumus un neveiksmes. Bet dzīvē atgriežoties, šie ļaudis
nav mantojuši jaunu spirgtumu, bet tikai nervu uzbudinājumu.
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Vai to visu vērojot, nav laiks atcerēties īsto skaidravotu, ko

Dievs bezcerībā un Jaunumā grimstošai cilvēcei atvēris Kristus

dievišķās mīlestības atklāsmē un Viņa svētajā nāves upurī?

Mūsu priekšā pazīstamā rakstnieka, kādreizējā Londonas aug-

stākās sabiedrības lutekja Oskara Uailda (Wilde) dzīves stāsts.

Bija laiks, kad šo skaistuli un lielo aistētu, brīnišķām gara dāva-

nām apveltīto rakstnieku, Londonas sabiedrība nesa, tā sakot, uz

rokām. Un te, viņam slavas augstumos esot, viņu pienāk smagā

tikumiskā pārkāpumā, kas pēc Anglijas likumiem sodāms arī

tiesā. Kā slavenais rakstnieks spiests nolaist acis, kad pēc tam,

kad tiesa pasludinājusi savu spriedumu, tiesas sulaiņi viņu ved

caur ziņkārīgo skatītāju rindām! Viņa spožā karjēra ir beigusies.

Viņš labprāt būtu iegrimis zemē. Lai nesastaptos ar saviem kād-

reizējiem dievinātājiem, viņš, cietuma sodu izcietis, kaut kur Pa-

rīzes priekšpilsētā nonomā sev mazu dzīvokli. No šejienes viņš

publicē savu rakstu „Dc profundis" („No dziļumiem" —

pēc 130 psalma sākuma vārdiem). No tā mēs redzam, ka dzijā

kaunā nonācis, viņš atcerējies To, kas pats, šķīsts un bez vainas

būdams, nesis grēcinieku grēkus, kas nav atstūmis ne lielo grē-

cinieci ne noziedznieku pie krusta, bet tiem piedevis, kad tie sū-

dzējuši savus grēkus. Un pasaules priekšā pazemotais rakstnieks

ar savām lūgšanām griežas pie grēcinieku Pestītāja, lai tas tam

dāvātu pestīšanu.

Man šķiet, mēs tagad labāk saprotam apustuli, kad viņš pie

Nērona laika kristiešiem, kas dzīvoja grimstošās Romas sabiedrī-

bas vidū, griežas ar aicinājumu:

„Dieva žēlsirdības vārdā es jūs lūdzu: netopiet šai pasaulei

līdzīgi, bet atjaunojaties savā garā, lai pareizi saprastu Dieva

gribu, proti, kas ir šķīsts, labs un pilnīgs."

Saulainais Jēzu, dod no sava gara Dvēselei vārgai kaut tik

vienu staru! Glāb manu sirdi, kad to apklāj salna, Ved saules

kalnā! Amen.

Prof. K. Kundziņš, Seatlē, ASV

TREŠĀ SVĒTDIENA PĒC VASARAS SVĒTKU ATSVĒTES

ES ESMU TAS KUNGS, TAVS DIEVS

Es esmu tas Kungs, tavs Dievs, kas tevi izvedīs

Ēģiptes zemes, no vergu nama. Tev nebūs citus die-

vus turēt priekš manis.

2. Moz. 20, 2—3.

I

„Es esmu tas Kungs, tavs Dievs..." Tie ir pazīstami vārdi.

Tos bērnam pirmo reiz mācīja vecmāmuļa, noglaudīdama mazbēr-
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nam galvu un stāstīdama, ka tas ir svētā Dieva pirmais bauslis.

Tos atkārtoja zēns un meitene, uz skolu iedams un mājās nāk-

dams. Neviens nebūs stāvējis iesvētīšanas dienā pie altāra, kas

nebūs to vēl reiz ieslēdzis savā sirdī. Un tomēr šos vārdus cil-

vēks nav iemācījies. Tie izrādījušies visgrūtākie no visiem Die-

va teiktiem vārdiem, kurus nevar un nevar paturēt sirdi un

kam nevar dāvāt pilnīgu ticamību. Kāpēc gan cilvēks ir izvē-

lējies citus dievus? — Taču tādē], ka Dievs nav viņu apmierinā-

jis. Ja tas ir nepieciešami, tad mēs atsedzam uz brīdi galvu un

palokam celi Viņa priekšā. Bet tiklīdz šis svinīgais brīdis ir ga-

rām un svētku drēbes noģērbtas, aizturēti vārdi laužas atkal pār

mūsu lūpām: kādēļ ir tā? kādēļ nav citādāk? Viens draudīgs

jautājums seko otram, un pārmetums pēc pārmetuma tiek mests

Viņa sejā. Viņš nav radījis tādu zemi, kā mēs to gribētu redzēt.

Viņš nav radījis tādu dzīvi pasaulē, kāda mūs apmierinātu. Viņš
nav radījis tādu cilvēku, kuru mēs varētu pieņemt par brāli un

mīlēt. Mēs nevaram apmierināties ar atziņu, ka pasaulē valda

ļaunums, netaisnība un ciešanas. Sen jau klusībā ir iznests lē-

mums, ka Dievs ir jānogāž no Viņa troņa un Viņa vietā jāliek

cits dievs.

Cilvēka dzīvē katra diena ir cīņas diena ar Dievu. Kāpēc

Dievs piemeklējis mūsu tautu? Kāpēc mums bija jāatstāj sava

dzimtā zeme, savas tēva mājas, ierastais darbs un bija jāaiziet

svešumā? Vai citas tautas ir labākas par mūsu tautu? Kā Dievs

var pieļaut, ka viena trešā daļa no pasaules ir visļaunāko cilvēku

varā, kas smejas par Viņu un iznīcina ticīgos visnežēlīgākiem lī-

dzekļiem. Bet mums dara pārestības ne tikai tumsas valdinieks

ar saviem kalpiem, pat ticīgie reižu reizēm novēršas no mums.

Cik pazemojumu nav bijis jāizcieš karavīram, kas Dieva vārdā ir

stāvējis pretim tumsības valdiniekam Viņš ir ne tikai sakauts

no ienaidniekiem, bet arī draugi ir pētījuši, mērījuši, svēruši un

ilgi domājuši, vai atļaut viņam vēl dzīvot. Pazemoti un nokaunē-

jušies jūtas tie, kas savu veselību un stalto augumu ir atdevuši

cīņā par taisnību un savu tautu, iemantodami par to nespējnieku
patversmi kā atalgojumu.

Tā ir smaga apsūdzība, ko cilvēks ceļ pret Dievu. Viņam
vieta ir uz apsūdzēto sola. Ja cilvēces zvērinātiem atļautu iznest

spriedumu, Viņu bez žēlastības notiesātu — notiesātu par nepa-

reizas zemes un debess radīšanu un par nepareizu valdīšanu.

Kamēr tikai šīs domas ir cilvēka sirdī, viņam būs taisnība.

Tā jau reiz domāja arī Dieva vīrs Jānis Kristītājs, atrazdamies

valdinieka Erodus cietumā. Kamēr viņš staigāja pa saulaino Jor-

danas ieleju un ļaužu pulki viņam sekoja, uzklausot katru vārdu,

kas nāca pār viņa lūpām, tikmēr nebija nekādu šaubu: Debesu

valdība ir tuvu klāt! Nebija arī nekādu šaubu par Viņu — Me-

siju, kas pasaulē sūtīts. Pats savām acīm viņš redzēja, kā debe-
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sis atdarījās un atskanēja Dieva balss: „Šis ir mans mīļais Dēls,

pie kā man labs prāts!" Bet tad, kad viņa rokas iekala ķēdēs
un kad viņu iemeta cietumā un Dieva Dēls nenāca viņu —

savu

kalpu — atsvabināt,, viņš sūtīja savus mācekļus un lika Viņam

jautāt: „Vai tu tas esi, kam būs nākt, vai mums būs citu gaidīt?"

Arī šis svētais cilvēks, kuru Jēzus turēja lielāku par pašu pravie-

ti, nespēja panest netaisnību un ciešanas un meta pārmetumus Vi-

ņa sejā, draudēdams citu gaidīt.
II

Liela kļūda, ko pielaida Jānis Kristītājs un ko vēl tagad pie-

laiž cilvēks, ir tā, ka viņš Dievu iedomājas mazāku, nekā tas pa-

tiesībā ir. Bet ne tikai Dievu, arī pats savas dzīves nozīmi cilvēks

iedomājas mazāku, nekā tā patiesībā ir.

Mums reizēm liekas, ka mēs varam būt un varam arī nebūt

pasaulē. Mēs varam dzīvot un varam arī nomirt, un nekas ar

to negrozīsies. Dzīve ritēs tālāk savu gaitu ari tad, ja mēs pēk-

šņi no pasaules pazustu. Pasaule mums liekas tik liela un paša

dzīve tik maza, ka mēs varam pastāvēt tikai tad, ja mēs pieliekam

visas pūles un visu savu dzīves gudrību un iekarojam sev vietu.

Ja to nedarām, tad mūs pabīdīs sānis vai samīdīs, un dzīve ritēs

bez mums tālāk.

Tādas domas ir nepareizas. Neviens no mums nav piedzimis

pasaulē kāda vienkārša gadījuma vai sagadīšanās dēļ. Nepavi-

sam nav tā, ka mēs varējām piedzimt vai arī nemz nepiedzimt.

Ja mēs esam piedzimuši, tad mums ir bijis jāpiedzimst. Mēs pa-
ši neesam izvēlējušies dzīvot. Tas ir Dievs, kas mūs ir izredzējis,
katru atsevišķi saukdams pasaulē. Nav bijis mums iespējams iz-

vēlēties arī laikmetu, kurā piedzimt. Arī to Dievs ir noteicis, lik-

dams mums piedzimt un dzīvot šajā laikā, kur pasaulē notiek lie-

las pārmaiņas, plosās kari un valda nežēlība. Vēl vairāk —
mēs

neesam varējuši izvēlēties pat ne zemi, ne arī tautu, kur piedzimt.
Arī tā ir bijusi Dieva griba, ja mēs esam cietējas latvju tautas

locekļi un ne kādas lielākas un laimīgākas tautas bērni. Nav

iespējama nekāda izvairīšanās, ne pabēgšana sānis. Dievs ir tas,
kas noteicis mūsu dzīvi. Ja mēs esam izglābušies no nāves bai-

gajā gadā, vai dzīvi palikuši garajās bēgļu gaitās, tad tā nav biju-
si nekāda sagadīšanās, ne arī mūsu gudrība vai veiklība. Tāds

ir bijis Dieva lēmums. Katrs atsevišķs cilvēks ir pilnā mērā Die-

va rokās. „Viņā mēs dzīvojam, kustam un esam," saka apustu-

lis. Mēs varam pavisam droši būt, ka, tiklīdz mēs nebūsim vaja-

dzīgi pasaulē, mēs nedzīvosim ilgāk nevienu mirkli. Arī mūsu

nāves stunda ir Viņa rokās, un nelīdz nekāda mūsu iedomība, ka

no mums pašiem atkarājas dzīvot vai mirt. Ja mums Dievs ir

licis dzīvot un tieši šajā laikmetā, tad mēs Viņam esam vajadzīgi.

Viņam ir kāds nodoms ar mums, un Viņš ir mums uzlicis kādu

uzdevumu, kas jāizpilda ar to spēku un ar tādām dāvanām, kā-
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das mums ir. Un lai arī kāda vieta un kāds uzdevums mums

būtu pasaulē, ar savu dzīvi mums ir jāapliecina, ka mēs esam at-

zinuši Viņu, kas ir sacījis: „Es esmu tas Kungs, tavs Dievs," un

esam padevušies Viņa gribai, neizvēloties citus dievus.

Ja mēs apzinājāmies savu pilnīgo atkarību no Dieva, tad no-

žēlojams un neprātīgs liekas katrs protests, kuru metam Dievam

sejā, uzstādot savus nemitīgos jautājumus: kādēļ? Tad jau bērns

šūpulī arī varētu protestēt, ka mātes rokas viņu apkopj, ēdina

un apmīļo. Un ja arī tas iedomātos pretoties un raudāt, mēs pa-

smaidām, zinot, kas ir nepieciešams viņam un labs. Dzīve tajos

apstākļos, kāda tā mums dota — svešumā un neparastā darbā —

ir jāuzņem ar pateicību. Tikai Dievs savā mīlestībā zina, kas

mums vajadzīgs un kāpēc tas mums vajadzīgs.

Bet ne tikai mūsu personīgajā dzīvē parādās Dieva lielums.

Arī pasaules likteņos un lēmumos par tautām un valstīm izpau-

žas Dieva griba. Viņš ir tas, kas pielaiž ļaunumam pasaulē kļūt
tik lielam, kāds tas tagad ir. Viņš liek nodrebēt valdinieku tro-

ņiem un sagrīļoties lielajām katedrālēm. Visam ir sava nozīme

pasaulē, un tas ir nepieciešams tā laikmeta priekšā, kas nāks.

Dievs zina, ko Viņš dara, un mūsu protesti ir neprātīgi, tāpat kā

neprātīga ir katra sacelšanās pret Dievu. Tas, kas atzinis Viņu

par savu Kungu un Dievu, paliks kluss, mierīgs un laimīgs. Mū-

su Dievs, kas ir tik liels, ka Viņa gudrību nevaram izdibināt, ir

mīlestības Dievs, kas „tik ļoti pasauli mīlējis, ka devis savu vien-

piedzimušo Dēlu, ka visiem tiem, kas tic uz Viņu, nebūs pazust,
bet iemantot mūžīgo dzīvību."

„Dievs man manta vienīgā, Kuru še virs zemes krāšu. Visā

savā dzīvībā Savu Kungu neatstāšu. Zeme, debess bojā ies,
Mūžam valdīs mūsu Dievs." Amen.

Prāvests A. Grosbachs, Prestonā, Austrālijā

CETURTĀ SVĒTDIENA PĒC VASARAS SVĒTKU ATSVĒTES

NO KURIENES NĀK PALĪDZĪBA

Dievs ir cilvēku sargs

Svētceļnieku dziesma.

Es paceļu savas acis uz kalniem. No kurienes

man nāk palīdzība? Mana palīdzība nāk no tā Kun-

ga, kas radījis debesis un zemi. Viņš tavai kājai
slīdēt; kas tevi sargā, tas nesnauž. Redzi, Izraēla

sargs nesnauž un neguļ. Tas Kungs ir tavs sargs,

tas Kungs ir tava ēna pa tavu labo roku. Kā dienā

saule tevi nespiež, nedz mēness naktī. Tas Kungs

lai tevi pasargā no ļauna, lai viņš sargā tavu dvēse-

li. Tas Kungs lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu

no šā laika mūžīgi.
Ps. 121.
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„Es paceļu savas acis uz kalniem. Arvien cilvēki cēluši sa-

vus skatus pāri šai zemei uz ko augstāku, mūžīgu. īpaši, kad

zemes dzīve sākusi kļūt par smagu un šķietami bezcerīgu, tad

cilvēki pacēluši savus skatus it kā uz augstiem kalniem, kur sau-

le spīd augstāk un gaišāk. Un šai gaismā atkal saskatījuši pa-

līdzību, uz kuru var cerēt un kas nāk.

„Es paceļu savas acis uz kalniem, no kuriem nāk man palī

dzība. Man palīdzība nāk no tā Kunga, kas radījis debesis un

zemi." Mēs nezinām, kāda iemesla dēļ šo vārdu rakstītājs gai-

dījis palīdzību. Bet varam saprast, ka viņam palīdzība bijusi

vajadzīga, bet nekur tā nav saskatāma, nekas to nevar dot. Jā,

no kurienes man vēl var nākt palīdzība? Viņš paceļ savus ska-

tus „uz kalniem" taī cerībā, ka no turienes tā var nākt. Tā arī

ir nākusi. Visu to tad dziesminieks izteic ne vien paļāvības,

bet arī drošas pārliecības un pateicības vārdos: „Mana palīdzība

nāk no tā Kunga, kas radījis debesis un zemi." Brīnišķīgi ir šie

cilvēki, kas var dzīvot, vienalga kā un kur, bet tādā drošībā, ka

viņiem arvien ir palīdzība tuvu. Ja tās vajaga, tad zina droši,

no kā to var gaidīt. Un kad tā saņemta, sirds atveras pateicības
un slavas dziesmā.

No kurienes man nāks palīdzība? Tā laikam gan mēs visi

būsim ne reizi vien domājuši un saukuši, iedami savus bēgļu ce-

ļus. Vai būs palīdzība? Kas mums tagad palīdzēs? Vai arī var-

būt velti uz to cerēt un jāatsakās no pēdējās cerības? Bet — pa-
līdzība nāca, kaut varbūt pēc šaubu un baiļu pilniem brīžiem.

Tā nāca brīnišķīgā kārtā, kā to nevarēja ne cerēt, ne iedomāties.

Un tad? Vai tas nebija tā, kā ar mūsu pirmiem ieceļotājiem
Amerikas dienvidos, kur pirmo reizi šai zemē viņi bija pulcēju-

šies savā dievkalpojumā un dziedāja „Dievs Kungs ir mūsu stipra

pils"? Vietējie ļaudis apliecinājuši, ka viņi vēl nekad nav dzirdē-

juši tik spēcīgu šīs dziesmas dziedāšanu. Arī paši dziedātāji, kam

acīs pamirdzēja pa asarai, droši vien sajuta, kad reiz bija izde-

vies Eiropu atstāt un nonākt drošībā, varbūt dažs labs pirmo reizi

mūžā, ka var no patiesas un dziļas sirds sacīt: „Dievs Kungs ir

mūsu stiprā pils, kur bēdās varam tverties. Augsts palīgs, kas

mūs nepievils, pie kā mēs varam ķerties." Tie ir tie laimīgie

cilvēki, kas zina, no kurienes nāk palīdzība, kas uz to paļaujas,

un kuru sirdis ir pilnas slavas un pateicības, kaut arī citādi dzī-

vē vēl tik daudz trūkst un grūta darba un cīņas pilnas liekas

nākošās dienas. Bet arvien tie var dziedāt un paust savu drošī-

bu un paļāvību: „Dievs neļaus savai laivai grimt, glābs to vai

vārdu sakot," un „tam Dieva vārdam nebūs rimt, lai trako, kam

tīk trakot."

Nezinām arī, kam dziesminieks veltījis dziesmas turpmākos pan

tos sacīto. Tikai te redzam, ka sākumā viņš runā par sevi, bet,

sākot ar trešo pantu, viņš vēršas uz kādu citu personu vai var-
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būt draudzi. Bet mēs saprotam šo vārdu lielo spēku un varam

nojaust, cik dziļi tie atbalsojas tā sirdī, kam tie tika teikti: „Ma-

na palīdzība nāk no tā Kunga ... Viņš neļaus tavai kājai slīdēt;

kas tevi sarga, tas nesnauž. Redzi, Izraēla sargs nesnauž un ne-

guļ. Tas Kungs ir tavs sargs, tas Kungs ir tava ēna par tavu

labo roku, ka dienā saule tevi nespiež, nedz mēness naktī. Tas

Kungs lai tevi pasargā no visa ļaunā, lai Viņš sargā tavu dvēse-

li." Bet šos vārdus var runāt tikai tāds, kas pats jūtas augsta

sarga patvērumā, ka var būt drošs no visa ļauna.

Kas gan mūs spēj pasargāt no ļauna? Cik daudz pasaulē ļau-

numu un kā tie nospiež, posta un pat nonāvē. Tur ir ļaunumi, kas

kaitē miesai, kas kaitē dvēselei; ļaunumi, kas izposta grūti pelnī-

to, un ļaunumi, kas kaitē cilvēka godam un labai slavai. Ļau-

numi, kas kaitē Dieva valstībai, viņas nākšanai, viņas darbinie-

kiem. Kā gan mēs varētu pastāvēt, ja mēs nezinātu sargu, kas

novērš ļaunu; sargu, kas nekad nesnauž un neguļ, bet arvien no-

modā pār mums? Vai nav tik daudz ļaunumu novērsti, vai ne

esam izglābti un vai ikdienas mūs nepasargā Dievs un netur mūs

savā patvērumā dienu un nakti?

Dažreiz var likties, ka pašlaik ļaunums vislielākais un pats

Dievs mūs ir atstājis. Bet vai tā ir? Vai nebūsim paši piedzī-
vojuši gluži ko līdzīgu tam mūsu ārstam, kam Vācijā jāstrādā

slimnīcā, nedodot tur dzīvokli, bet vairākus kilometrus attālu no

pilsētas? Katru dienu jābrauc turp un atpakaļ. Visai ģimenei

tikai viena istabiņa, kas nekurināma un auksta k Kamdēļ nedod

pienācīgo ārsta dzīvokli pilsētā? Bet vienā dienā pilsētai gaisa
uzbrukums, kas sagrauj pilsētu un arī ēku ar visiem ārstu dzī-

vokļiem. Bet mūsu tautietis savā aukstā istabiņā ar visu savu

ģimeni izglābts. Vēl šodien mēs no viņa dzirdam prieku par no-

žēlojamo, nicināto dzīvoklīti ārpus pilsētas mazajā lauku ciemā.

Vēl vairāk: šis notikums ģimenei atstājis to neizdzēšamo paļā-

vību, ka arī patreizējās nepatikšanās un grūtībās nezūd prieks un

gatavība visu panest. Jo, kas zina, vai nevēlamais vēlāk neizrā-

dās par lielāko labvēlību, tāpat kā acumirkļa prieks var pārvēr-

sties bēdās.

Bet „kas tevi sarga, tas nesnauž". Tādēļ ne vien paši varam

droši justies un arvien priecīgi veikt savus uzdevumus, ar mieru

sirdī arī panest un izturēt, kaut ļaunumu būtu vēl daudz un tie

gultos smagi uz mums. Kas zina, kad Dievs vēl visu par labu

griež un vēl daudz svētības mums nesīs, kaut arī ne visu acīm

varēsim saskatīt un ar savu prātu aptvert. Un kas zina, vai ļau-

nums, kas liekas nenovēršams, kādā dienā tomēr nezudīs. Sargs

nesnauž un neguļ. Tikai, lai Viņš arvien paliek ar mums un mēs

sevi nododam ar visu, kas mums ir, Viņa patvērumā. Un, do-

mājot par savējiem tuvumā un tālumā, par visu savu mīļo lat-

viešu tautu, lai arvien no jauna dziesminieka vārdi mums ļauj
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sacīt, kā viņš sacījis: „Tas Kungs lai tevi pasarga no visa ļauna,
lai Viņš sarga tavu dvēseli. Tas Kungs lai pasarga tavu izieša-

nu un ieiešanu no šī laika mūžīgi." Amen.

Prāvests A. Birznieks, Senatobijā, ASV.

PIEKTĀ SVĒTDIENA PĒC VASARAS SVĒTKU ATSVĒTES

EVAŅĢELIJA GAISMA

Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma.
Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa vārdam.

Bet cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par

Jāņ. L 5. v. 12.

Mīļie draugi, jūs esat paraduši nolasīto evaņģēlija tekstu

dzirdēt Ziemassvētku laikā. Kādēļ no šīs kārtības esu atkāpies

un par šo tekstu gribu domāt baznīcas gada vidū, tam ir divi ie-

mesli. Pirmkārt man šķiet, ka mēs visā baznīcas gadā par maz

domājam par pašu dievišķo gaismu un viņas nozīmi cilvēku dzī-

vē, un ,otrkārt, ar šīs dienas pārdomām es gribu godināt to mū-

su baznīcas tēvu, kas pirms pussimts gadiem Baltijas jūras kra-

stā, Ventspilī, iededza „Evaņģēliuma Gaismu", kurai Dievs bija

licis būt par reliģiskās un nacionālās dzīvības spēku tai mazai

latviešu luterāņu kopai, kas tālu no dzimtenes, Brazilijā, zem

Dienvidus krusta, nesot savu krustu, nav zaudējusi ne savu skaid-

ro luterisko ticību, nedz savu valodu, ne apziņu, ka pieder lat-

viešu tautai, kurai mūžīgais Dievs nolicis dzīvot un pastāvēt.

Kādreiz lasīju par vācu tautības mācītāju, luterāni, kas Bra-

zīlijas dienvidos nogalināts ceļā no viena ciema uz otru, nesot

evaņģēlija priecas vēsti, mūžīgās dzīvības gaismu. Tagad dzīvo-

jot šinī zemē, dabūju zināt, ka šis evaņģēlija gaismas nesējs bi-

ja nogalināts un pēc tam pakārts. To nav darījuši Marksa mā-

cības tumsības kalpi, kas mūsu dienās cīnās pret dievišķām pa-

tiesībām, bet citas konfesijas fanātiski piederīgie. Ir grūti to sa-

prast ,ka kristiešu saimē vēl 20. gadu simtenī var būt šādu dar-

bu darītāji. Vai tas mūs nepamudina domāt un vērot arī pretē-

jo? Cik varens ir mūžīgais spēks, ko evaņģēlija gaisma ir devu-

si viņas īsteniem nesējiem un šīs gaismas uzņēmējiem. Mums

jābūt dziļi pateicīgiem mūžīgajam Dievam, kas mums dod iespē-

ju uzņemt patieso Kristus gaismu un kļūt par īstiem Dieva bēr-

niem.

1. Domājot par radības vaiņagojumu cilvēku un ieraugot vi-

ņa sirdī tik daudz tumsas un tumsības darbu, kas viņu padara

par postu sev un citiem cilvēkiem, mēs zaudējam ticību un uzti-

cību cilvēkam, viņa vārdam, viņa vērtībai. Mūsu sirdi pārņem
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skepse, atturība un novēršanās, kas noved ne tikai pie apziņas

par cilvēka mazvērtību, bet rada arī šķēršļus un šaubas par Die-

va mūžīgām patiesībām, par Dieva gribas reālizēšanos cilvēku dzī-

vē un vēstures gaitā. Mums liekas, ka ap mūsu dzīvi ir nepār-

varāms žogs, kas mums liedz ieraudzīt mūžības gaismu, kura dotu

ticību Dievam un laimi dzīvei. Mēs nonākam vientulībā un mūsu

sirdi apņem ledains svešums pret dzīvi un cilvēkiem. Mūsu prāts

mums kļūst par soģi, mēs aizmirstam, ka ir kāda brīnišķa gais-

ma, kas mums var atdot sirds siltumu pret cilvēkiem un ceļu dzī-

vē. Protams, atrast šo sirds ceļu, šo drošo paļaušanos uz Dievu

un viņa vadību, nav viegli, bet bez īstas ticības nav domājams

laimīgs cilvēks, kam skaidrība, skaistums un Dieva radītās pa-

saules lielums ir viņa dzīves neatņemamais saturs.

Rakstnieks Hoelderlīns teicis: „Es ienīstu šos barbarus, kas

iedomājas, ka viņi ir gudri, tādēļ ka viņiem vairs nav sirds." Pa-

tiesi, vai mēs neesam redzējuši paši savām acīm, cik cilvēks kļūst

mežonīgs, iekāres, varas kāres un atriebības pilns, ja viņš vadās

vienīgi no prāta, no aprēķina, no rases instinkta, un kā tas no-

ved pie visu materiāJo un garīgo vērtību sabrukuma, pie asins un

asaru upēm, kas plūst no izmisušo cilvēku sirdīm. Mēs redzam,

ka cilvēku sirds asiņo arī vēl tad, kad drupas jau novāktas un uz

tām uzcelti jauni nami, jo cilvēkam vairs nav paļāvības uz cilvē-

ku. Cilvēki apzinās, ka šo paļāvību nedod un nedos nekāda filo-

zofiska sistēma, nekādas politiskas pārvērtības, nekāds līgumos

fiksēts miers, jo tas ir ieroču, ne sirds miers.

Kara un materiālisma izraisītie dēmoni pārsviežas no tautas

uz tautu, no valsts uz valsti, sev līdz nesdami naidu un atriebību,

kas ved uz pazušanu un iznīcību. Kas viņus savaldīs, kas uzva-

rēs tumsas garus, kas atbrīvos ceļu no sirds uz sirdi? Kas pada-

rīs karā un šķiru cīņā nocietinātās sirdis cilvēcīgas un mīlestības

bagātas? Glābt mūs var tikai tas, kas pats ir gaisma, kas par

sevi varēja liecināt: „Es esu pasaules gaisma." Patiesi, kā gan

var rasties cilvēku sirdī mīlestība un tautu vidū miers, ja nav

miera starp cilvēkiem un Dievu ,ja cilvēki neuzņem sevī gaismas

nesēju, ko Dievs sūtījis? „Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to

neuzņēma."
2. Vērojot cilvēkus bez Dieva un viņu darbus, mēs varam

saprast, ka no sirds, kurā nav dievišķās gaismas, neko labu ne-

varam sagaidīt, bet baigi kļūst, sastopot cilvēkus, kam liekas, ka

viņi tic Dievam, un domājas Dieva žēlastību iemantojuši, varizē-

jiski turoties pie likumu prasībām. Liela ir šo cilvēku pašapmie-
rinātība un paštaisnības sajūta attiecībā pret citiem cilvēkiem.

Viņiem šķiet, ka vienīgi viņi ir Dieva izredzētie, īstie Dieva

bērni un mantinieki, kam būs vieta pie Kristus kājām. Vai tā nav

tumsa, par kuru runā nolasītais vārds? Vai tā nav staigāšana

ar sveci rokā, kad ārā mirdz spoža saule? Vai Kunga vārdos, „kas
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pats sevi paaugstina, to pazemos", nav rakstīts iznīcinošs sprie-

dums? (Gaismas un dzīvības Kungs, cik ilgi Tu ļausi mums stai-

gāt ar tumsā vērstu skatu, kad apkārt ir tik daudz patiesas evaņ-

ģēlija gaismas un šīs gaismas uzticamu, pašaizliedzīgu liecinieku,

kas nemeklēdami savu godu un nedomādami par savu labumu,

pilda Dieva nolikto pienākumu, Viņa valsts celšanu cilvēku vidū!,

3. Varens ir gaismas spēks, kas nespēcīgos, vājos cilvēkos nā-

cis, viņus padarījis par mūžības lieciniekiem, kuru gara mirdzums

plūst pāri gadu simtiem. — Naida un atriebības kalps Zauls kļūst

par Kristus draugu un visu laiku lielāko misionāru. Dzīves baudī-

tājs Augustīns kļūst par izredzētu baznīcas tēvu. Grēku bailēs

izmisušais mūks Mārtiņš Luters top bezbailīgākais skaidrā diev-

vārda tulks un sludinātājs un kristīgās ticības lielākais reformā-

tors.

Cik daudz lielāks nav vārdā neminēto pulks, kas brīnišķo

Kristus gaismu saņēmuši ,lielo pārvērtības mirkli piedzīvojuši, iet

savās ikdienas gaitās, Dievu slavēdami, gaismu nesdami sevī un

dodami citiem. Viena gaismas dzirksts iekritusi vistumšākās dzī-

ves padibenēs nogrimuša cilvēka sirdī, kam nekas nav svēts, pa-

dara to par jaunu radījumu, Dieva bērnu, liecinieku Dieva gara

varenumam, kas svēta gara uguns liesmās sadedzina veco grēcī-

go, lai celtos jaunais, pilnvērtīgais, cilvēcīgais, skaidrais un die-

višķais.

Laimīga ir tā tauta, kurai ir šādi liecinieki, gara bagāta un

neuzvarama ir tā tauta, kuras dēli pārbaudījumu brīžos nebīstas

tumsas, bet sevi aizliegdami un dzīvību upurēdami nesalaužamā

ticības un uzticības spēkā iet pretī katrai tumsas varai, lai cīnītos

par gaismas uzvaru.

Atceros, kādreiz kapt. Zolta rotas piemiņas svētkos jautāju

aklajam virsleitnantam Ķincim, kur Zolta vīri — Liepājas strād-

nieku dēli, ņēma tik daudz apbrīnojama spēka, lai Kauguru kā-

pās daudzkārt stiprāku, uguns ieročiem apbrauņotu ienaidnieku

uzvarētu vienīgi ar durkļiem? Viņš atbildēja: „Mēs zinājām, pret

ko mēs cīnījāmies — mēs bijām aculiecinieki, ka lielinieki bija

Ķemeru baznīcu pārvērtuši par zirgu stalli un ticības svētumu

apgānījuši." šī cīņa ir vērta, lai to divkārt pasvītrotu, jo Zolta

vīri bija galvenā kārtā Liepājas strādnieki un viņu dēli, kam ne-

bija jāaizsargā nekādas personīgās materiālās vērtības, bet kas

gāja cīņā par tautas brīvību un ticības svētumu sargājot. Es gri-

bu iet vēl tālāk un no šī gadījuma secināt latviešiem raksturīgo

pieeju reliģijas jautājumos. Ikdienā šķiet mums ticības lietām

nav lielas nozīmes, mēs tās it kā kautrīgi slēpjam, bet tiklīdz kā-

da tumsas vara šo apslēpto, paaudžu paaudzēs mantoto svētumu

skar, tad, lai to aizstāvētu, nekāda cīņa nav par grūtu, nekādi

upuri par lieliem. To redzam mūsu tautas brīvības cīņās, to re-

dzam mūsu evaņģēliskās baznīcas cīņās, sargājot un glabājot skaid-
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ro, reformēto ticību, kurās ievērojama lamo bijusi ne tikai oficiā-

liem šī vārda sludinātājiem, bet arī atsevišķiem draudzes locek-

ļiem. Tā tas ir bijis pārbaudījumu laikos, tā tas ir vēl tagad tur,

kur tā glabājama un sargājama citu ticību vidū, kā dārgs tēvu

tēvu mantojums.

Apmēram 150 klm no S. Paulo, kas ir viena no pasaules mo-

dernākām pilsētām ar 3 miljonu iedzīvotājiem, atrodas neliela lat-

viešu kolonija, Nova Odesa, kur latvieši nometušies ap gadsimtu

miju. Lielākā daļa ir baptistu, un tikai ap 20 ģimenes luterāņu.

Būdami vieni cīņā, savu ticību saglabājot un uzturot, lai to pa-

sargātu no citu ticību vēlēšanās tos uzsūkt sevī, šie latvieši ir brī-

nišķīgs piemērs, kā turoties kopā var saglabāt ir savu skaidro

luterisko ticību, ir tēvu tēvu valodu, kas tur tīri skan jau trešajā

paaudzē.

Tas izklausās kā brīnums, ja viņus salīdzina ar dažiem jau-

niem emigrantiem, kas nedaudz gados jau savās ģimenēs runā

svešas valodas. Vērojumi rāda, ka kāda amatbrāļa vārdi, ka vāji

kristieši ir arī vāji patrioti, vai otrādi, stipri kristieši ir arī labi

patrioti, ir patiesi, pareizi. Kur ņēmusi šī mazā saujiņa latviešu

šo gara stiprumu? Tā ir evaņģēlija brīnišķā vēsts ,ko Nova Ode-

sas latvieši saņēma no bijušā Ventspils mācītāja Teodora Grūn-

berga izdotā žurnāla „Evanģēliuma Gaisma", ko katru svētdienu

dziļā ticībā, nebīdamies no draudiem, kādi nāca no citu ticību pie-
kritējiem, saviem tautiešiem priekšā lasīja namdaru meistars Jā-

nis Mežgrāvis (miris 1931. g.). Pāršķirstot „Evaņģēliuma Gais-

mas" sējumus un Mežgrāvja piezīmes, mēs tikai īsti spējam no-

vērtēt, cik ievērojama nozīme ir bijusi mūsu šī gada lielā jubi-

lāra, mīļā tēva Archibīskapa pirms pieciem gadu desmitiem rak-

stītiem vārdiem, kas tāļu pāri Latvijas robežām nesuši Kristus

evaņģēlija vēsti, kas kļuvuši par mūžīgās un laicīgās gaismas un

svētības avotu mūsu tautai un baznīcai. „Gaisma spīdēja tumsībā

un cik viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem,

tiem, kas tic Viņa „vārdam".

Mēs esam Dievam pateicīgi, zinādami, ka mūsu Kungs un

Pestītājs par savu uzticamo kalpu šīs gaismas sludinātāju un lie-

cinieku ,mūsu baznīcas tēvu un Virsganu reiz varēs sacīt: „Labi,

tu godīgais un uzticīgais kalps. Tu esi bijis uzticīgs par mazumu,

es tevi iecelšu par daudzumu. leej sava Kunga priekā! Āmen.

Mācītājs J. Mekšs, S. Paulo, Brazilijā
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SESTĀ SVĒTDIENA PĒC VASARAS SVĒTKU ATSVĒTES

KRISTUS NORĀDĪTAIS CEĻŠ

„Kad tu upurē savu dāvanu uz altāra un tur

atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi, tad at-

stāj turpat altāra priekšā savu dāvanu, noej un iz-

līgsti pa priekšu ar savu brāli."

Mat. 5, 23—24.

Svētā Gara piepildīta, pirmā kristiešu draudze ikdienas vien-

prātīgi sanāca kopā Dieva namā slavēt Dievu. Šīs draudzes lo-

cekļi bija ieredzēti visā tautā. Viņu skaits jo dienas auga lielu-

mā.

Arī latviešu kristiešu saimi tas Kungs ir pievienojis tiem, kas

tika izglābti. Bet vai arī viņa ir pastāvējusi tāpat kā pirmā kri-

stīgo draudze apustuļu mācībā un sadraudzībā? —

Mūsu Dieva nams it sevišķi ir pildījies latviešu tautas pār-

baudījuma brīžos un ciešanās. Sludinātais Dieva Vārds un Svē-

tais Vakarēdiens ir vienmēr devuši meklēto glābiņu un mieru. Arī

trimdas Dieva nama soli bieži vien ir aizņemti, bet, diemžēl, tas

ir lielos, svinīgos svētkos un mirkļos, kad ik vienam no mums

liekas, ka citu vainas dēļ mūsu dzīve ir kļuvusi nepanesama, un,

citas izejas neatraduši, mēs atpestīšanu meklējam Dieva namā.

šīsdienas Dieva vārds ir it kā pravieša atgādinājums, ka esam

novērsušies no Dievam patīkamā kalpošanas ceļa, un it kā Viņa

brīdinājums: „Es ienīstu un atmetu jūsu svētkus un negribu jū-
su sanāksmes."

Upurēt dāvanas uz altāra, dziedāt tam Kungam slavas dzies-

mas, piedalīties ticīgo sanāksmēs un tai pat laikā glabāt savā

sirdī jūtas, kas nesaskan ar Dieva baušļiem, ir divi nesavienoja-

mas lietas. Lūk, tādēļ šīs dienas teksts, pirmkārt, ir spēcīgs

brīdinājums tiem, kas, piedaloties dievkalpojumā, Dieva gaismai

savās sirdīs neļauj iespīdēt: Viņi pulcējas, vai nu ieraduma, vai

„lielo svētku" dēļ.

Bet šai tekstā ir arī kas vairāk izteikts. Kad tu tuvojies al-

tārim un atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi... Kad ar

savu dzīvi, savu izturēšanos tu savam brālim lieci ciest. Ja ar

to tu viņu ievaino, viņam nodari pāri, nekā ļauna pat nedomā-

dams, viņš tev izteic pārmetumus, viņam ir kas pret tevi.

Viņu vērojot, tu, varbūt pie sevis nodomā: laikam būšu ko

nodarījis... „bet es taču nekā ļauna viņam būtībā neizdarīju:

beigu beigās — viņš taču to bija pelnījis; taisnība taču ir manā

pusē"...

Un kaut arī tā. Viņam ir kas pret tevi. Dieva gaismā vis-
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pirms parādās tavas attiecības ar citiem. Dievkalpojums nav

vis tikai izdevība nokārtot savas attiecības ar Dievu, bet it se-

višķi iespēja ielūkoties sevī un konstatēt, cik dziļi tur iesakņo-

jusies Viņa mācība un cik jūtīga ir sirds tās uzņemšanai.

Ja kādam ir kas pret tevi... A.r to Dievs grib teikt: ja tu

par to domā, mīļais draugs, tad lūdzi to Kungu, lai Viņš tev

piedod, un lai tu Viņa saņemto evaņģēlija gaismu savā dzīvē

izlietotu tā, ka tu spētu atteikties no paštaisnības meklēšanas.

Noej un izlīgsti papriekšu ar savu brāli! Ej papriekš viņam

lūgt piedošanu. Tieši ar to Jēzus mācekļi savā dzīvē var izcel-

ties, ka viņi iet pie sava tuvākā lūgt piedošanu par nodarīto pār-

kāpumu un paši piedod bez vilcināšanās.

Lai tu spētu piedot, tev jāapslāpē sevī atriebības jūtas, jāat-

met pārākuma apziņa. Ja uz to esi spējīgs, tad piedodot tu tapsi

patiesi brīvs, iegūsi īstu dvēseles mieru, un neviens upuris tev

nebūs par lielu, lai to noliktu Viņa altāra priekšā.

Bet iet lūgt piedošanu, kad tavam brālim ir

kas pret tevi, tas taču tai pat laikā nozīmē apstiprināt, ka

viņam būtu tev kas piedodams. Nē, es zinu, ka tu līdz ar

mums visiem atsakies pielaist šādu varbūtību, tu taču negribēsi

pielaist, ka esi atkal noslīdējis no īstā ceļa. Un tomēr, tikai tad,

kad tu paklausi sava Kunga pavēlei: „Ej, lūdz piedošanu!", tu

staigā evaņģēlija gaismā, kuru Jēzus sludina saviem mācekļiem,
teikdams: „Ja kas grib man sekot, tam būs sevi aizliegt, uzņem-

ties savu krustu un sekot man." šo ceļu nevar iet citādi, kā pa-

zemībā kalpojot citiem, sevi aizliedzot un pat savu dzīvību ziedo-

jot.

Mīļais, kristīģais draugs, ja arī tu gribi būt Jēzus mācekļu

skaitā, tev jānoārda ik dienas pieticībā, savtībā, nenovīdībā, pat-

mīlībā, naidā un paštaisnībā celtie tavas sirds nocietinātāji mā-

jokļi un brīvam savā pazemībā jāuzsāk Dieva mīlestības rādītais

ceļš uz savu tuvāko. Ne tikai lai viņam lūgtu piedošanu, bet lai

izlīgtu ar viņu!

Izlīgsti: proti, nedomā tikai par to, ko tu dari, bet par to arī,

ka tavam brālim ir kas pret tevi. Viņš ir cietējs. Noej un iz-

līgsti ar viņu. Ej, viņam atzīdams arī savu vainu un, lūgdams

piedošanu, sniedz viņam iespēju atbrīvoties no savas nastas, dod

viņam izdevību dzīvot ar tevi mierā un saskaņā. Noej un izlīg-

sti, rīkojies tā, lai jūs abi varētu dzīvot atkal saticīgi.

Izlīgšana brāļu starpā! Lūk, Kristus sludinātais

evaņģēlijs, lūk, Viņa mācekļu ejamais ceļš. Vienīgais ceļš, kas

arī mums dos spēku izturēt uzliktās grūtības un sagaidīt Dieva

nolikto atgriešanās stundu. Dievs uzlūko savu Baznīcu kā Drau-

dzi, kuras locekļi dzīvo saskaņā, viens ar otru izlīguši, gatavi upu-

rus nest viens otra labā, brāļu mīlestības saitēm cieši vienoti. Šī

Draudze Dieva žēlastības plānā ieņem pirmo vietu. Viss pārējais
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— ceļš šī plāna piepildīšanai.

Šodien grūti būs atrast kādu, kas nenostātos cietēja lomā.

Dievs tomēr grib, lai Viņa bērni izlīgtu, lai saskaņa atkal valdī-

tu. Tā valda tur, kur atskan Viņa samierinātāja balss un kur

dzīvo tie, kas šo balsi uzklausa. Mēs šodien savās sirds sāpēs

esam vai gatavi pret Viņu sacelties. Bet ne jau mums pret Viņu,

bet gan Dievam pret mums varētu būt daudz kā: cik daudz ne-

pateicības par Viņa mīlestību, cik daudz šaubu Viņa apsolījumam,

cik daudz pārkāpumu pret Viņa gribu! Un tomēr, Viņš ir nācis

pirmais, Viņš nav gaidījis, ka mēs nāktu. Viņš ir spēris pirmo

soli. Viņš nav kavējies pat upurēt Savu Dēlu, gājis pat Golgā-

tas ceļu mūsu dēļ. Nākdams pie ikviena no mums, Viņš nesis

mūsu sirdīs savas mīlestības gaismu, lai arī mēs izlīgtu ar saviem

brāļiem.

Lūk, tādēļ Viņš saka: „Kad tu upurē savu dāvanu uz altāra

un tur atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi, tad atstāj tur-

pat altāra priekšā savu dāvanu, noej un izlīgsti papriekšu ar sa-

vu brāli."

Mīļais kristīgais draugs, klausi Viņa aicinājumam, ej Viņa no-

rādīto ceļu, dari tā, kā Viņš pavēl. Un tad — nāc ar savu brāli

kopīgi jaunatrastajā saskaņā, savā tuvākā mīlestībā, Dieva altā-

ra priekšā un no savas sirds dziļumiem atzīsti, ka mēs savā star-

pā esam vienas saimes locekļi, kas viens otram piedevuši un viens

ar otru izlīguši.

Šo ceļu staigāt lai izlūdzamies Dievam spēku arī šai svētdienā.

Amen!

Māc. Edgars Lappuķe, latviešu ev. - lut. dr. Francijā mācītājs

SEPTĪTĀ SVĒTDIENA PĒC VASARAS SVĒTKU ATSVĒTES

DARBS UN SVĒTĪBA

Kādu reiz ļaudis pie Viņa spiedās un klausījās

Dieva vārdus, bet Viņš stāvēja pie Genecaretes eze-

ra. Tad Viņš ieraudzīja divas laivas ezera malā

stāvam, bet zvejnieki bija izkāpuši un mazgāja sa-

vus tīklus. Bet Viņš kāpa vienā laivā, kas piede-

rēja Simanim, un lūdza nocelt mazliet no malas, un

Viņš nosēdās un mācīja ļaudis no laivas. Un bei-

dzis runāt, Viņš sacīja uz Sīmani: Dodies uz augšu

un izmet savus tīklus. Un Sīmanis atbildēja un Vi-

ņam sacīja: Meistar, mēs cauru nakti esam strādā-

juši un nenieka neesam dabūjuši; bet uz Tavu vārdu

es gribu tīklu izmest. Un to darījuši, tie saņēma
lielu pulku zivju, tā kā viņu tīkls plīsa. Un tie me-

ta ar roku saviem biedriem otrā laivā, lai nāktu

palīgā vilkt. Un tie nāca un piepildīja abas lai-

vas pilnas, tā ka tās tikko negrima. Sīmanis Pē-
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teris, to redzēdams, krita Jēzum pie kājām un sacī-

ja: Kungs, aizej no manis, jo es esmu grēcīgs cil-

vēks. Jo tam izbailes bij uzgājušas un visiem, kas

pie viņa bij, par lomu,ko tie bij vilkuši. Tā arī

Jēkabam un Jānim, Cebedeja dēliem, Sīmaņa bied-

riem. Un Jēzus sacīja uz Sīmani: Nebīsties, jo no

šī laika tev būs cilvēkus zvejot. Un savas laivas

uz krasta vilkuši, tie atstāja visu un gāja Viņam
līdz.

Lūk. 5,1—11.

Šis Dieva vārds ir devis vielu divu gleznotāju darbiem. Abi

šie darbi tēlo Jēzu zvejnieku vidū. Pirmais —
vecākais glezno-

jums par šo tematu — ir meistara Rafaeļa darbs, kas attēlo brī-

numu: zvejnieku bagātā loma izvilkšanu. Otrs — vācu glezno-

tāja Ūdes darbs — parāda Jēzu kopā ar zvejniekiem, kas taisās

uz zveju. Pirmajā gleznojumā parādīts, kā Dieva mistiskā līdz-

darbība padara brīnumu. Otrā gleznotājs uztvēris un uzsvēris

cilvēku darbu.

Ja uzmetam šiem abiem darbiem ātru skatu, tad, liekas, ka

pirmais gleznojums pauž vairāk kristīgu saturu kā otrs. Bet ie-

dziļinoties abos, atzīstams, ka arī otrā gleznā izcelta kristīga do-

ma: tēloti darbinieki, kas savu darbību saskaņo ar Kristus norā-

dījumiem un pavēlēm. Un tiešām — mēs taču visi no sirds vē-

lamies, kaut mūsdienu modernajā laikmetā darbs un tā darītājs

tiktu vairāk saistīts ar Kristus mācību.

Daudzkārt, par nožēlošanu, gan esam izmanījuši, ka tautu dzīvē

darbu pakļauj materiālistiskajam pasaules uzskatam: tie sadero-

ties kopā kā ūguns ar dūmiem. Bet mēs gan zinām, ka darbs

būs svētīts tikai tad, ja tas sadosies rokās ar Kristus vārdiem; tie

tad palīdzēs vieglāki pārvarēt darba smagumu un uzturēt možu

un priecīgu darītāja prātu.

Arī šis, augšminētais evaņģēlijs, runā kā par darba grūtībām,

tā arī par panākumiem, šo evaņģēliju ar pilnām tiesībām va-

ram nosaukt par strādājošo un darba evaņģēliju, jo tas visai

skaidri parāda Kristus dzīvā spēka un darba mijdarbību.
Darbs: tas ir katra cilvēka dzīves ceļa pavadonis līdz pat

mūža pēdējām dienām. Jau no tēvtēvu laikiem viens no mūsu

tautas slavētākajiem tikumiem ir čaklums — darbīgums. Latvie-

šu rokas nav darba bijušās. Piesaucot Dieva palīgu, latvietis

veicis pat visgrūtāko darbu. Jāsaka, ka dzīvi novērojot, arvien

par jaunu sevi apliecinājuši dzejnieka vārdi: „Darbs mūsu balsts,

Ar to mēs plauksim. Darbs, darbs mūs cels, Un tauta zels."

(Plūdons).

Bet dažkārt dzīvē saskatāms arī pretējais. Ne mazumam cil-

vēku darbs liekas par smagi nesamu nastu, kas noliec darītāja

plecus un nomāc prātu. Droši vien šāds cilvēks savā dzīvē nav

ieredzējis dzīves gudrību, kas izteikta sakāmvārdā: Darbs dara
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dzīvi saldu.

Ir uzglabājies nostāsts par Napoleonu, kam reiz, pastaigājo-
ties Parīzes ielās, pretī nācis vīrs ar smagu nastu uz pleciem,

šis garāmgājējs — nastas nesējs — nejauši ar savu nesamo uz-

grūdies virsū imperātoram. Bet tas par to nav nemaz dusmojies

un piebildis: Visu cienību vīra smagajai nastai.

Tāpat zīmīgs ir nostāsts par Romas cenzoru Katonu, kas cil-

vēku vērtējis pēc tā rokām. Tikai tas iemantojis stingrā cenzo-

ra labvēlību, kas savās plaukstās varējis uzrādīt tulznas. Lie-

kas, ka arī apustulis Pēteris pēc šī teksta atbilst cenzora Kato-

na ideālam: «amirkušie un asie tīklu režģi un skabargainās koka

airēs bija Pētera rokām piešķīrušas to izskatu, kas liecina pai

lielu darbu.

Un tomēr — cilvēkiem, kas savā čaklumā līdzinieki apustu-

lim Pēterim, ne reizi vien savā dzīvē jāatkārto Pētera vārdi:

„Mēs esam strādājuši visu nakti, bet nekas nav ķēries." šāds sau-

ciens parasti atskan tais dzīves stundās, kad gaidīto panākumu

vietā eam saņēmuši vilšanos. Mūsu nopūtas dažkārt ir vēl žēla-

bainākas, jo mūsu darba apstākļi daudzos gadījumos ir nožēloja-

māki kā tobrīd Pēterim uz ezera. Mūs darbā nereti kavē citu liktie

šķēršļi, vai nu tā būtu nenovīdība, vai nelabvēlīgas runas vai

darbi, kas palēnina mūsu mērķu sasniegšanu. Bieži vien ne-

veiksmju cēloņi atrodami mūsos pašos; pietrūcis enerģijas un

darbs palicis pusdarīts. Vai atkal viss ir iznācis citādi kā bija

iecerēts:. Vai lai tad nolaižam bezcerībā rokas? Ir cilvēki, kas

saka: i;:nīcini visu veco, lai tad uz drupām celtu jaunu dzīvi. Ci-

ti pēc neveiksmēm darbā noslēdzas pret ārpasauli neapmierinā-

tībā un sarūgtinājumā. Kamdēļ lai vēl pūlos, sekmju man nav

— gan jau mazs zemes gabaliņš, pēdējai dusas vietai, tāpat ne-

atkarīgi no darbošanās, būs novēlēts. Citi ļaujas baudu suģe-

stijai un savu dzīvi vada pēc ieskata: Lai ēdam un dzeram, rī-

tu, varbūt, tā kā tā mirstam.

Bet skatīsimies vēlreiz Pētera dzīvē, vērosim, kā viņš izkļu-

va no šķietamās bezizejas. Pie Pētera piestājies viņa Kungs, kas,

varbūt, roku uz pleca uzlicis, saka: „Pamēģini vēlreiz!" Un

Pēteris paļāvīgi paklausa: „Jā, Kungs, es gribu vēl mēģināt, un

izmest tiklus uz Tavu vārdu." Un tiešām — Pētera nākošais

loms bija bagātīgs. Lai šis Pētera piedzīvojums mums neveiksmēs

kļūst par mudinātāju: Dievs, ar Tavu palīgu es vēl mēģināšu,

un ar Tavu spēku man pietiks. Ikviens, kas tā var teikt, ir

bagāts: Paļāvība ir neatsverams dārgums, neatņemama vērtība.

Kāds beļģu mākslinieks atstājis gleznu, kas attēlo uzvaras

gājienu. Tur redzami karavīri — dzīslotām darba vīru rokām.

Mākslinieks tātad gribējis tēlot darba smagumu un nopietnību.

Zīmīgs ir šīs gleznas paraksts: Tikai tam pienākas brīvība, kas

to ikdienas par jaunu ar savu darbu prot iekarot. Jā — nekas
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mums dzīvē netiek dāvināts. Darbs ir jāveic, un mūsu dzīves

eksistences nodrošināšanai jākalpo vai nu ar gara ieročiem —

atjautību, vai citām spējām, vai arī ar mūsu muskuļu enerģiju

— roku stiprumu un kāju veiklumu.

Katra darba veikšana nenoliedzami prasa savas pūles, bet

nodrošina arī panākumus. Un par panākumiem ari runā mūsu

evaņģēlijs. Pēteris izvelk lielu lomu: viņš ir ļoti pārsteigts un

pazemīgi skan viņa balss: „Kungs, es esmu grēcīgs cilvēks." Bet

Jēzus atbild: ..Nebīsties, jo no šī laika tev būs cilvēkus zvejot."

Dzīvē mēs vērojam arī citādus skatus: daudzkārt panākumu

guvējs kļūst iedomīgs un lepns: — lūk, ko es spēju! Un tā pa-

teicības un pazemības vietā stājas pašapziņa un lepnums, ko

daudzi uzskata par teicamu, — pazemība viņu acīs ir gļēvums un

vājuma izpausme. Bet vai tā tiešām ir? Vai dzīve nerāda, ka

tieši tas, kas prot pazemībā noliekt galvu, ir drosmīgāks par to,

kas tā nedara. Drosme jau *r sevi par mazāku turēt un Citus

par augstākiem vērtēt.

Par šo īpašību arī Jēzus Pēterim piešķīra tālāku uzdevumu...

no šī laika tev būs cilvēkus zvejot! Vai tas nav Pētera paļāvī-

bas un drosmes visvērtīgākais atalgojums? Tev būs cilvēkus

zvejot — mācīt tos, kas vēl nav nākuši pie Kristus, un atrast ce-

ļu pie Viņa, Viņam pakaļ staigāt.

šis piemērs par Pēteri tātad ļoti uzskatāmi norāda, cik lie-

lā mērā Dievs apsvētī pazemīga darba darītāja pūliņus.

Seniem romiešiem bija sakāmvārds: ora et labora. Vispirms

Dievs, tad darbs. Jo spēkā arvien arī patiesība: cilvēks nedzī-

vo no maizes vien. Tātad neaizmirsīsim Dievu pieaicināt ikkat-

rā darbā, kā jau to darījuši mūsu senči: „Jaunu darbu iesāk-

dami, Lūgsim Dievu palīgā." Ja pie tā neturēsimies, tad pie-

dzīvosim savā dzīvē to, ko izteicis dziesminieks: „Dievs kur

namu neuztaisa, Tur cilvēks velti sviedrus kaisa, Tur sekmes

nav un svētības."

Bet pretstatā tam dzejnieks rāda citu ainu: „Bet kur līdzēt

Dievs Kungs dziras, Tur grūti darbi raiti šķiras... Šī ir tā

pati doma, kuras izvešana deva Pēterim spēku un kurai klausī-

dams, viņš tika apsvētīts.

Lūdz Dievu un strādā — lai nosaka mūsu darba sākumu un

beigas. Tad arī ne vien ar lūpām, bet arī no sirds varēsim sir-

snīgi teikt:

„Tik Tavā vārdā strādāt Mums savu darbu būs, Tad Tu

pats gribi gādāt, Pats sargāt, svētīt mūs. To Tu mums mācījis:

Pie pirmiem zvejniekiem, Ko sev par liec'niekiem Tu esi iecēlis."

Amen.

Māc. E. Ķerģis, Sadberijā, Kanadā
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ASTOTĀ SVĒTDIENA PĒC VASARAS SVĒTKU ATSVĒTES.

KĀ PĀVILS APKAŖO NEVIENPRĀTĪBU

Ar jums, brāļi, es nevarēju runātkā ar garīgiem,
bet kā ar miesīgiem cilvēkiem, kā ar bērniem Kri-

stus lietā. Es jums devu pienu un ne smagu barību.

To jūs nevarējāt panest, arī vēl tagad nevarat. Jo

jūs vēl esat miesīgi. Kamēr jūsu starpā naids un

ķildas, vai tad neesat miesīgi, un vai nedzīvojat kā

šīs pasaules cilvēki? Jo kad viens saka Es turos

pie Pāvila, bet otrs: es pie Apolla, vai tad neesat

miesīgi? Kas tad ir Apolls, un kas ir Pāvils? Tik

kalpi, ar kuru palīdzību jūs kļuvāt ticīgi, ikviens tā,
kā tas Kungs viņam devis. Es dēstīju, Apolls aplai-

stīja, bet Dievs deva spēku augšanai. Tamdēļ nav

cildināms ne dēstītājs, ne laistītājs, bet Dievs, kas

audzē. Dēstītājs un laistītājs, abi sader kopā un

katrs dabū savu algu, pēc sava darba. Jo mēs esam

Dieva darba biedri, jūs esat Dieva aramais tīrums,
Dieva celtne.

1. Kor. 3, I—9.

Jaunā Korintas draudzē bija izcēlušies strīdi un šķelšanās. Pā-

vils draudzi bija nodibinājis. Bet viņš nevarēja tur ilgi palikt.
Kā ceļojošam misionāram viņam bija jāapmeklē pēc iespējas
daudz vietas, lai visur kaisītu evaņģēlija sēklu un dibinātu kri-

stīgas draudzes, no kurām Kristus vēsts ietu tālāk lielā Romas

valstī. Pēc viņa Korintē bija atnācis Apolls. Abi divi bija spēcī-

gi kristīgi sludinātāji, bet savā darbības veidā un personībās diez-

gan atšķīrās.

Pāvils bija maza auguma, bez tam viņš bija slimīgs. Viņš

pats runā par dzeloni miesā, sātāna eņģeli, kas viņu sit ar dūrēm

(2. Kor. 12, 7). Tās laikam bija lēkmes, kuras viņu dažkārt trau-

cēja darbā. Viņš nevarēja vienmēr darboties tā, kā bija vēlējies.

Arī viņa valoda bija grūta. To vēl tagad jūtam, lasot viņa rak-

stus. Viņš nebija tautas runātājs, kas ar skaistām līdzībām sa-

jūsmina klausītājus. Viņš bija mācījies varizeju skolā un bija

piesavinājies tās izskaidrošanas veidu. Bet ar savu dziļo ticību

viņš pārliecināja klausītājus. Katrs juta, ka viņš katru brīdi ir

gatavs iestāties par saviem vārdiem, gatavs par tiem arī ciest un

pat mirt. Tādēļ viņam arī bija piekritēji, kuri ar lielāko godbijī-

bu skatījās uz viņu.

Cits vīrs bija Apolls. Tas bija daiļrunātājs, kas ar skai-

stiem vārdiem valdzināja klausītājus un ar savu impozanto uzstā-

šanos darīja lielu iespaidu.

Tā laika grieķi zināmā mērā līdzinājās mūsu laika francū-

žiem. Viņiem patika labas formas un glīta valoda. Nav brīnums,
ka daudziem korintiešiem labāk patika Apolls nekā Pāvils. Tas

bija viņu vīrs, un tam viņi pieķērās kā savam garīgajam vadītā-
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jam. Tā Korintes draudzē bija izcēlušās partijas, no kurām kat-

ra atsaucās uz savu sludinātāju.
Kā Pāvils skatās uz to? Viņš pārmet korintiešiem,

ka tie vēl ir bērni Kristus lietā. Bērns spriež pēc ārējā iespaida,

ārējiem panākumiem, bet viņš neiedziļinājās jautājumos līdz pa-

šiem pamatiem. Tā arī viņi spriež pēc personām, bet nedomā

par to, kas stāv aiz tām. Kas tad ir Apolls, un kas ir Pāvils,

viņš jautā. Tie ir Dieva kalpi, kuri izpildījuši Dieva doto uzde-

vumu pēc savām spējām, bet darītājs ir Dievs pats. Viņš ceļ sa-

vu valstību, savu garīgo ēku. Nedomājiet tik daudz par atseviš-

ķiem darbiniekiem, bet domājiet par pašu Dieva celtni, par Die-

va darbu, ka tas tiek darīts!

Kristīgā baznīca tagad ir sašķelta. Tomēr tas nekavē atse-

višķus konfesiju locekļus saprasties, un pat strādāt kopīgus dar-

bus. Bet arī konfesiju un dažādu virzienu vadītāji lūko tuvoties,

un atrast kopīgu valodu. Un tiešām, viņi dažās lietās saprotas,

kur agrāk tas nebija domājams. Notiek savstarpējas sarunas un

kopīgas konferences un tas katrā ziņā ir apsveicams solis. Bet

tur dažkārt parādās arī asas domstarpības, kurām netiek pāri.

Vai arī še nav jāievēro apustuļa Pāvila padoms, ka jāiet līdz pa-

šiem pamatiem? Dievs ceļ savu celtni, darbinieki Viņam ir dažā-

di, un Viņš sauc tos darbā. Citi ir organizātori un administrato-

ri, citi ir runātāji, citi saimnieki un mantas pārvaldnieki, citi zi-

nātnieki un mākslinieki. Arī katrai konfesijai un ticības šķirai ir

sava īpatnība, sava pieeja dažādiem Dieva valstības uzdevumiem.

Tur cits no cita var mācīties un var arī ko mantot.

Bet Pāvila padoms zīmējās ne tikai uz draudzi un baznīcu, arī

laicīgām biedrībām tas var noderēt. Dažkārt runā par latviešu

nesaticību un domā, ka tā ir īpaša latviešu negatīva īpašība, bet,

runājot ar cittautiešiem, drīz var pārliecināties, ka citām tautām

ir tā pati nelaime. Tā nav latviešu īpašība, bet laikam gan vis-

pārcilvēciska, ka savā starpā nesaprotās, bet strīdās un šķeļās.
Dažkārt aiz visa tā stāv atsevišķas personas un katram ir savs

vadītājs, kuram viņš uzticās. Dažkārt tie ir citi pieredzējumi un

pārdzīvojumi, cita audzināšana, kura cilvēkus šķir. Bet arī še

ir jāsaka: Nedomājiet par sīkumiem, bet ejiet līdz pašiem pama-

tiem! Ja tie jums ir tie paši, tad arī sīkumiem tiksit pāri un

atradīsit kopīgu ceļu. Lai Pāvila padoms Dieva valstības lietās

mūs vada visur un palīdz dzīties pēc vienprātības! Amen.

Prāvests E. Bergs, Londonā, Anglijā.
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DEVĪTĀ SVĒTDIENA PĒC VASARAS SVĒTKU ATSVĒTES

LATVIEŠU DRAUDŽU UZDEVUMI SVEŠUMĀ

Ja nu ir kāda Kristus ieprieca, ja kāds mīlestī-

bas mierinājums, ja kāda gara sadraudzība, kāda

sirsnība un līdzcietība, Tad piepildait manu prieku,
turēdamies vienā prātās lolodami vienu mīlestību,
dvēselēs vienoti, ar vienu mērķi, Ne strīdēdamies,

ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzskatīda-

mi augstāku par sevi, Neraudzīdamies katrs uz sa-

vām, bet arī uz citu vajadzībām. Savā starpā tu-

riet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristū Jēzū.

Filip.2.l—s.

Šo vēstuli sv. Pāvils raksta draudzei. Viņš runā tajā par

iepriecinājumu, mierinājumu, gara sadraudzību, sirsnību un līdz-

cietību. Viņš zin, dzīve ir skarba, tajā auksti vēji un tāli ceļi,

biezokņi un purvāji, drēgnas dienas, migla, krēsla un tumsa. Ja

cilvēks paliks viens, tad neizturēs, bet pagurs un aizlūzis, kļūs

sarūgtināts, ieraus viņu sevī grēki, var nozaudēt arī visdārgāko

mantu — Dieva doto dvēseli. Lai tas nenotiktu, vajadzīgs stip-

rinājums, citu tuvuma siltums, apziņa — ir brāļu sirdis, kas lab-

vēlības un līdzjūtības pilnas. Vieta, kur visu to izjust un gūt, Ir

draudze. Bet lai to gūtu, nedrīkstam būt vienīgi gaidītāji. Va-

jadzīgs vēl kaut kas. Pāvils saka; ja nu ir kāda ieprieca.
..

„tad

piepildiet manu prieku (bet viņa prieks, lai visi cilvēki sasiltu)

turaties vienā prātā, mīlestībā, esiet dvēselēs vienoti." Citiem

vārdiem, ko gribiet gūt draudzē, to vispirms ienesiet paši tajā.

Ja arī esiet vāji — bet tādi ir visi — mīlestībā un sirsnībā, sa-

meklējiet tomēr sevī jel mazu dzirkstelīti un ienesiet to draudzē,

sniedziet pretim citiem un piepildīsies vārdi: „Kam ir, tam taps

dots" un „ar kādu mēru jūs mērosiet, ar tādu jums tiks tmē-

rots" ... Kam būs maza labā prāta, labvēlības, līdzjūtējas sirds

dzirkstelīte, saņems pretī siltuma vilni. Kas centīsies dot citiem

pilnu mēru, resp., ielikt visu sirdi labajā vārdā, un palīdzīgajā

rokā, saņems pretī no citiem jo pārbagātu citu draudzības mē-

ru. Tāpēc jau draudze ir tik vajadzīga, tāda svēta un brīnišķīga

vieta, vienīgi tāda, kur dodot gūstam, sildot sasilstam, stiprinot

tiekam stiprināti, par uzticību mazumā manojam lielu bagātību,

sniedzot vājo roku citu pieturēšanai, tiekam satverti no daudzām

rokām. Tāpēc saspiežaties ciešāki ap savu draudzi un jūsu bē-

dās, rūpēs un vientulībā ielīs citu siržu siltuma straume.

Draudze ir sasilšanas vieta un siržu ugunskurs. Bet viņa vēl

ir arī ceļš kādā brīnišķīgā kalnā — saticības, brālības un skai-

stās dzīves kalnā, šo ceļu nu atklāj Pāvils. Varbūt jau tas ir

grūts ...
ak jā, reizēm tik bezgala grūts, jo ceļā stājās mūsu ne-

pilnība un visi vecā Ādama iebildumi. Bet — nav taču cita
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ceļa! Un, ja mēģināsim un no visas sirds, palīgā nāks mūsu Pe-

stītājs, jo tas jau ir Viņa ceļš. šis ceļš — mazdrusciņ pacelties

pāri neiecietībai, aizvainotībai, paštaisnībai, strīdus garam, un

raudzīties uz citiem lielākā labvēlībā, ne no augšas, bet no pa-

zemības ielejas: „cits citu uzskatīdami augstāk par sevi", „sare-

dzēt citu vajadzības" un „savā starpā turēt tādu pat prātu, kāds

ir arī Kristū Jēzū.

Draudze ir sasilšanas vieta un siržu ugunskurs, un ceļš brī-

nišķīgajā skaistās dzīves kalnā. Visam tam ar pašu spēkiem

nepietiek. Tāpēc draudzei divi uzdevumi. Daudz mūsu tautie-

šiem iekšēju un dzīves rūpju. Sveši mums tāļo zemju ceļi un

gars, un mocoši neizprotami šī laikmeta notikumi. Daudzi jau

pagurst. Tāpēc pirmais uzdevums — aicināt visus bijībā nolieg-

ties Visuvarenā Dieva priekšā. Cik izjutīsim Dieva tuvumu un

cik apzināsimies ik brīdi pār sevi Dievu, tik būs spēku un tik

noturēsimies augšup — ceļā. Pretējā gadījumā ...
Atcerēsimies

mūsu Archibīskapa Tēva patiesos un dziļos vārdus: „Cilvēki un

tautas, kas zaudējuši Dievu, kļūst bīstami." Bīstami apkārtnē un

pasaulē. Viņi pārvēršās par ļaunuma centriem un kļūst savējo,

ģimenes un apkārtnes nelaime. Otrais uzdevums —
neizlaist

iz acīm kādu zvaigzni. Bez šīs zvaigznes nesaredzēsim ne īsto

ceļu, ne brāli viņa rūpēs, ne brāļa asaru pilnās acis, un kritīsim

no grēka grēkā. Vienīgi šī zvaigzne rādīs ceļu uz visaugstāko

kalnu — mūžības kalnu. Tāpēc šis otrais uzdevums — aicināt

visus pie Kristus un iedegt visu krūtīs Kristus gara svecīti.

Bet šinī mūsu tautas trimdas laikā draudzei vēl viens uzde-

vums. Latviešu draudzei svešumā ir jākļūst par stipru cietoksni.

Lai arī apkārt cik augstu celtos svešu ūdeņu viļņi un laiku vēt-

ras gaudotu, šī cietokšra mūriem jāiztur, jo šim cietoksnim ir

jānosargā ktut kas bezgala dārgs.

Kāds cilvēks ir teicis: mūsu krūtīs drīkst būt viena vienīga

lūgšana: „Dievs, palīdzi man labi izpildīt pašreizējo uz uzdevu-

mu." Tas attiecas arī uz mums. Kāds nu ir pašreizējais uzde-

vums? Vai tas ir tikai salikt rokas un teikt: „Paldies Dievam,

nu esam drošībā un varam dzīvot cilvēcīgu dzīvi?!

Nekad es neaizmirsīšu dažas ainas no poļu komponista Šo-

pēna dzīves. Vēl mazs zēns. Vētra. Ārā lietus un negaiss. Viņš
redz pa logu —

krievu žandarmi ved apcietinātos poļus. Mazā

zēna sirds asiņo, viņš jūt — tur viņa tauta tiek mīta kājām. Tad

cita aina. Viņš jau jauneklis. Kādā vakarā spēlē poļu augst-

maņa viesībās. Visi jau pie galdiem. Bet tad ienāk, mazliet no-

kavējušies, divi augsti krievu varas vīri. Visi ceļas, steidz pretī,

apsveic, iztop. Tad visi atdal pie galdiem. Bet jauneklis pie kla-

vierēm ir apklusis. Kad viņu lūdz turpināt, viņš paceltu galvu

un zibošām acīm atbild: „Nē, savas tautas apspiedējiem es nespē-
lēšu." Jā, kas viņa tautai dara pāri, to aizkar vai prasa noliegt,



237

tam viņš neiztaps. Trešā aina — jaunais šopēns bēg uz Franci-

ju, bet bēgot viņš paņem līdz mazu maisiņu ar poļu zemes smil-

tīm.

Šis trīs ainas — vētrā aiz loga apcietinātie tautieši; lepni pa-

celtā jaunekļa galva un degošās acis, un nakts, kad nabaga bēg-

lis ber maisiņā poļu zemes smiltis, — tās neaizmirsīšu. Neaizmir-

stiet ari jūs. Neaizmirstiet, visā pasaulē mūsu tautu min kājām.

Paceļiet latviešu galvas, kur jūs sveši ļaudis aicina aizmirst dzim-

teni, tautu un mātes valodu, un kaut tie ari jums solītu vislabā-

ko darbu, vietas un zeltu. Ja aizmirsīsiet, tad — dzirdiet! — vi-

sa latvju zeme raudās, raudās — par mums.

Vēl cita aina. šopēns svešā zemē. Sākumā apbur viņu tu-

rienes greznums, ērtā dzīve, mīlestība. Dzīve viņam šķiet ro-

žu taciņa. Bet tajā pašā laikā viņa dzimtenē cieš tauta — to

apspiež, met cietumos, izsūta uz Sibiriju. Bet tas viss uz bridi

it kā aizmirsies —
ari viņš ir tikai cilvēks un ir taču tik labi dzī-

vot plašās un ērtās istabās un just svešas zemes meitenes glāstus.

Bet tad nāk kāds bridis — viņa vecais skolotājs atgādina cie-

tēju tautu. Bet blakus turpat šī skaistā meitene čukst: „Vai Tu

iesi atpakaļ, — šeit greznums, ērta dzīve, mīlestība, bet tur.
.

Uz brīdi jauneklis vilcinās. Netiesāsim, ari viņš tikai cilvēks.

Bet viņa vecais skolotājs, redzot šo vilcināšanos, pasaka tikai da-

žus vārdus, bet šie vārdi skan kā spalgi tērauda sitieni: „Tā dzī-

ve, ko tu pašlaik dzīvo, nav vairs dzīve, — Tu esi beidzis jau

dzīvot." Pasaka un nosviež viņa priekšā maisiņu ar dzimtenes

smiltīm, un aiziet, atpakaļ nepaskatījies.
Tur nu paliek jaunais šopēns viens. Noliecies paceļ smilšu

maisiņu. Tas atiris. Viņš laiž caur pirkstiem dzimtenes smiltis.

Acu priekšā aina pēc ainas — aiz loga žandarmi dzen viņa tau-

tiešus; svešie, kuriem iztop viņa tautieši, un tumšā nakts, kurā

bēglis ber maisiņā smiltis .. .
šinī brīdī viņš izjūt, cik mazs un

necienīgs ir kļuvis — viņš ir dzīvojis tikai sev, savām ērtībām

un glāstem, un aizmirsis tos, kas tur cieš, nopūšas un noasiņo.

Viņš dzird kādu balsi: „Nē, tā nav īstā dzīve, sarauj sātaniskās

savtības, gurduma un gļēvuma važas." Viņš sarauj un steidzās

no pilsētas uz pilsētu, koncertē un strādā, un visu, ko gūst, no-

sūta dzimtenes atbrīvošanas komitejai. Strādā pāri spēkiem, līdz

saļimst. Viņš dzīvoja ne sev, ne savai slavai, bet cietējiem, sa-

vai tautai un dzimtenes atbrīvošanai. Viņš liesmoja šinī cīņā,

mīlestībā un kalpošanā. Un šinī liesmojumā viņš kļuva liels.

Latvieti, vai šis šopēna dzīves stāsts nav arī tavas un manas

dzīves stāsts? Atceries, tā bija drēgna un lietaina nakts un die-

na, kad sveši ļaudis tavus brāļus dzina uz aizrestoties vagoniem,

un tad šie vilcieni rindās vien, riteņiem klabot, ritjēa uz aust-

rumiem ... Zinu, latvietis mīl savu zemi, un, kad kara vētrai

liesmojot, bija jābēg uz rietumiem, tik daudzi noliecās vai zem
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tēva ābeles, vai pie tikko noecētās rudzu druvas un paņēma līdzi

dzimtenes smiltis. Bet es arī zinu, arī mēs esam tikai cilvēki,

svešā zemē daudz kas ātri aizmirsās. Vienam otram pietiek ar

ērtu dzīvi un drošību, un viņš iztapīgi roku sniedz pat savas tau-

tas pulgotājiem, cerībā, varbūt tomēr kāds labums atkritīs. Ne-

tiesāsim — tie mūsu vājie brīži. Bet kaut tādā brīdī arī manā

un tavā priekšā nokristu maisiņš ar dzimtenes smiltīm un pār

mums atskanētu balss: „Latvieti, celies, kļūsti, kas biji, vērtīgs

un nākotnes cilvēks."

Bet vērtīgs tu būsi tikai tad, ja saglabāsi krūtīs seno latvieša

dvēseli, ja tavā dvēselē neapklusīs dzimtenes cīruļu vīterošana,

dzimtenes balto bērzu biržu šalkšana un latviešu pļavu un ziedošo

rudzu druvu žūžošanā. Latviskā dvēsele, tā jau ir tā brīnišķīgā

dziesma, ko pats Dievs lika tavās krūtīs iedziedāt dzimtenes me-

žiem, laukiem, pļavām un saulei. Jā, tas ir taš īpatnējais, ko

Dievs īpaši tev devis — Dievam bija vajadzīgas dažādas puķes

Viņa tautu dārzā, un starp tām arī tāda, kas zied latviešu krā-

sās. Ja tu šo brīnišķīgo, paša Dieva doto dziesmu aizmirsīsi, vai

arī tai piemaisīsi svešas skaņas, kas arī skaistas, bet domātas ci-

tu zemju ļaudīm, tu līdz ar to būsi saduļķojis sevī arī Dieva se-

ju. Tu kļūsi nelaimīgs un vientuļš, iekšēji aizlauzts, ar vārgu un

sakropļotu dvēseli. Un tev nekā vairs nebūs ko dot, ne apkārt-

nei, ne tautai, ne dzimtenei, ne bērniem. Ak, nabaga bērni!

Dievs to ielika tavās rokās, lai tu koptu tajos latvisko dvēseli

un audzinātu tautai un dzimtenei, bet tu — aizmirsi, negribēji

pildīt, sacēlies pret Dieva prātu. Jā, vērtīgs un vajadzīgs, liels

un laimīgs tu esi tikai tik ilgi, kamēr saglabāsi sevī latvisko dvē-

seli.

Draudze ir satikšanās vieta un sirds ugunskurs, ceļš skaistās

dzīves kalnā un latviskās dzīves cietoksnis. Vai nu būsim ga-

tavi veidot savas draudzes par cietokšņiem, kas sargā latvisko

dvēseli; vai kursim tajās siržu ugunskurus, lai varētu sasilt un

atgūt spēkus, un lai šī ugunskura liesmas kā lūgšanas par tautas

nākotni kāpj uz augšu, kur Likteņlēmēja tronis; vai pārvērtīsim

mūsu draudzes dzīvi par ceļu saticības, brālības un saulainās dzī-

ves kalnā? Ja gribam, tad iedegsim krūtīs Kristus gara svecīti,
bijībā nolieksimies Dieva priekšā un lūgsim: „Dievs, neļauj mums

kļūt tekuļiem ar aizlaustām dvēselēm, bet palīdzi palikt stipriem,

stiprākiem, kā šis laiks un šī laika trāģika un posts, stipriem, dzī-

vot ne tikai sev, bet arī tautai, tās nākotnei un cietējai dzimtenei."

„Dievs, mūsu dārgo tautu svētī." Amen.

Prāvests A. Skrodelis, Hamiltonā, Kanadā
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DESMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARASSVĒTKU ATSVĒTES

DZIĻĀS AKAS UN DIEVA AVOTI

Zamariete Viņam saka: Kungs, tev nav smeja-
mā trauka, un aka ir dzija; no kurienes tad tev ir

dzīvais ūdens? Vai tu esi lielāks par mūsu tēvu

Jēkabu kas mums aku devis un pats no tās dzēris

ar saviem dēliem un ganāmiem pulkiem? Jēzus at-

bildēja viņai: Ikvienam, kas dzer no šī ūdens, tam

atkal slāpst. Bet kas dzers no tā ūdens ,ko es tam

došu, tam ne mūžam vairs neslāps, bet ūdens, ko es

tam došu, viņā kjūs par ūdens avotu, kas

verd mūžīgai dzīvei."

Jāņ. 4, 11—14.

Jēzus dzijdomīgā saruna ar zamariešu sievu, par kuru mums

stāsta Jāņa evaņģēlija 4. nodaja, visos laikos saistījusi Bībeles

lasītāja uzmanību. Katrā, kas tanī iedzijinājies, ar nepieciešamī-

bu rodas jautājums: kas īsti domāts ar vārdiem: „dzīvais ūdens",

„avots, kas verd mūžīgai dzīvei"? Vai arī es varu sevi pieskai-

tīt tiem laimīgajiem, kas sevī nes pašdarbīgu avotu, kas neizsīkst,

kas piešķir man ko vairāk, nekā šī laicīgā dzīve var dot?

Ir daudz dzīves ceļu. Neviens no tiem tomēr neved visu lai-

ku tikai pa ziedu gravām. Aizvien gadās ceļa posms, kas drīzāk

pielīdzināms izkaltušam tuksnesim, kad vēl tikai reta puķe zied

ceļa malā, un, beidzot, arī tās vairs nav. „Kāpēc gan skaisto lai-

mes ziedu tik maz?" — jautā tuksnesī klīstošā dvēsele. „Es ko

citu biju cerējusi no savas dzīves."

Un atbilde, ko Dieva vārdi dod, skan: „Tāpēc to tik maz, ka

tavu dzīvi vairs neslaka dzīvā ūdens avoti."

Jēzus arī šinī gadījumā, kā to tik bieži dara, savu domu iz-

teiksmei lieto līdzības tēlus, kas saistīti ar doto situāciju. Nekur

ūdenim nav tik izšķirīga nozīme, kā zemē, par kuru stāstā iet

runa — Palestīnā, Sīrijā. Vienīgi samērā īsajā ziemas periodā

zemi veldzē regulārs lietus. Garajā vasaras posmā, turpretim,

velti gaidīt uz šo „debesrasu". Vai brīnums, ka sakarā ar to vi-

sai dzīvībai draud panīkšana, pat iznīcība? Lai novērstu šos

draudus, šo zemju cilvēki jau sirmajā senatnē mēģināja nodroši-

nāties ilgākam laikam ar ūdeni, lai tikai tā nepietrūktu dārziem

un druvām, cilvēkam pašam un viņa kustoņiem.

Viens no ūdens saglabāšanas veidiem bija cietajā klints iezi

izcirstas ūdens tvertnes — cisternas, kurās uzkrājās lietus periodā
dāvinātā veldze. Tas kādam laikam līdzēja. Bet saules svelmē

uzkrātais ūdens pamazām izgaroja vai arī kļuva nebaudāms, ne-

lietojams.

Tāpēc ir saprotami, ka netika arī taupītas pūles, lai raktos

dziļāk zemē iekšā, līdz izdevās uzrakt kādu ūdens slāni, kas ne-

bija padots izgarošanai vai pakāpeniskai izsīkšanai. Tāda dziļa
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aka — ap 100 pēdu dziļa — bija ari Jēkaba aka, kas vēl tagad

atrodas Sicharas ciema tuvumā, pie kura ari tagad vēl apstājas

ceļinieks, lai zem velves, kas virs tās paceļas, uz bridi patvertos

no dedzinošiem saules stariem un ar „smeļamā trauka" palīdzību

gūtu kādu ūdens malku slāpju remdēšanai. Arī mūslaiku cilvēks

vēl ar izbrīnu sev jautā: „Kā gan tik senos laikos, pirms vairāk

tūkstots gadiem, cilvēki ar toreizējiem primitīvajiem līdzekļiem

pratuši izkalt tik dziļu aku. Acīmredzot, viņiem nekādas pūles

nebija izlikušās par lielām, lai tikai tiktu pie dārgās veldzes.

Protams, arī ūdens smelšana un piegāde prasīja no vēlākajiem

akas lietotājiem ne mazumu pūļu, nolaižot un atkal uzvelkot aug-

šā smeļamo trauku ar garas virves palīdzību.

Bet pēc šiem diviem ūdens iegūšanas veidiem brīžiem gadī-

jās vēl kāds trešais. Bija pa retai vietai arī tuksnešainajā zemē,

kur kā īsta žēlastības velte no zemes klēpja vai pat cietās kalna

klints pati no sevis, bez cilvēka piepūles, lauzās ārā spēcīga ūdens

strūkla. Kāda laime, ja iztvīkušajam ceļiniekam gadījās sastapt

tādu ūdensavotu, noliekties pār viņu, uztvert savām rokām spir-

dzinošās lāses un veldzēt ar tām izkaltušās lūpas. Tā bija īsta

Dieva žēlastības stunda.

Visos šinīs cilvēka fiziskai eksistencei tik svarīgajos gadīju-

mos Lielais Mācītājs mūs māca saskatīt dziļas līdzības domas.

Cilvēka likteņgaitās, bez šaubām, ir brīži, kad garīgā spēka izsī-

kums, ko rada ērkšķiem apaugušais ceļš pa dzīves tuksnesi, ir ne

mazāk mocošs par laicīgo. „Kā briedis brēc pēc ūdens upēm, tā

mana dvēsele, Kungs, brēc pēc Tevis." Vai viņa to zin vai ne-

zin, viņa brēc pēc Mūžības veldzes. Bet svelmainie brīži, kad

jāmaldās pa dzīves neauglīgo tuksnesi, kad dvēsele jūtas atstāta

un pamesta, reti kādam tiek aiztaupīti. Vai tāpēc brīnums, ka

arī garīgais cilvēks ilgojas veldzes? Kur tu esi, manas dvēse-

les spirdzinātāja, svētā debesrasa?

Dažreiz cilvēks to it kā gūst bez sevišķas meklēšanas. Vai

draugu pulks, bērnu un jaunatnes priecīgās čalas, kāds garīgs pār-

baudījums, kāda dziesma, ko uztver auss, nav kādreiz kā spirdzi-
nošs ūdens malks? Aizmirstas sarūgtinājumi, neveiksmes, it kā

sadzīst, vismaz uz brīdi, dvēseles brūce, paliek atkal labi un jau-

ki. Bet cii ilgi? Un vai visu mūžu tikai no tā vien smelties?

Vai bez šiem tīri skrejošiem mirkļiem nav vēl kas vairāk, kaut

kas, ko nekad nevar zaudēt, kas dzīvei nodrošina paliekamu sa-

turu un jēgu? — Un cilvēks sāk meklēt, sāk rakties dziļāk dzīves

problēmās, cerēdams, ka uzraks to esības slāni, kur viņam atvēr-

sies patiesības spirdzinošie avoti. Un tiešām, dažam meklētājam

viņa pūles atmaksājas: cauri lielās klints slāņiem viņš nokļūst pie

ūdens, kas vairs neizsīkst, kas nemainās, ārējiem dzīves apstāk-

ļiem mainoties. Tās ir nemainīgās, nezūdošās vērtības, ko viņa

acs saskatījusi, nemainīgi labais, skaistais un patiesais, par ko



241

stāsta lielo domātāju atzinumi. Viņš, Bībeles vārdiem runājot,

„nav vairs tāļu no Dieva valstības".

Bet cik grūti joprojām, palikt par atrasto vērtību īpašnieku,

tās paturēt, ar tām savu ikdienu darīt auglīgu, ieaust tās dzī-

vē! Atkal un atkal ir jālieto savs smeļamais trauks, ar pūlēm

katra ūdens lāse no dziļās atziņu akas jāceļ ārā, lai tā nestu svē-

tību arī citiem šīs dzīves ikdienā... Arī šis ūdens ar pūlēm gū-

stams, nav novelta grūtuma nasta no dzīves pilnības slāpstošā

meklētāja pleciem.

Nav vēl diezgan meklētājam kļūt par dzīvinātājas veldzes

atradēju, un smelt no dziļās atziņu akas, viņam trūkst vēl viena,

lai justu pilnības laimi, viņam jāatrod tie dzīvā ūdens avoti, kas

viņā pašā atveras un tur kļūst par avotu, kas verd mūžīgai dzī-

vei, ka viņš no prasītāja un ieguvēja kļūst pats arī par devēju,

ka ap viņu sāk plaukt dzīvība, dzīvība, kas nav tikai no šīs pasau-

les, bet ir zieds no Dieva mūžības dārziem, šo dzīvo ūdens strau-

tu pats cilvēks nespēj radīt un sev dot, to dod tikai Dieva žēla-

stība. Tas ir tas ūdens, kas dzīves ceļa malā, dažkārt, kad ilgi

un velti meklēts, atveras gājējam, kas laužas pats no sausās ze-

mes vai neauglīgas klints, apveltīdams to ar svētību, tā kā tas

notika ar pravieti, kad tas pagurumā bija saļimis pie zemes un

jau lūdzās: Kungs, nu man ir gan, ņem manu dvēseli! bet raugi,

viņa acis atdarījās: no eņģeļa rokas viņš saņēma maizi un ūdeni,

un viņam nepietrūka spēka, noiet līdz Dieva kalnam.
..

Kad ar atvērtām acīm raudzīsimies cilvēces dzīvē, mēs vi-

sur varēsim saskatīt šos Dieva apžēlotos. Tie ir tie, par kuriem

raksti saka, ka „no viņiem plūdīs dzīva ūdens straumes" (Jāņa

cv. 7, 37), ka viņi „caur tuksnesi iedami to dara par avotainu ze-

mi" (84. psalms).

Kad vērojam šos Dieva apžēlotos, tad mūsu lūgšana var būt

tikai viena: Kungs, žēlo arī mūs, dari ar mūs netikai par dzīvā

ūdens atradējiem, bet arī pašus par dzīvā ūdens avotiem. Kad

uznāk brīži, ka spēki iet mazumā, liec, lai ar Tavu žēlastības spē-
ku šie avoti atveras mūsos, lai nekādi putekļu un klints slāņi,

kas tiem klājas pāri, nespēj tos aizturēt, lai lies būtu to meklē-

tāju un gaidītāju pulks, kas kļūtu par Tavas mūžīgās dzīvības sa-

ņēmējiem un tālāk devējiem.

Kungs, savam ūdens strautam Liec plūst pa pasauli, Nest

jaunu dzīvi tautām Un veldzēt dvēseli. Lai tālās salas klausās,
Lai katra auss to dzird, Lai veras zeme sausa Un ūdens dzīvs

sāk virt! Amen.

Prof. K. Kundziņš, Seatlē, ASV
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VIENPADSMITĀ SVĒTDIENAPĒC VASARAS SV. ATSVĒTES

BRĪNUMI

Un atkal izgājis no Tiras robežām, Viņš nāca uz

Sidonu pie Galilejas jūras, desmit pilsētu robežas.

Un pie Viņa atveda kādu kurlmēmu, un Viņu lūdza,
lai Viņš tam uzliktu roku. Un Viņš to ņēma no ļau-
dīm savrūp un lika savus pirkstus viņa ausīs un, iz-

spļāvis, aizskāra viņa mēli. Un skatījās uz debesīm

un sacīja uz to: „ēpata", tas ir, atveries. Un viņam
ausis atvērās un tūdaļ atraisījās viņa mēles saite:

un viņš runāja pareizi. Un Viņš tiem pavēlēja, to

nevienam nesacīt, bet, jo vairāk Viņš to tiem aizlie-

dza, jo vairāk tie to izpauda. Un brīnījās ļoti par
to un sacīja: Viņš visas lietas ir labi darījis: Viņš

pat kurlus dara dzirdīgus un mēmus runājam.

Mark. 7. 31—36.

I

Bībeles sākumā un beigās mēs varam atrast brīnumu pilnus

stāstus un aprakstus: tur mēs lasām par pasaules radīšanu, cil-

vēku tapšanu un tiem laikiem, kad tie bez rūpēm pavadīja die-

nas Ēdenas dārzā un par to rakstos ir pieminēts: un tekots

ūdens iztecēja no Ēdenes dārza...

Un Svēto Rakstu beigās mēs lasām: „un es redzēju jaunu de-

besi un jaunu zemi... un es, Jānis, redzēju to jauno Jeruzālemi,

no Dieva nokāpjam. Un es dzirdēju lielu balsi no debesīm sakām:

„Redzi, tas Dieva dzīvoklis pie cilvēkiem un Viņš pie tiem un

tie būs Viņa ļaudis, un Dievs pats būs pie tiem, viņiem par Die-

vu. Un Dievs nožāvēs visas asaras no viņu acīm un nāves vairs

nebūs, nedz bēdas, nedz brēkšanas, nedz raizes
... jo tās pirmās

lietas ir pagājušas .. Un Viņš uz mani sacīja: „Es esmu tas A

un tas O, tas iesākums un tas gals. Es tam iztvīkušam došu no

dzīvības avota bez maksas." (Jāņ. atkl. 21. I—6)

II

Un — kaut arī cilvēki to zin, viņiem tas ticis teikts un mā-

cīts, un katrs mūsu ticībā ir arī aicināts pats par šiem jautāju-

miem pārdomāt un tos izlasīt un apcerēt, tad tomēr nevienā ci-

tā vietā ticīgo sirdis neizjūt tādds grūtības, kā pie Brīnu-

miem.

Proti: cilvēks pats ar savu prātu grib būt tiesnesis arī par

„reliģiju" un „Dieva darbiem". To atklāto skatu, kāds tam bēr-

nības dienās bija, viņš ir zaudējis. Un brīnumu viņš lāgā vairs

nepazīst. Mēs zinām, ka senajā grieķu pasaulē staigāja apkārt

vīri un teikas. Toreiz tos dēvēja par „magiem", Viņu speciāli-

tāte, tā varētu teikt, bija brīnumu radīšana, darbība, kas izsau-

ca ļaudīs „izbrīnu" un modināja cilvēkos pārliecību, ka tie spēj
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vairāk, zin vairāk, māk vairāk. Un ir gluži interesanti konstatēt,

ka divi vietās arī Jaunajā Derībā mēs sastopamies ar tādu „ma-

ģisku brīnumu izpratni". Pirmais: Jēzus kārdināšanas stāstos;

tajos Jaunais Viņu kārdina: „Ja tu esi Dieva dēls, tad nolaidies

zemē
...

un Tevi nesīs uz rokām, ka Tu savu kāju pie akmins

nepiedauzi..." Bet Jēzus tam atbildēja: „Tev nebūs Dievu, sa-

vu Kungu, kārdināt." Un otra vieta: Kad apustulis Pēteris un

Jānis dziedina tizlu vīru, kas no dzimšanas nevarēja staigāt. Tad

Pēteris saka: „Izraēlieši, ko jūs brīnāties par mums, it kā mēs

ar savu spēku vai dievbijību būtu panākuši, ka tas staigā?" (Ap.

d. 3, 12b). Un Viņš atsaucās, ka tēvu Dievs godā cēlis „savu kal-

pu" Jēzu, ko tie nicinājuši un krustā situši. Viņu Dievs ir uz-

modinājis „un tāpēc, ka šis, ko jūs pazīstat, ir ticējis Viņa vār-

dam, Viņa vārds to ir dziedinājis, un ticība, kas ar to nāk, devu-

si viņam veselību.
— Mēs redzam, arī šinī stāstā Markus 7, 31

sek. Jēzus nerīkojas kā māgs. Bet tas Kungs skatās uz debesīm.

Viņš nopūšas, Viņš ieliek pirkstus kurlmēmā ausīs un mutē. Un

zināmi aizrādījumi liek domāt; Viņš lūdz Radītāju, lai slimā daba

varētu tikt atjaunota.

Bet cilvēcē, laikiem nākot un laikiem ejot, ir zudusi šī iz-

pratne. Un brīnumi, vai nu tiek vispārināti vai atkal sabiezi-

nāti". 1889. gadā jau kāds teologs rakstīja: „Un mūsu Jaunās

Derības brīnumi — pat par Vecās Derības nemaz neminot —

cik ilgs laiks vēl paies, kad no citur pamatotiem spriedumiem
tie kritīs. Un katram vienam ir zināms, ka zaimi vēršas uz brī-

numiem un zinātne ir gribējusi „izolēt cilvēku pilnīgi no brīnu-

mu pasaules un ticības".

m

Visupirms cilvēce mēģināja — brīnumu vispārināt. Brīnums

esot tikai reliģisks vārds notikumam. Katrs pārdzīvojums ir brī-

nišķīgs, un tāds būdams, tas norāda uz brīnumu. Jeb, kā kāds

rīdzinieks rakstīja: „Brīnuma ideja dzimst tur, kur kaut kurš

notikums kļūst par likteni, kad to sūta Augstāka vara un liek

tev tam pakļauties." šie vispārinājumi tomēr sniedz tikai daļēju
patiesību. Kurlmēmajam viņa slimība bij liktenīga. Bagāts to-

mēr tas kļuva brīnuma pieredzē, kad tas sastapa Jēzu. Viņa

dvēselē notika cīņa. Viņš izjuta sāpīgi tās važas, kas sēja viņa
ausis un muti. Viņš bija dzirdējis — arī ārpus Galilejas un Judē-

jas izplatīto vēsti par Jēzu. Bet tā bija vēsts par jūdiem sūtīto

Glābēju. Vai Viņš, nākot no Tirus uz Sidonu, gribēs desmit pil-
sētu robežās apstāties? Vai Viņam būs laiks un griba apstāties?

Ļaudis gan skubināja: ej! Bet vai viņi nebij to darījuši arī

citu reizi. Kādreiz varbūt pat izsmejot... Kas esi tu, ka tu va-

ri lūgt: dari mani veselu?

Un citi: vai viņi nebalstās uz apgalvojumiem, ka jāatceļot
vai jāgrozot kārtība dabā. Vai jāpapildinot dabas kārtība. Dau-
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dzi tiešām saskata cilvēku gribas spēkā avotu dabas kārtības pa-

pildināšanai. Mēchaniski kauzāla daba esot pietiekami „elastī-

ga", lai cilvēku griba to varētu paplašināt. Arī te atspoguļojas

patiesība. Bet tā novirzās no ceļa. Reliģija nerunā par tām ie-

spējamām jeb neiespējamām pārmaiņām, kādas var jeb nevar

izsaukt cilvēku griba. Bet gan par to, ka personālais Dievs ir

lielāks par visu: manu izjūtu un manu likteni. Ka Viņš dabas

likumu devis un atradis par labu. Viņam nevajag Sevi pārla-

bot, kā to dažkārt dara pat labākais skolotājs: sak, „piedodiet,

tam jābūt ir tā un tā, bet nevis, kā es jums to agrāk aplami

teicu." ... Bet Dievs ir arī tas Mūžīgi Dzīvais. Viņš, ja grib, no

akmeņiem var sev bērnus radīt. Kāpēc lai Viņam būtu neie-

spējami kausēt cietās sirdis, atraisīt saistītās mēles? Atraisīt ne-

dzirdīgās ausis?!

IV

Un vai tā. nebija tieši Jēzus Kristus nākšanas nozīme: nest

pestīšanu tiem, kas to gaida? Tik daudz ir ciešanu, slimību, sāp-

ju. Dažas tikai ir redzamas „no virspuses", bet tās lielākās ir

apslēptas. Jēzus Kristus nerīkojās uz tirgus laukuma, lai gan

arī ne apslēpti. „Bet Viņš to ņēma savrup." Cik skaisti ir

tieši šie vārdi! Kamēr ejam lielākos pulkos, darbos vai atpūtā,

to nemanam. Bet, ja Viņš tevi izņem no straumes ārā un tu

vairs nespēji citiem peldēt līdz, vai tad mēs nejūtāmies atstāti?

Bet atstātība no cilvēkiem vēl nac atstātība no Dieva. Nevis

pasaules izpratnē jāierindojas mūsu dzīvei. Bet Dievs to grib

pakļaut Sev vienam. Viņam ir kas ko teikt: Viņš grib atklā-

ties. Atklāsme pati kā Radībā, tā Pestīšanā ir — brīnums. Un

šādos brīžos tu jūti: te no zemes verd dzīvinošs ūdens; un Es

gribu dot tiem, kam slāpst, no šīs ūdens bez maksas, skan Vi-

ņa vārds mūžībā. Tā ir atklāsmē dibināta dievticība, kas paliks

mūžīgi dzīva. Un zinātne šodien zin, ka viena no lielākām kļū-

dām bija tā, ka tā domāja: „Mēs izolēsim cilvēku no brīnumiem

un ticības." šodien pati saka: „Es redzu rindu lielu un brīnu-

mu, un aiz tiem Radītāju, Dievu." Amen.

Prof. F. Treus. Ņujorkā (Port Vašingtonā), ASV

DIVPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARAS SV. ATSVĒTES

NĀC!
— NEEJ!

Bet gaiļos Jēzus nāca pie tiem, pa jūras virsu

staigādams. Un kad mācekļi to redzēja pa jūras
virsu staigājam, tie izbijās un sacīja: tas ir spoks;
un tie brēca aiz bailēm. Un Jēzus tūdaļ tos uzru-

nāja un sacīja: turat drošu prātu, es tas esmu! Ne-

bīstaties! Un Pēteris Viņam atbildēja un sacīja:



245

Kungs, ja tu tas esi, tad liec man nākt pie tevis pa

ūdens virsu. Un Viņš sacīja: Nāc! Un Pēteris iz-

kāpa no laivas, gāja pa ūdens virsu un nāca pie Jē-

zus. Bet lielu vētru redzēdams, viņš izbijās un sā-

ka grimt, viņš brēca un sacīja: Kungs, palīdzi man!

Un tūdaļ roku izstiepis, Jēzus viņu satvēra un viņam

sacīja: Mazticīgais, kāpēc tu šaubījies?
Mal. 14, 25—31.

1.

Vienpadsmit vīri laivā sastinga izbailēs un apmulsumā. Jau

no bērnības pirmajām dienām zvejnieka zēns zināja, kas ir jūra.

Tik tālu var tajā iebrist un priecāties un rotaļāties ar ūdens viļ-

ņiem, cik basās kājas atrod drošu pamatu. Bet tālāk jūra vairs

nav tik laipna un mīlīga. Tur, kur vairs pamats nav sasniedzams,

var justies drošs uz jūras tikai laivā. Bet arī tad laivai jābūt

stipriem dēļiem, uz kuriem var droši stāvēt un drošām malām

abās pusēs, pie kurām var pieturēties. Ir piedzīvots, ka vētras

laikā neiztur pat stipra laiva. Nav vienreiz vien zvejnieka zēns

redzējis, kā viļņi izmet krastā atsevišķus dēļus, un sievas staigā

gar krastu raudādamas un savus vīrus vai dēlus veltīgi saukā-

damas. Tā ir jūra, kas ir bīstama.

Jēzus balss bija atskanējusi: nāc! Bet cilvēka prāts un sa-

prašana teica: neej! Visi zemes dzīves likumi, visa zemes bēr-

na gudrība un līdzšinējā pieredze saka: tā būs bojā eja. Tiklīdz

tu atstāsi laivu šeit jūras vidū, tu esi pazudis. Neviens zemes

bērns nevar pa jūras viļņiem staigāt negrimdams.

Vienpadsmit vīri laivā sastinga izbailēs un apmulsumā. Pēteris

ir piecēlies un kāpj pāri laivas malai, sper vienu soli un negrimst,
sper otru soli un negrimst. Laiva ir atstāta, un pie tās vairs ne-

pieturas rokas, un viņš tomēr negrimst.

...Tas ir viens no lielajiem brīnumu stāstiem, kuru veltīgi

ir kritizēt cilvēka prātam. Tas ir jāsaņem kā brīnums, kas stāv

liels un pārdabīgs pāri cilvēku prātam un saprašanai, paužot

Dieva varenību un Jēzus vārda nāc! neizprotamo spēku. To ir

mēģinājuši mākslinieki ietvert gleznā un rakstnieki savos darbos,

šo notikumu tīkas lasīt ticīgajam cilvēkam, kas ir piedzīvojis un

atzinis, cik nespēcīgs ir zemes bērns un cik stiprs un liels ir Dievs.

Bet vai tas ir bijis tikai vienreizīgs notikums kaut kur Ga-

illejā, tālu no mūsu dzīves, un sen atpakaļ? Vai mūsu dzīvi var

skart viena mācekļa Pētera piedzīvojums? — Notikumi, kas ir

ierakstīti lielajā Grāmatā ar krustu, nav vienreizīgi. Tie ir dzī-

ves notikumi, kas atkārtojas. Arī mēs to esam piedzīvojuši. Arī

mēs esam staigājuši pa ūdens virsu un negrimuši...
Atceries savu dzīvi kaut vai pēdējos desmit gados. Va: las

nav brīnums, ka esi palicis dzīvs? Tu esi no tās tautas, kas bija
nāvei nolemta. Gudri un nežēlīgi vīri bija visu sīki aprēķināju-

ši, kā šo tautu iznīcināt. Bija sastādīti gari saraksti, kuros bija
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ari tavs vārds, un pie šī vārda bija pievilkta krusta zīmīte. Tev

vajadzēja būt jau važās iekaltam viņā — 14. jūnija naktī, un ja

nu vēl tad nē, tad četrus gadus vēlāk, kad visi tavas zemes vār-

ti bija noslēgti un pie tiem pielikti nežēlīgi sargi. Tev vajadzēja

būt jau zem zemes paraktam un iznīkušam, jo tas tā bija nolemts

no tumsas valsts visgudrākajiem lielkungiem. Un tomēr tu esi

palicis dzīvs!

Ja tu paskaties atpakaļ pa ceļu, kuru esi gājis, tev godīgi jā-

atzīstas, ka tā nav bijusi tava gudrība, kas tevi ir izglābusi, un

nav bijis tavs saprāts, kas tevi izvedis pa īsto ceļu toreiz, kad

debesis dega pār tavu galvu un zeme zem kājām grīļojās. Ne-

skaitāmiem brīnumu stāstiem tu vari pievienot savu stāstu par

izglābšanos no nāves. Būs bijuši brīži, kad bija jāizšķiras, kurā

vagonā iekāpt vai pa kuru ceļu iziet no pilsētas. Un tā nebija

ne gudrība, ne cilvēka prāts, kas palīdzēja. Tas bija gājiens pa

ūdens virsu — bezprātīgs un neaptverams. Tas nebija cilvēks,

kas uzmodināja tevi naktī un lika celties, ņemt savu saini un do-

ties tālāk tālāk, tas bija kāds debesu sūtnis kā Jāzepam Betlēmē,

kas modināja un teica: „Celies un bēdz, jo aizkavēšanās un ska-

tīšanās atpakaļ tev būtu bijusi liktenīga. To pašu varēs teikj

karavīrs, kas ir bijis kara laukos. Tas ir bijis tumšs un baigs

laiks tavā dzīvē, un tomēr neiedomājamu brīnumu pilns. Brīnu-

mi ir parādījušies, lodēm svilpojot un granātām sprāgstot. Vis-

stiprākie koki tika nopļauti kā zāle siena laikā un katra pēda ze-

mes uzarta un apgriezta vairākkārt, bet tu esi palicis dzīvs. Līdz

pat tai drošai vietai, kur tu esi nokļuvis, tas ir bijis Dieva ceļš,

ceļš pār ūdens virsu.

Var būt, ka tu to pats jau esi atzinis un kādā stundā svēti

solījies par lielo brīnumu, ko esi piedzīvojis, visu savu turpmāko

dzīvi veltīt Dievam.

2.

Viņš spēra vienu soli un negrima, otru soli un negrima, bet

pie trešā soļa notika tas, ko saprata visi vienpadsmit laivā —

viņš grimst. Kas gan bija noticis? Vai šajā vietā bija citādāks

ūdens? Jeb vai cilvēks bija kļuvis smagāks? — Nē, ūdens bija

tas pats un miesas svars tāds pat, tikai sirdī bija kaut kas pārgro-

zījies. Kamēr skati bija vērsti uz Viņa, kamēr visu sirdi bija pār-

ņēmis viens vienīgs Viņa vārds: nāc!, tikmēr kājas gāja pār

ūdens virsu. Bet tad nejauši skats paslīdēja sānis un ieraudzīja

vilni, kas tuvojās liels un varens. Tai pašā brīdī prāts aptvēra,

ka esi tikai cilvēks un ne Dieva Dēls
— pietika, un Pēteris sāka

grimt.

Tas jau bija lielā viļņa uzdevums — novērst acu skatus no

Viņa — Dieva Dēla — un piesaistīt tos sev. Vienkāršajās ap-

kārtnes norisēs darbojās spēki, slepeni un neatlaidīgi, kas velk

cilvēku nost no Dieva, piesaista sākumā tikai uzmanību, un tad
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paņem visu sirdi savā varā. Izpostīts un iznīcināts tiek augstā-
kais un svētākais, kas nācis no debesīm, no Dieva. Ticības vie-

tā tiek iemestas šaubas, drosmes vietā bailes, miera vietā ne-

miers un spēka vietā nespēks. lenaidnieks naktī iesēja nezāles

— teica Jēzus un biedināja — esit nomodā!

Cik ir to, kas ir turējuši savu solījumu, ko deva briesmu

stundā, brīnumu piedzīvojot — savu dzīvi veltīt Dievam? Tu esi

pārvērties un aizmirsis, ko esi piedzīvojis. Zemes dzīve ir ievil-

kusi tevi savā iespaidā, un tava dzīve ir gluži tāda pat kā tiem,

kas nekad nav staigājuši pa ūdens virsu.

Kā tas varēja notikt? — Tas nenāca pēkšņi vienā dienā. Tu

ticēji Dievam vēl ilgi un turēji savu solījumu. Ik vakarus pie-

sauci Viņu savā vakara lūgšanā, un svētdienas stundā tu saliktām

rokām sēdēji dievnamā. Nebija ne kauns, ne neērti pat ceļos no-

mesties. Bet tad pienāca brīdis, kad tu vairs neteici par to, ko

esi piedzīvojis, ka tas bija brīnums. Tai vietā tev radās cita

doma: varbūt tas bija brīnums. Pagāja vēl kāds laiks un tai

vietā radās pārliecība, ka tas nebija nekāds brīnums, bet ti-

kai apstākļu sagadīšanās. Tagad arī to vairs daudzi nesaka, un

tiem liekas, ka paša veiklība, drosme un gudrība ir bijusi tā, kas

palīdzējusi no nāves valsts izglābties un palikt dzīvam un vese-

lam.

Tāds nu reiz ir cilvēks. Pie trešā soļa viņš grimst. Šķieta-

mi normālā dzīve, kur vakara lūgšanai nav vietas un gājienam

uz dievnamu nav laika, nav nekas cits kā grimšana. Tu grimsti

aizvien dziļāk un dziļāk. Vairs nedzirdi balsi: nāc!, vairs nere-

dzi Viņu pār jūru staigājam. Viļņi gāžas pār tavu galvu.

3.

Vai tā ir bojā eja? —
Daudziem tā var būt bojā eja, bet ne

visiem. Pirms vēl ūdens aizrāva elpu, apustulis Pēteris iesaucās:

„Kungs, palīdzi man!" No jauna acis ieraudzīja Viņu. No jauna

radās ticība sirdī, ka vienīgi Viņš var palīdzēt. Tā bija viņa iz-

glābšanās. Cita ceļa arī mums nav. Velti gaidīt cilvēku, kas pa-

līdzēs. Velti meklēt gaismas zīmi pie kādas apvārkšņa malas,

kas solītu labāku dienu. Pasaule kļūst aizvien nevarīgāka, valdi-

nieku kara pulki aizvien bailīgāki. Aizvien tumšāki padebeši

ceļas augšup. Arī tad, kad tu, no nāves izglābies, meklē kļūt lī-

dzīgs citiem cilvēkiem un citos cilvēkos gribi atrast mierinājumu,

tu esi spiests atzīt, ka viņiem pašiem bailes no nāves un bojā

ejas. Ir atlicis tikai vienīgais ceļš — griezt skatus uz Viņa pusi

ar tiem ticības spēkiem, kas vēl tevī, izsaukties: „Kungs, palīdzi

man" — Dieva rokas tevi pacels uz ūdens virsus un neļaus no-

grimt. Zīme, ka esi ticis reiz izglābts un palicis dzīvs, ir liels

solījums tev. Dievs negrib tavu nāvi. Tu esi izredzēts par Viņa
liecinieku. Ugunīs deguši un ūdeņos izmirkuši, mums jāiet, lai
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visās pasaules malās mēs liecinātu: tas bija brīnums, Dieva

brīnums! Mēs esam staigājuši pa ūdens virsu. Amen.

Prāvests A. Grosbachs, Prestonā, Austrālijā

TRĪSPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARAS SV. ATSVĒTES

DĀVANAS UN DEVĒJI

Sargaities, ka jūsu taisnība nav tāda, kas grib

spīdēt ļaužu priekšā; citādi jums nav ne-

kādas algas pie jūsu Tēva debesīs. Kad tu dodi mī-

lestības dāvanas, tad neliec to izbazunēt savā priek-
šā, kā liekuļi to dara sinagogās un ielās, lai ļaudis
tos godinātu. Patiesi es jums saku: tiem jau ir sa-

va alga. Bet kad tu dodi mīlestības dāvanas, tad

tava kreisā roka lai nezina, ko labā dara; Tā kā

tava dāvana paliek apslēpta; un tavs Tēvs, kas redz

slepenībā, tev to atmaksās.

Mat. 6,1—4.

Ļoti nepopulāra lieta ir runāt par dāvanām un devējiem. Gan-

drīz katrā latviešu laikrakstā, it īpaši lasītāju balsīs, tiek peltas

ziedojumu vākšanas. Ja nu kāds tomēr uzdrošinās savas organi-

zācijas vai draudzes vārdā iziet ar ziedojumu vākšanas listi, tad

viņam jāapbruņojas ar lielu pacietību panest pārmetumus un pat

apvainojumus. Nelaime tā, ka mēs kopš nometņu laikiem esam

par daudz pieraduši pie ņemšanas, bet ne-

vis pie došanas. Saņemšanu katrs novērtē kā ieguvu-

mu, bet došanu kā zaudējumu. Ja vēlamies kādu iepriecināt, tad

ejam pie viņa ar dāvanām, un jo lielāka dāvana, jo lielāks prieks.

No šī viedokļa raugoties, katra došana ir tikai zaudējums.

Ja tādi uzskati nodibinās kādā cilvēku sabiedrībā, tad nevar

būt runa par ziedošanu, jo visi grib būt ņēmējos, bet neviens de-

vējos. Lai nu zināmos gadījumos rastu līdzekļus dažādiem sa-

biedriskiem mērķiem, tad izlīdzas ar atgādinājumiem, ka tas un

tas ir neatliekams pienākums. Izejot no šī vārda „pienākums",

daudzreiz mēģina iekustināt devējus, sevišķi, ja ziedojumi tiek

vākti valstiskiem mērķiem.

Kara laikā kāds valstsvīrs teica šādus zīmīgus vārdus, atklā-

jot ziedojumu vākšanas akciju ziemas palīdzības darbam: „Ja kāds

tuvākās dienās pieklauvēs pie jūsu durvīm ar ziedojumu vākšanas

listi rokās, un, ja jūs ziedojuma vācēju ieraudzījuši, gribēsiet ātri

aizcirst sava dzīvokļa durvis viņa priekšā, tad atminiet, cik daudz

jaunu cilvēku jūs neesat redzējuši staigājam uz kruķiem, kas ka-

ra laikā pazaudējuši savus locekļus un veselību. Vai tad jums

nebūs godbijībā jāatzīst, ka šie cilvēki ir savai tautai un tēvze-

mei ziedojuši nesalīdzināmi vairāk kā naudu un mantu, proti, sa-
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vu jaunību, veselību un locekļus."
Ar šo iespaidīgo piemēru šis valstsvīrs atgādināja ziedošanas

pienākumu, šeit ziedošana saistās ar vārdu pienākums.
Lai ziedotu, cilvēkam ir jāizcīna pašam ar sevi zināma cīņa

un jāpārvar pretestība, savs egoisms, šī iemesla dēļ daži cilvēki

spēj ziedot tikai tad, ja viņi ar to kalpo paši sev, tas ir, apmieri-
na savu godkārību.

„Kad tu dodi mīlestības dāvanas, tad neliec to izbazunēt sa-

vā priekšā, kā liekuļi to dara sinagogās un ielās, lai ļaudis tos go-

dinātu. Patiesi es jums saku: tiem jau ir sava alga."

Tā skan Jēzus Kristus spriedums par šiem cilvēkiem. Tie

cilvēki, kas ziedo tikai tādēļ, lai par viņiem rakstītu visās avī-

zēs un lai viņus par to vienmēr pieminētu un cildinātu, no die-

višķā viedokļa raugoties, rīkojas nevis Dieva Kunga uz-

d/e vu m ā un pilnvarā, bet savu godu vairodami, un

tādēļ viņu dāvanai nav tā īpatnējā prieka un svētības starojuma,

kas dota Dievam par godu. Pretstatā šiem cilvēkiem, kas ziedo

kāda aprēķina dēļ, ir cilvēki, kas ziedo labprāt; jo dāvināšana vi-

ņiem sagādā lielu garīgu prieku. Tie ir apbrīnojami cilvēki. Daž-

reiz ir ļoti grūti izprast, kur šiem cilvēkiem tik daudz rodas, ka

viņi spēj vienmēr dot, un no kurienes viņiem ir ko dot?

Vai patiesi eksistē kāds svētības pilns avots, kas nekad neiz-

sīkst!? Mūsu tautā mēdz sacīt: Dievs deva devējam, velns rā-

va rāvējam. Ar loģiskā prāta palīdzību ir grūti pierādīt, ka zie-

dojot mēs nevis paspēlējam, bet iemantojam. Te ir spēkā kāda

cita, proti, dievišķa likumība, ka to, ko ziedojam, to bagātīgi at-

gūstām. Varbūt, ka šinī grūtā jautājumā mums var palīdzēt kāds

seno dienu stāsts, ko mūsu tautai atstājis nelaiķis profesors Lau-

tenbachs - Jūsmiņš. Tas ir stāsts par Katrīnas dālderi.

Kāds centīgs latvju jauneklis ir nolēmis studēt Tērbatas uni-

versitātē. Vecāki ar Dieva palīga vēlējumu izveda dēlu no klu-

sās lauku sētas uz tālo pilsētu. Atvadoties māte jūt, ka ar tē-

va doto naudu dēlam būs grūti iztikt. Pie mājas vārtiem viņa

ilgi tur dēla roku savējā un iespiež dēla saujā kādu lielu sudra-

ba naudas gabalu. „Tas ir Katrīnas dālderis," māte klusi saka.

„Ja tu nonāc trūkumā un badā, tad vari to izlietāt!" Dēls sa-

prot, ka māte ir atdevusi savu pēdējo ietaupījumu, it visu bez

atlikuma un ka viņa svēts uzdevums attaisnot vecāku cerības.

Ceļā uz Tērbatu jauneklis daudzreiz rūpīgi apskata lielo naudas

gabalu un viņam ļoti iepatīkas Katrīnas Lielās attēls, kas mirdz

sudrabota spožumā. „Ne, šo naudas gabalu es nekad neizdošu,

lai notiek, kas notikdams, bet es to glabāšu kā dārgu piemiņu no

mīļās matēs!" tā jauneklis vairākkārt pats sev apsola.

Tērnatā censonim stāv priekšā grūtas dienas. Daudzreiz iz-

sīkst pēdējā kapeika un dažreiz jāsalst nekurinātā istabiņā, tur-

pretī bagātajiem muižnieku dēliem studēšana ir vienas izpriecas.
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Par spīti trūkumam un salam latvju jauneklis neaiztiek Katrīnas

dālderi, bet to noglabā gultā zem spilvēna. Savādi, ka šai mātes

dāvanai piemīt kāds neizskaidrojams spēks. Ja jauneklis labi

mācās un liek eksāmenu pēc eksāmena, tad sapnī dālderis atdzī-

vojas un Katrīnas vaigs kļūst dzīvs un spožs, turpretiī, ja jaunek-
lis grib padoties kārdinājumiem un baudīt bezbēdīgo studentu

dzīvi, tad sapnī Katrīnas vaigs kļūst nespodrs un skumīgs. Tā

šī mātes dāvana vada jaunekli svešumā pa goda pilnu ceļu, līdz

viņš sveiks un vesels var atgriezties pie vecākiem ar augstāko iz-

glītību.

šai dāvanai, kā redzam, piemīt īpatnējs sakrāls spēks, kas

tur jaunekli goda pilnā ceļā. Dziļi reliģiozi cilvēki zin liecināt,

ka šis savādais spēks, kas izstaro svētību un

prieku, piemīt katrai dāvanai, ja to dodot pa-

slēpj cilvēku acīm, ka kreisā roka nezin, ko labā dara, jo tad tas

Tēvs, kas ir debesīs, kā Jēzus Kristus saka, kas redz slepenībā,
to atmaksās.

šinī zemē, it īpaši amerikāņu draudzēs, redzam, ka ar prieku
tiek dotas mīlestības dāvanas, tādēļ pat mazās draudzītes spēj uz-

turēt pašas sevi un visas kopā daudz skolu, slimnīcu, misionāru

un bēgļu.

Mēs latvieši vēl joprojām mēdzam spēlēt nabagus un

mums ar kaunu jāatzīst, ka bēgot no ziedošanas, mēs

sev nolaupām vienu no skaistākiem dvēseles

pārdzīvojumiem, proti, ziedošanas prieku.
Savā nesaprašanā mēs ejam pat tik tālu, ka smejamies par

amerikāņu labsirdību un uzjautrinājāmies par to, ka viņi var būt

tik „muļķi" un ziedot lielas summas gan baznīcai, gan citiem lab-

darīgiem mērķiem. Bet taisni šinī šķietamā ģeķībā izpaužas vi-

ņu liela:s spēks un šīs zemes varenība.. Tādēļ ir ļoti bīstama lie-

ta apslāpēt ziedošanas prieku un gaidīt visu labu no citiem. Ar

šo „gudrību" mēs tālu netiksim. Bet, paldies Dievam, gadiem
ejot un mūsu redzes aplokam paplašinoties, mūsu acis kļūst re-

dzīgākan.

Varbūt, ka pienāks laiks, ka mēs paši sapratīsim, ka ir ne-

piedodami, ja mēs tagad kāri tiecamies pēc ame-

rikāņu baznīcas pabalstiem, kā to, diemžēl,

vēl tagad dara pat lielās latviešu draudzes.

No ārpvses saņemtā nauda nevis atver, bet aizver jo ciešāki cil-

vēku sirdis. Tikai dodot un izjūtot ziedošanas prieku un svētību,

cilvēka ziedošanas tikums kļūst atkal dzīvs, šī iemesla dēļ ir tie-

šām jāšaubās, vai no ārpuses saņemtie pabalsti
neatnes vairāk ļauna, nekā laba? Ja draudzē ap-

sīkst ziedošanas prieks, tad tā mirst. Tādēļ, lai pats Dievs svētī

dāvanas un devējus!

Mācītājs Arnolds Ernstsons, San Francisko, ASV
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ČETRPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARAS SV. ATSVĒTES

NOLIKSIM ZEMES SMAGUMU

„Nevis, ka es to jau būtu saņēmis vai jau būtu

pilnīgs, bet es dzenos, lai to satvertu, tāpat kā arī

mani satvēris Kristus Jēzus. Brāļi, es vēl nedomā-

ju, ka pats būtu to satvēris, bet vienu gan, — aiz-

mirzdams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas

priekšā, Es dzenos pretim mērķim, goda balvai —

Dieva debesu aicinājumam Kristū Jēzū. Visi, kas

esam pilnīgi, turēsim tādas domas, un ja jums kā-

dā lietā ir citas domas, tad arī Dievs to jums atklās;
Tikai, ko esam sasnieguši, pie tā turēsimies.

Filip. 3. 12—16.

Sv. apustulis Pāvils sver un vērtē savas dzīves ieguvumus un

tos sagrupē divās grupās: vienā ir izšķirotas tās lietas, kuras kā

nevērtīgas ir atmetamas, lai nebūtu jānes nevajadzīgās nastas,

„ceļā, kas mums jānostaigā" (Dz. gr. 553, 1.). Otrā grupā ir sa-

vāktas vērtības, kas katrā ziņā ir paturamas un kopjamas, kas ir

mūžīgas.

Viņa paraugam sekodami, paskatīsimies arī mēs savās ceļa
somās. Ir iespējams, ka arī tur var atrasties mazvērtīgas mantas,

kurām nav paliekamas vērtības un kas apgrūtina mūsu ticības ce-

ļojumu. Tā skatīts, šīs dienas svēto rakstu vietas aicinājums skan:

Noliksim zemes smagumu! Pirms apceres izlūgsimies gais-

mu no augšienes: Dievs, Svētais Gars, nāc pie mums klāt Un

apskaidro mums tumšo prāt' Un pildi to kā zinādams Ar žēla-

stības dāvanām. Tas prieka devējs esi Tu, Kas dod mums jau-

nu dzīvību Un mūsu dvēs'les dziedina Tai Dieva vārda avotā.

(Dz. gr. 199, I—2). Svētī mūs savā patiesībā, jo Tavs ir mūžīga

patiesība.

I

VAI NESAM NASTAS, KAS BŪTU NOMETAMAS?

Daudzi šajos rudens mēnešos pieminēs to dienu, kad, pirms

gadiem, tie atstāja dzimteni zem kara dārdiem un ugunsgrēku

dūmiem aizplīvurotu apvārsni skatīdami. Pilni bija tad mūsu

vezumi vērtīgāko mantu, kuras cerējām izglābt un kas mums li-

kās nepieciešamas. Bet ceļi bija smagi un mūsu pajūgi draudēja

iegrimt ceļā, smilšu un dubļu jūrā. Lai ceļu varētu turpināt, tad

daudzas mantas bija jānomet ceļa malā. Tā izglābām visvērtīgā-

ko: savu un savējo dzīvību. Tagad redzam, cik labi bijām darī-

juši, nomēzdami mazāk vērtīgo visvērtīgākā glābšanai.

Mēs vēl esam ceļā. Ceļā uz dzimtenes gaišo rītu, bet tur vēl

ceļam nav gals: vēl tālāk mūsu ceļš ved mūs uz ticības gala mēr-
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ķi: dvēseļu pestīšanu. Un mūsu nastas nav vieglas. Tās vairs

nespiež mūsu plecus, bet garu. Vai nebūtu kaut kas nometams?

Lielais Kristus apustulis še runā ļoti drošu valodu un saka,

ka viņš esot nometis daļu no savas dzīves nastas: ..aizmirsdams

to, kas aiz manis .. ." Aizmirst pagātni? Vai to varam? Cik dau-

dzi būtu priecīgi, atsvabinādamies no pagātnes nastas! Simtām

saites mūs saista ar pagātni un nav mūsu varā tās pārraut! Tev

zināmas un nezināmas kartotēkas tura cieti tavu pagātni un vie-

nā dienā iznirst pagātne tavā priekšā ar neatvairāmām prasībām!
Kā tu aizmirsīsi savu pagātni?

Un tomēr? Pāvila gājums liecina, ka viņam ir izdevies šās

nastas nomest! „Es spēju visu Tā spēkā, kas mani spēcina!" (Fi-

lip. 4, 13.). Tas ir viņa uzvaras gaviļu sauciens un varenu cerību

modinošs uzmudinājums mums visiem: Ir iespējams šīs nastas

nomest!

Atzīšanās: „Es neesmu pilnīgs", liecina, ka sv. apustulis Pā-

vils ir nometis mantu, kam agrāk viņa acīs bijusi liela vērtība:

Viņš ir nometis iedomātās pilnības nastu. Bija laiks,

kad gudrais un enerģiskais jauneklis Zauls, savas tautas vadoņu

aicināts, metās cīņā pret tautas vienību un spēku apdraudošo kri-

stiešu „sekti". Ar kādu virspavēlnieka autoritāti viņš toreiz iz-

dalīja savas pavēles un ar kādu gandarījumu ievāca un deva tā-

lāk ziņas par saviem „panākumiem"! Kurš jauneklis gan toreiz

būtu varējis mēroties ar Zaulu? Neviens! Vai tā nebija pilnība?

Bet nāca laiks, kur viņš šo iŠS&tis dzīves posmu pieminēja ar dzi-

ļām sirdssāpēm un degošu kaunu: „Es esmu vajājis Dieva drau-

dzi! (l-.Kor. 15, 9.). Te nokrita viena smaga pagātnes nasta no

Pāvila dvēseles.

Atzīsimies, cik daudzreiz savā dzīvē neesam cietuši zem ie-

domātas pilnības nastas. Cik pilnīgi bijām, kad iemācījāmies la-

sīt grāmatu! Cik lieli bijām, kad iekāpām tēva zābakos! Kāda

varonība caurstrāvoja mūs, kad uzlikām galvā ciemos atnākušā,

gvardijas pulkos kalpojošā, radinieka spožo cepuri! Kad beidzām

skolu un mēs nokāpām pa skolas trepēm apziņā, ka nesam sevī

visas zināšanas kopsummu! Kad beidzot saņēmām ilgi kāroto

diplomu! Jā, tad vienmēr likās: nu taču esmu kaut kas liels.

Bet dzīve mūs sāpīgi ārstēja no šīm „bērnu slimībām" un iz-

ārstēja mūs no mūsu iedomātās „pilnības". Mēs varējām un

drīkstējām aizmirst šos necilos posmus savā dzīvē. Paldies Die-

vam par to.

Daudz posta Dieva valstībai nodara ticīgo cilvēku iedomātās

pilnības. Tās ir izejas punkts un pamats daudzām šķelšanām,
strīdiem un nesekmībām draudzes locekļu dzīvē un darbā. No tā

arī apraudamais sastingums garīgā augšanā. Nometīsim šo na-

stu. Atzīsim, ka tas. kas mūsos derīgs, nav mūsu nopelns, bet

Dieva dāvana.
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Pats nederīgs no sevis, Kāds biju, dzīvodams, Ko Kristus

man ir devis — Tas man ir mīlējams.

ID

KĀDAS MANTAS PATURĒSIM?

„Tikai, ko esam sasnieguši, pie tā turēsimies". Kas tad ir

iegūts? Dievs neatstāj sirdi tukšu. Tikko to atstāj iedomātā

pilnība, tur ierodas pazemība. Mēs sākam apzināties savas

spēju robežas un savu nepilnību, šī atziņa mūs nenomāks, bet

spārnos jaunai gara centībai: „Es dzenos pretim mērķim, goda
balvai. .." Tā ir dzīves gaišā liecība, nevien par stiprinājumu

sev pašam, bet kļūst redzama visiem cilvēkiem. Tam piemērs
kāds gadījums no draudzes darba kādā lielpilsētā.

Parīzes Sankt Denī draudzes mācītājs Raimonda tēvs bija

vērsis draudzes locekļu ievērību uz sevi ar savu aizgādību par

zēniem, kuri draudēja nokļūt neceļos. Katru rītu, kad jaunatnes
tiesai bija sesija viņa draudzes pilsētas iecirknī, viņš ieradās

tiesā un lūdza tiesnešus izturēties saudzīgi pret jauneklīgajiem

likuma pārkāpējiem. Ļoti bieži tiesneši ievēroja mācītāja argu-

mentus un zēnus vis nesūtīja cietumā, bet tos nodeva Raimonda

tēva aizbildniecībā.

Kādu dienu, tas bija šī gada aprīļa mēnesī, viņš atgriezās no

tiesas sēdes, kurā bija iestājies par kādu zēnu, vārdā Žilu, kas

bija lielā kļūmē. Kāds veikalnieks bija piedzīvojis laupīšanas ie-

brukumu savā veikalā un viņš par uzbrucēju apzīmēja Zilu, kas

it kā iesitis viņam pa galvu ar svina caurules gabalu un pēc tam

nolaupījis pulksteni un naudu.

lelā, kurā atradās viņa baznīca un dzīvoklis, mācītājam bija

jāiet garām sava kaimiņa, zābaku spodrinātāja zēna Bužī no-

vietnei. „Vai nenospodrināt, mācītāja kungs?" jautāja zēns. „Bū-
šu priecīgs pakalpot, jo esmu patlaban brīvs." Raimonda tēvs

uzrausās sēdeklī un zēns sāka savu darbu. „Kā Zilam izgāja

tiesā?" jautāja spodrinātājs. „Slikti," sacīja mācītājs. „Veikal-

nieks pastāv uz to, ka apsūdzētais esot viņam uzbrucis un to ap-

laupījis. Tiesa gribēja Zilu nodot manā aizbildniecībā, bet es to

nevarēju pieņemt. Viņam jau bija dažas lietas no agrākā laika

un tagad, sasist vecu cilvēku līdz dzīvības apdraudējumam — tas

ir smags noziegums." — „Žils to nav darījis!" sacīja Bužī. „Vi-

ņam gan dažreiz ienāk prātā trakgalvības, bet viņš nevienu ne-

apzags un neaplaupis. Viņš ir mans draugs un es viņu pazīstu."

Nākošajā rītā mācītājs atkal nosēdās zābaku spodrinātāja krēs-

lā

„Vai esat dzirdējuši jaunāko ziņu, mācītāja kungs?" vaicāja

spodrinātājs. „Pagājušo nakti policija apcietinājusi to puisi, kas

aplaupījis veikalu. Viņa kabatā atrasts veikalnieka pulkstenis

un daļa nolaupītās naudas." — „Vai viņš arī atzinies?" — „Pro-

tams, un veikalnieks uz vietas to atzinis par īsto uzbrucēju. Kļū-
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da notikusi tāpēc, ka zaglim tiešām bijusi zināma līdzība ar Zi-

lu." Mācītājs labu brīdi klusēja. — „Saki man, Bužī," viņš bei-

dzot vaicāja: „kā tu varēji būt tik pārliecināts par žila nevainī-

bu?" — „Tā ir, kā es sacīju, mācītāja kungs, Žils ir mans draugs,

un es viņu pazīstu." Mācītājs nokāpa no krēsla. „Dod man tās

sukas un to lupatiņu un sēdies augšā, krēslā!" — „Bet, mācītā-

ja kungs," protestēja spodrinātājs. „Dari, ko es tev saku," sacīja

Raimonda tēvs: „Es esmu mācītājs un ticības lietas ir mana darī-

šana, bet, liekās, tu tās proti labāk par mani. Nu, tagad palūko-

simies, cik labi es pratīšu tavu darbu."

Pazemība ir nasta, kuru neuzņemsies neviens, kas meklē pats

savu godu. Viņš to uzskatīs par lielāko nelaimi. Bet vai paze-

mība Raimonda tēvu tiešām pazemoja? Vai šinī sevis pazemoša-

nā neatspīdēja kāds stars no Dieva bērnu godības?. „Kas pats

pazemojās, tas tiks paaugstināts." (Mt. 23, 12.). Tas ir Dieva

valstī likums, kuru Viņš pats izpilda pēc savas svētās gudrības.

Tāds Dieva paaugstināts cilvēks tad ir „kā saule, kas uzlēc savā

spēkā. (Soģu gr. 5, 31.).

Tāda veida nastas mums nekad nevar būt par daudz. Tās

mūs skaidro un cc] augšup, dievišķai skaidrībai pretī. Pazemī-

bā mēs vistuvāk būsim patiesībai. Kāda neizmē-

rojama priekšrocība ir tā, būt pasargātam no maldiem pašam par

sevi un par citiem! „Jūs atzīsiet patiesību un patiesība jūs

darīs brīvus," saka Kungs Kristus (Jāņ. 8, 32.).

Patiesība un brīvība nu pievienojās tām nastām, ar kurām

mums lemts ieiet mūžības gaismā. Tās nenometīsim, bet turēsim

un vairosim caur Dieva žēlastību. Tad svētīgi būs mūža gadi.

Āmen.

Māc. A. Zūsāns, Elizabetē, ASV

PIECPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARAS SV. ATSVĒTES

TICĪBA UN BEZRŪPĪBA

Es jums saku: Nezūdaities savas dzīvības dēļ,
ko ēdīsiet un ko dzersiet; ne arī savas miesas dēļ,
ar ko ģērbsities? Vai dzīvība nav labāka nekā ba-

rība? un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Ska-

taities uz putniem gaisā: Ne tie sēj, ne tie pļauj,
ne tie sakrāj šķūņos, un jūsu debesu Tēvs tos ba-

ro. Vai tad jūs neesat daudz labāki nekā viņi?
Kurš jūsu starpā var ar zūdīšanos savam mūžam

pielikt kaut vienu olekti? Un kāpēc jūs zūdaties

apģērba dēļ? Mācaities pie puķēm laukā, kā tās

aug: Ne tās strādā, ne tās vērpj. Tomēr es jums
saku: Ir Zālamāns visā savā godībā nav tā bijis ap-

ģērbts kā viena no tām. Ja tad Dievs zāli laukā,
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kas šodien stāv un rītu tiek iemesta krāsnī, tā ģērbj,
vai tad ne daudz vairāk jūs, jūs mazticīgie? Tāpēc

jums nebūs zūdīties un sacīt: Ko ēdīsim, vai: ko

dzersim, vai: ar ko ģērbsimies? Jo pēc visa tā pa-

gāni dzenas; jo jūsu debesu Tēvs zina, ka jums vī-

ta tā vajaga. Bet dzenaties papriekšu pēc Dieva

valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šās

lietas taps piemestas_ Tāpēc nezūdaities nākošā rī-

ta dēļ, jo rītdiena pati par sevi gādās. Ikvienai

dienaipietiek savu pašu bēdu.

Mal. cv. 6, 25—34.

Lasot šo evaņģēliju, var rasties dažādi iebildumi. Vai še ie-

teiktie uzskati nevar cilvēku darīt vieglprātīgu? Vai tiem nav

jāpretojās ne tikai teorētiski, bet vai paši dzīves pieredzējumi

tos neapgāž?
Bērnībā mācījos dzejoli par Ansīti, kuram neviens darbs ne-

patika. Tiklīdz viņš kādu darbu bija iesācis, tā radās viņam ie-

bildumi pret to, un viņš meklēja citu darbu. Bet arī tas viņu

neapmierināja. Tā viņš gāja no viena darba uz otru. Pagāja

laiks, viņš nekā nebija mācījies un nekur nebija ticis. Viņš bija

palicis vecs un nekā neprata, un viņa dzīve bija tukša. Cits klau-

sa aicinājumam uz dzīves priekiem, atmet rūpes, nokavē darbu

un paliek vieglprātīgs, šādiem cilvēkiem jāiet bojā, bezrūpība

viņus samaitā.

Domāsim par citu piemēru. Cilvēks ir strādājis un labi pel-

nījis. Viņš sakrājis mantu un domā, ka būtu pienācis laiks bau-

dīt dzīvi. Viņš nododās dažādām izpriecām, lai aizmirstu grūto

pagātni. Viņš negrib vairs domāt par dzīves rūpēm, diezgan tās

viņu bija mocījušas. Bet pamazām viņš iztērē savu mantu. Nav

vairs tās uzņēmības un tā darba spēka, kas viņam bija jaunībā.
Tā viņš nonāk trūkumā. Bezrūpīga dzīve viņu novedusi no pa-

reizā ceļa. Tamlīdzīgu piemēru ir daudz. Vai drīkstam dot pa-

domu nezūdīties un nedomāt par rītdienu?

šim piemēram pretim nostādīsim citu, ņemtu no pašas dzī-

ves. Anglijā ir pazīstams kā liels bērnu labdaris Dr. Barnardo.

Viņš jau sen ir miris, bet viņa darbs dzīvo par svētību daudz

bērniem. Viņš atrada skaistu dzīves uzdevumu, uzmeklējot ie-

las bērnus un uzaudzinot tos par krietniem cilvēkiem. Viņa prin-

cips bija, nevienu bērnu nenoraidīt, kuram palīdzība tiešām va-

jadzīga. To darot, viņš dažkārt nonāca naudas grūtībās. Viņš

tomēr ticēja, ka īstā laikā dabūs kādu ziedojumu, kas palīdzēs

grūtības pārvarēt. Un viņš vairākkārt to piedzīvoja, ka tas arī

tiešām tā notika. Arī tur bija zināma bezrūpība, bet šī bezrū-

nība nesa algu.

Kamdēļ pieredzējumi ir dažādi? Tur bezrūpība rada viegl-

prātību un samaitā cilvēku, še viņa nes svētību, ceļ darītāju, bet

par visām lietām viņa darbu. Atbildi dod Jēzus vārdi: „Dzena-

ties papriekšu pēc Dieva valstības un Viņa taisnibas, tad jums



256

visas šīs lietas taps piemestas." Tikai tad, kad bezrū-

pība izaug no ticības, viņa nes labus aug-

ļus. Bez ticības tā ir ļauna un ved uz postu.

Zēns pirmā piemērā negribēja strādāt. Viņam neviens darbs

nepatika, tādēļ, ka neviens darbs nav viegls, katrs prasa zināmu

piepūli. Bet kas negrib strādāt, tas arī netic lielajam darba de-

vējam — Dievam. Dievs prasa darbu. Ja Jēzus mums ir mā-

cījis Dievu lūgt: „Mūsu dienišķu maizi dodi mums šodien", tad

ar to mūs negribēja atsvabināt no darba, lai Dievs darītu visu.

Tikai tas drīkst tā Dievu lūgt, kas pats strādā, jo izlūdzās svētību

savam darbam. Ja vesels cilvēks nestrādā un vēl skaita lūgšanu

par dienišķu maizi, tad viņš zaimo Dievu. Tāda bezrūpība, ku-

ra izaug no slinkuma vai no baudkāres, ir nosodāma. Dr. Ber-

nardo turpretim bija čakls darbinieks. Savā laikā teica par vi-

ņu, ka viņš ir uzcītīgākais cilvēks Londonā. Viņš nesasniedza

sirmu vecumu. Pārmērīgā darbā viņš bija sabojājis savu sirdi

un nomira spēka gados. Kur tā strādā, drīkst arī uzticēties Die-

vam, ka Dievs darbu svētīs. No šādas ticības izauga viņa bez-

rūpība.

Vīram otrā piemērā bija patīgi nolūki. Viņš strādāja tikai

sevis dēļ, lai iegūtu līdzekļus baudai. Arī viņš neticēja Dievam,

kas ir visas mantas īpašnieks, un tādēļ grib, lai cilvēks to lieto

pēc Viņa prāta. Kas tikai pats grib baudīt savu mantu, tas no-

stājās pret Dievu. Dievs prasa, lai cilvēks strādā un gādā arī

par citiem. Viņš prasa pašaizliedzību un pat upuri. Tāds bi-

ja Dr. Bernardo darbs. Viņš nemeklē sevi, viņš domāja par at-

stātiem bērniem, par kuriem neviens nerūpējās, bet kuri tomēr

ir Dieva radījumi ar savām spējām un uzdevumiem, šo darbu

Dievs svētīja, jo tas ir Dieva valstības darbs. Pestītājs ir teicis:

„Kas uzņem tādu bērnu Manā vārdā, tas uzņem Mani (Mat. cv.

18, 5). Un ja darītājam dažkārt pietrūka padoma, viņš drīkstēja

ticēt Dievam, ka Viņš īstā laikā rādīs izeju. Tāda bija viņa bez-

rūpība, cieši saistīta ar viņa ticību.

Arī mēs dažkārt esam bez padoma, nezinām, kas būs ar mums,

ar mūsu tautu, ar mūsu baznīcu. Darīsim arī grūtos apstākļos

savu darbu, dažkārt neparastu darbu. Turklāt domāsim ne tikai

par sevi, domāsim arī par citiem un par visām lietām par Dieva

valstības uzdevumiem. Arī tagad Dievs ceļ savu valstību un pra-

sa arī mūsu darbu. Tad arī ar zināmu bezrūpību varēsim skatī-

ties dzīvē, jo ticība cels mūs pāri dzīves rūpēm un raizēm un liks

mums garā redzēt Dieva lielos mērķus. Tad izjutīsim Kristus

vārda patiesību: „Nezūdaities nākošā rīta dēļ. Jūsu debesu Tēvs

zina, ka jums visa vajaga. Bet dzenaties papriekšu pēc Dieva val-

stības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps pie-
mestas." Amen.

Prāvests E. Bergs, Londonā, Anglijā
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SEŠPADSMITĀ SVĒTD. PĒC VASARAS SVĒTKU ATSVĒTES

NEPALIEKAT NEVIENAM NEKO PARĀDĀ

Nepalieciet nevienam neko parādā, kā vienīgi,
ka jūs cits citu mīlat. Jo kas otru mīl, tas ir pie-
pildījis bauslību.

Rom. 13, 8.

..Nepalieciet nevienam neko parādā."

Šie dziļā nopietnībā runātie vārdi nāk no ticīgas sirds, no

sirds, kas apzinās atbildību par savu dzīvi Dieva un cilvēku priek-

šā. Parāds ir pienākums, ko parādnieks uzņēmies uz sevis nolūkā

to atmaksāt savam aizdevējam. Un šis pienākums ir jāpilda. „Ne-

palieciet nevienam neko parādā" ir labi domāts padoms un reizē

brīdinājums vieglprātīgā kārtā neuzņemties parādus uz sevis.

Diemžēl, tādi gadījumi notiek un atkārtojas vienmēr no jauna

Tas nav visai sen, laikraksti vēstīja par kādu notikumu, kas bija
noticis kādā Ziemeļamerikas lielpilsētā: Ap pusdienas laiku ielā,

kur ritēja strauja kustība, gājēju acu priekšā no gaisa nokrita

kāds cilvēks un palika bez dzīvības zīmēm guļam. Tas bija glī-

ti ģērbies, intelliģenta izskata, vēl jauns, varbūt mazliet pāri trīs-

desmitam mūža gadam, ģimenes tēvs, kas aiz sevis bija atstājis

jaunu sievu ar divi maziem bērniem. Kas te bija noticis?

Pie viņa atrada sievai adresētu vēstuli, kurā viņš atvadījās

no savas ģimenes, savai sievai un bērniem veltīdams siltus un no-

žēlas pilnus vārdus. Garajā vēstulē starp daudzajiem vārdiem bi-

ja arī kāds īss teikums: „Es atstāju tev vienīgi parādus . .." ši-

nīs īsajos vārdos bija lasāma atbilde jaunā mūža traģiskam no-

slēgumam. Viņa jaunā dzīve, pašam neapzinoties, bija novirzīju-

sies nepareizā gultnē. Vieglprātīgi rīkojoties ar naudu, viņš bija

iekritis parādos, meklējis dažādus ceļus un, kā tas tādas gadīju-
mos mēdz būt, arī likumīgi neatļautus, līdz viņa dzīve tā sarežģī-

jusies, ka viņš vairs nav redzējis citas izejas. Savā izmisumā viņš

uzkāpis kāda preču nama septītā stāvā un no tā caur pavērtu lo-

gu meties zemē uz ielas akmeņiem.

Daudzkārt parāds sabojā tuvas draudzīgas attiecības cilvēku

starpā, ienes vēsumu brāļu sadzīvē, atsvešina draugus. Parād-

nieks vairas sava agrāk tuvā biedra, jo parāds nostājies starp vi-

ņiem. Parāds ierobežo mūsu rīcības brīvību, dara mūs atkarī-

gus no citiem, nospiež mūsu gara dzīvi.

Laimīgs ikviens, kas nomaksājis savus parādus. Nasta, kas

visu laiku spiedusi, tagad novēlusies no viņa pleciem. Nesen sa-

tiku kādu savu labu paziņu. Starojošu vaigu viņš nāca man uz

ielas pretim. Izbrīnā raudzījos viņa priecīgajā sejā, it kā vaicā-

dams, par ko viņš, kuru parasti redzēju nopietnu, šodien tik prie-

cīgs. Tad viņš izstiepa savas rokas uz augšu, it kā apliecinādams
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savu brīvības sajūtu un tteica: nupat nomaksāju savu pēdējo pa-

rādu. Sapratu viņa laimības izjūtu, nasta, kas viņu bija spiedu-

si, ttagad bija novēlusies no viņa pleciem, viņš bija priecīgs.

„Nepalieciet nevienam neko parādā," tas ir likums, uz kura

balstās cilvēku sadzīve. Dots pret dotu, tu man, es tev. Kas ir

palīdzību saņēmis, tam pienākās to kādā veidā atkal atmaksāt.

Jo Pāvils par parādu runādams, nedomā vienīgi naudas parādu.

To neapšaubāmi izteic 7. pants, kur ir runa par nodevām un par

muitu, bet arī par bijību un cieņu. „Dodiet katram, kas viņam

pienākas." Jo visa cilvēku dzīve ir pastāvīga ņemšana un doša-

na. Vecākā paaudze sniedz savu palīdzību visādos veidos nāka-

mai paaudzei, vecāki saviem bērniem, brālis brālim, draugs drau-

gam. Bet ikvienam, kas kaut kādā veidā saņēmis ir, vai nu tieši

vai netieši, jāatmaksā. Tāds ir dzīves likums. Kas to nepilda, sa-

grauj uzticības pamatu, uz kura balstās visa sabiedriskā dzīve.

Bauslība ir dibināta uz taisnības un tai ir jābūt spēkā cilvēku

sadzīvē, kurai grūti iztikt bez izlīdzinātājas taisnības. Bet ir vēl

kas augstāks par baulsību un uzliek vainagu visiem Dieva dotiem

baušļiem, tā ir mīlestība. Viņa ir bauslības piepildījums.
„Neesiet nevienam neko parādā, kā vien ka jūs cits citu mī-

lējiet." Visi parādi ir jānolīdzina un jāpūlas, lai neviens nepalik-

tu, bet vienam parādam ir jāpaliek, tas ir mīlestības parāds. Kri-

stīgā cilvēka sirdsapziņai ir šis parāds vienmēr un visur jāapzi-

nās. Kristīgā gara pasaulē zina, ka svētīgāki ir dot, nekā ņemt.

Ir kāds laiks cilvēka mūžā, kad viņš ir tikai ņēmējs un atkal

ņēmējs, tā ir bērnība.. Bet tiklīdz viņš pieaug, dzīve viņu pama-

zām iesaista savā ņemšanas un došanas procesā. Tāpat ikvienam

ir pamazām jāieaug kristīgajā gara pasaulē, lai viņa rīcību arvien

jo vairāk nosacītu mīlestības likums. Dievs savu Dēlu devis pa-

saulei, ne it kā pasule to būtu pelnījusi. Nē, to viņš dara aiz

īstas tēva mīlestības, lai glābtu to, kas ir pazudis. Kur tā uguns,

ko Kristus nācis uz zemi mest, karsti vēlēdamies, lai tā degtu,

iedegas kāda cilvēka sirdī, tur aug vēlēšanās upurēt, kaut ko dot

no sevis, jo dodot viņš sevi piepilda un atrod attaisnojumu savai

dzīvei un vispār savas eksistences jēgu.

Viens no mūsu lielākiem kultūras darbiniekiem, kura vārds

pēdējā gadudesmitā ir kļuvis plaši pazīstams visā kultūrālajā pa-

saulē, ir kādreizējais Strāsburgas teoloģijas profesors Alberts

Šveicers. Viņš jau jaunos gados bija nācis pie atziņas, ka uz vi-

ņa sirdsapziņas guļ parāds, kas prasa, lai to atmaksātu. Viņš bi-

ja uzaudzis savu vecāku mājā, kur valdīja patiesi kristīgs

gars. Viņa bērnība un jaunība bija pavadīta Elzasas skaistajā

dabā, labu un mīļu cilvēku vidū. Dievs viņam bija devis apskau-

žami stipru veselību un lielas un bagātas gara dāvanas. Neiz-

sakāmi daudz viņš jutās parādā Dievam un cilvēkiem. Kristus

gara apgarots, viņš meklēja, kā vislabāki to varētu atmaksāt, līdz



259

beidzot viņam tika atbilde, ko viņš nejauši izlasīja kādā Misijas

biedrības izdotā laikrakstā. Tur bija kāds raksts ar virsrakstu:

Kas mums nāks palīgā Afnkā? Tur stāvēja rakstīts, ka turienes

iedzimtie esot pilnīgi bez ārsta palīdzības un ļoti ciešot no dau-

dzām un dažādām slimībām. Par šo rakstu domājot, Sveiceram

bēdīgā situācija, kurā atradās nēģeru ciltis, tēlojās līdzībā par

bagāto vīru un nabaga Lācaru. Vai Āfrika nelīdzinājās nabaga

Lācaram, kas savās vātīs bez palīdzības gulēja pie bagātās Eiro-

pas kājām? Kas palīdzēs? Viņš izjuta, šis aicinājums ir viņam

adresēts un viņš nolēma studēt medicīnu un iet uz Āfriku par ār-

stu, lai palīdzētu nelaimīgajiem, kam tik ļoti palīdzība bija va-

jadzīga. Kristus vārdi runāja viņa sirdsapziņā un rādīja viņam

šo ceļu. Tādā kārtā šveicers domāja atmaksāt savu parādu un

kādu daļiņu no tā lielā parāda, ka bagātā Eiropa bija parādā na-

baga Āfrikai.

Neviens nespējam atmaksāt savu parādu Dievam tieši, mēs

varam to panākt, maksādami to citiem cilvēkiem. Arī cilvēkiem

mēs bieži nespējam atmaksāt tieši, jo allaž notiekas dzīvē tā, ka

tad, kad esam nobireduši savā apziņā tiktāl, ka sākam sajust sa-

vu parādu un mūsos radusies vēlēšanās to maksāt, vairs to cilvē-

ku nav, kam to vajadzētu saņemt, jo viņi pa to laiku no šīs pa-

saules aizgājuši, bet mīlestība, kas savu parādu zina, atradīs arī

ceļu, kā to nolīdzināt, līdzīgi tam, kā to arī bija atradis Alberts

Šveicers.

Galvenais ir, ka mums sirdī ir šī mīlestība, kas sava parāda

apzinās. Ja viņa ir, Dievs rādīs viņai arī ceļu... Mūsu pienākums

ir uzturēt viņu vienmēr dzīvu, lai Kristus dzirksts sirdī neap-

sīktu. Mīlestības parādam ir jāpaliek, bez tā cilvēces dvēsele

kļūst nabaga.

Lai Dievs dod, ka mums, latviešiem, kas esam izkaisīti pa pa

saules plašajiem kontinentiem, šī apziņa sirdī neizgaistu, ka arī

mums ir kāds mīlestības parāds, kas mums jāmaksā. Starp mums

un dzimteni Latviju laika atstarpe aug arvien lielāka. Lielāka tā

kļūst arī starp mums un tiem tautiešiem, kas aiz mums palikuši

Eiropā, šaipus dzelzs aizkara. Tie ir mūsu vecie brāļi un māsas.

„Katru gad' no jauna Kristus bērniņš nāk.. ." Un Viņu piemi-

not, atkal kāda dzirksts iekrīt mūsu sirdīs. Dievs, dodi, ka tā ie-

degtos karstāki un uzliesmotu biežāk mūsu sirdīs ,ka tās gaišā-

kas un reizē priecīgākas kļūtu, ka mēs „nepaliktu nevienam ne-

ko parādā..."

Prāvests A. Mitulis, Port Arturā, Kanadā
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SEPTIŅPADSMITĀ SVĒTD. PĒC VASARAS SV. ATSVĒTES

(PĻAUJAS SVĒTKI)

PATEICĪBA UN SOLĪJUMI

Es Tevi augsti teikšu mans Dievs, Tu Ķēniņ, un

slavēšu Tavu vārdu mūžīgi mūžam. Ikdienas es te-

vi teikšu un slavēšu Tavu vārdu mūžīgi mūžam.

Liels ir tas Kungs un augsti teicams, neizdibināma
ir viņa varenība.

Žēlīgs un žēlsirdīgs ir tas Kungs, pacietīgs un

no lielas lēnības.

Tas Kungs ir atspaids visiem, kas krīt, un uzceļ
visus nospiestos. Visas acis gaida uz Tevi, un Tu

tiem dodi viņu barību savā laikā. Tu atveri savu

roku un paēdini visus, kas dzīvo, ar labu prātu.
Tas Kungs ir tuvu visiem, kas viņu piesauc, vi-

siem, kas viņu piesauc patiesībā.
Tas Kungs pasargā visus, kas mīl Viņu, bet Viņš

iznīcinās visus bezdievīgos.
Ps. 145- 1—3.. 8.. 14—16„ 18., 20.

Pūš pāri laukiem, ielās un parkos asāki vēji, dienas kļūst

īsākas, kokos ielīst rudens zelts. Un atmiņā uzpeld aina pēc ai-

nas no kādas tālas zemes, kura sirdij vistuvākā, un vesela rinda

citu rudeņu. Arī tur dienas sarāvās, gaiss kļuva vēsāks, lauki

kailāki — pazuda no tiem miežu un auzu gubiņas, dūca kuļmašī-

nas, ābelēs, bērzos un kļavās rudens krāsu bagātība, tad oktob-

ra sākumā, svētrītā pāri laukiem un baltajiem lielceļiem atska-

nēja dzidro zvanu aicinājums un mēs visi — mazi un lieli, jau-
ni un veci — visa zemnieku saime steidzāmies uz aviem diev-

namiem svinēt Pļaujas svētkus. Steidzamies pateikties

Dievam, lūgt Viņa svētību tālākajām dienām

un dot uzticības solījumus.
Un tagad, kur mēs, viena latvju zemnieku un arāju saimes

daļa, dzīves vētrās esam aiznesti tālu no šīs baltsapņu zemes, bet

krūtīs nesam to pašu latvisko dvēseli un pasauli, mēs arī šeit

esam pulcējušies uz Pļaujas svētku dievkalpojumu. Mēs laižam

skatus pāri visam, kas pārdzīvots un gūts šinī gadā un nācām

nosēsties Visuvarenā priekšā.

Kā tur dzimtenē, tā te ik rudeni sadzirdām kādu balsi un tās

vārdus, proti:

„Visas acis gaida uz Tevi un Tu tiem dodi viņu barību savā

laikā, Tu atveri savu roku un paēdini visus, kas dzīvo ar labu

prātu." Sadzirdot tos un raugoties atpakaļ, mēs izjūtam: Dievs ir

svētījis, palīdzējis, vadījis, sargājis un glābis. Galva klusu lie-

cas uz leju, sirds saka un lūpas čukst: „Dievs, Tu, lielais, vare-

nais, labais ..." Bet, ja nācām šurp, paliksim klusu, atvērsim sir-

dis un klausīsimies, uz ko mūs aicina Pļaujas svētki, un jautāsim,
ko Dievs gaida no manis un tevis?
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Kaut kur es lasīju. Kāds tēvs stāsta par savu puisīti. Viņiem

bijis ticīgs un dievbijīgs gars ģimenē. Kādā svētdienā visa ģime-

ne bija kaut kur izbraukusi. legājuši kādā ēdienu namā. Tur

cilvēki nākuši viens pēc otra un sēdušies pie galda. Mazais pui-
sītis to redzējis, bet viņš arī redzējis, ka neviens no viņiem bi-

jībā nav salicis rokas pirms ēšanas. Bet mājā viņi vienmēr to

darījuši. Tēvs bieži bija viņam teicis: „Dēls, dievbijība ir viss

pamats, sargies no bezdievīgiem, tie aizmirst Dievu un tas ir liels

grēks, Dieva priekšā tie ir slikti cilvēki. Un nu mazais zēns redz

visus tos, kas nāk un aizmirst salikt bijībā rokas, un viņš izbi-

jies jautā tēvam: „Tēt, vai tie visi ir bezdievīgie?" Draugi, ja

kādm jums otrs teiktu „Tu esi bezdievis," jūs pvainotos un teik-

tu: „Kā tu to drīksti?", jo šis vārds «bezdievis" mums šķiet pa-

zemojums, apvainojums un kaut kas slikts. Bet ja nu kāds tāds

puisītis noskatītos uz mums, kā mēs sēžamies pie galda un ejam

gulēt, bez saliktām rokām, bez pateicības un Dieva vārda, vai tad

viņš arī par mums nejautātu: „Tēt, vai tie nav bezdievji?"

Draugi, kā ir ar mums? Vai ir mūsu sirdīs un izturēšanā dziļa

bijība un pateicība un skats uz Dievu? Ja nu nav, vai pat, ja

vienaldzīgi paejam garām šim jautājumam par Dievu, ko tad mēs

drīkstam gaidīt no Viņa, un ja nu varbūt kādā gadā būs grūtāki

maizītes un pavalgas ziņā, vai mēs tad drīkstētu teikt, kāpēc man

nav, kāpēc Dievs nedod? Jā, cik tad tu, tad, kad tev bija, atce-

rējies Dievu, šo maizītes un visu labumu devēju? Tēt, vai tie

visi nav bezdievji? Ai, ja nu tā jautās arī par mums? Bet tad

atcerēsimies šīs dienas vārdus: „Tas Kungs izdeldēs visus bez-

dievīgos." Vai arī: «Bezdievīgie... tie ir kā pelus, ko vējš izpu-

tina" ... „Bezdievigie nepastāvēs sodā, nedz grēcinieki taisno

draudzē, bezdievīgo ceļš ies bojā." Vai tā nav visa neredzam vē-

sturē un dzīvē?

Ko Dievs gaida no mums? Pateicību. Par maizīti, iztiku,

veselību. Atcerēsimies gadījumu vilcienā. Kādā stacijā iekāpj

pajauns cilvēks. Drīz vien viņš pievienojās citu sarunām un viņš

jautā: „Vai jūs esiet redzējuši cilvēku, kuram sudraba galvas

kausa daļa?" Un kad citi nesaprašanā raugās uz viņu, viņš pa-

skaidro: „Man tāds ir. Bet vai esiet redzējuši cilvēku, kuram

mākslīgs žoklis? Es tāds esmu." Un nu viņš tālāk pastāsta: «Ma-

ni karā pavisam sašāva un neviens neticēja, ka es palikšu pie

dzīvības. Bet tad mani savā ārstēšanā ņēma tāds un tāds profe-

sors un ar lielu pacietību mani salāpīja, un nu esmu iznācis ve-

sels no slimnīcas. Par visu to nu man ir jāpateicas manam pro-

fesoram. Tāpēc es noņēmies: nedrīkst paiet manā dzīvē neviena

diena, kurā es neatcerētos to, ko Viņš priekš manis ir darījis un

kurā es nestāstītu par Viņu un to neslavētu." Vai mums nav

jānokaunās šī karavīra priekšā? Dievs taču priekš katra no

mums ir daudz, daudz vairāk darījis. Vai nu arī mums nevaja-
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dzēja apņemties, ka nedrīkst ne viena diena paiet, kurā mēs ne-

atcerētos, ko Dievs priekš mums ir darījis un kā vadījis un kurā

nestāstītu par Viņu un neslavētu Viņu. Vai mums katru dienu

nevajadzētu teikt: „Es tevi augsti teikšu, mans Dievs, Tu, Ķēniņ,

un slavēšu Tavu vārdu mūžīgi mūžam
..

Bet ja mūs piemeklējušas slimības, bēdas, vecums, atcerēsi-

mies kādu vecu māmiņu. Viņa bija ilgu laiku smagi slima, bet

katru dienu viņai starp citām lūgšanām bija arī viena, ar kuru

viņa dienu sāka un beidza, proti: „Dievs, palīdzi man, ka es

vienmēr spēju palikt pateicības un Tevis slavēšanas ielejā."
Ko Dievs gaida no mums? Mums ir vārdi: „Tas Kungs ir

tuvu visiem, kas Viņu piesauc," bet „visiem, kas Viņu piesauc

patiesībā", t. i. no sirds un vienmēr, un piesauc ne tikai

meklējot sev laicīgu labumu, bet atzīstot Viņa lielumu, to, ka

Viņa ceļi ir neizdibināmi, un bijībā noliecot galvu Viņa priekšā

arī tad, kad sāpes un grūtības. Sāpes un grūtības, kas viņas?

„Ko es daru, to tu tagad nesaproti, bet pēc tu to sapratīsi..."
Šie vārdi ir dziļi. Visā ir jēga. Reizēm Dieva roka ir smaga,

bet tā smaga ne tāpēc, ka Viņam patīk būt cietam, bet tāpēc, ka

tev ir vajadzīga šī Dieva cietā roka, jo aiz visa slēpjas kāds Die-

va mērķis un kādreiz grūtības ir tavs augšup ceļš. Te atcerēsi-

mies dievbijīgo Bodelšvinga tēvu Vācijā, Betelē. Viņš bija bāriņu

un cietēju draugs. Kā viņš tāds kļuva? Reiz viņu piemeklējusi
liela nelaime, dažu nedēļu laikā viņš pazaudējis 4 bērnus vecumā

no viena līdz sešiem gadiem. Vai vecākiem var būt vēl lielākas

bēdas? Māte matus plūca, vēl pēc gada viņai roka trīcēja rak-

stot, un jo bieži viņa stāvēja žēlās asarās pie mazo cilvēciņu ka-

pu kopiņām. Tad tēvs taisīja soliņu pie kapu vietas un teica:

„Es gribu kopā ar māti šeit pie kapiņiem pārdomāt, ko gan Dievs

mums caur tik lielām sāpēm gribēja teikt." Viņam bija skaidrs

viens, velti viss tas nebija, Dievam ar visu to bija kāds nodoms.

Un pēc gadiem viņš rakstīja: „Tolaik, kad mūsu četri bērniņi

bija nomiruši, es saredzēju, cik lielas sāpes var piemeklēt cilvē-

ku." Tā viņš kļuva cietēju, sāpju piemeklēto un bāreņu draugs.

Nu viņš gribēja atvieglot citiem sāpes. Viņa bēdas to noveda pie

lielas žēlsirdības un mūžības vārtiem. Kaut arī mēs tad, kad bē-

das — mīļie miruši, nelaime uzbrukusi v. t. t., meklētu tādu so-

liņu un klusu stūrīti, kur mēs varētu pārdomāt, ko Dievs grib
mums teikt. Varbūt tad arī mēs sadzirdētu Viņa balsi: „Nu tu

zini, kā sāp cilvēkam, tāpēc ej un palīdzi tiem, kam grūti."

Ko gaida Dievs no mums? Cik savādi! Divi cilvēki un divē-

jādi likteņi, vienu piemeklējušas dziļas bēdas, otru Dievs bija

bagātīgi svētījis un abi lūdza Dievu un abu lūgšanas bija vienā-

das. Abi deva Dievam solījumu. Pirmais teica: „Dievs, es vi-

su savu atlikušo dzīvi ziedošu Tev — visus grēkus atmetīšu un
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visa mana sirds, veselība un spēki piederēs Tev. Ja Tu šo upuri

pieņemsi, tad palīdzi man, palīdzi tik, lai varu Tevi godāt."

/Otrs lūdza: „Dievs, Tu tik daudz man esi darījis un es gribu,
visu sevi un savas turpmākās dienas ziedot kalpošanai Tev, ma-

ni vārdi un darbi, izturēšanās un dienas, viss lai pauž Tavu go-

du. Nu, vai mēs nu zinām, kas mums jādara, kā bēdās, tā pa-

teicībā. Ja tu lūdzi Dievu, tad soli pats sevi Dievam, un ja tev

jāpateicas, tad dodi pats sevi.

Un nu, ieskatīsimies sevī, ko mēs no savas „gada ražas", no

sava darba algas, no visa, ko esam guvuši, esam devuši Dievam?

leskatīsimies sevī un jautāsim, ko mēs no savas veselības, no sa-

viem spēkiem, un no dienām esam devuši Viņam, t. i., cik esam

ziedojuši darba un laika Dievam un cilvēka sāpju mazināšanai?

leskatīsimies sevī un jautāsim, ko mēs no savas sirds esam devuši

Dievam, t. i., cik pilna ir mūsu sirds ar pateicību un slavu Vi-

ņam un bijību Viņa priekšā, un cik mīlestības mūsu sirdī ir pret

cilvēkiem? Amen.

Prāvests A. Skrodelis, Hamiltonā, Kanadā

ASTOŅPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARAS SV. ATSVĒTES

PAR UZVARĒTĀJU UZVARĒŠANU

Bet Pāvilam ejot notika, ka, tuvojoties Damas-

kai, piepeši viņu apspīdēja gaisma no debesīm. Un

pie zemes nokritis, viņš dzirdēja balsi, kas viņam
teica: Zaul, Zaul, kāpēc tu mani vajā? Un viņš jau-

tāja: Kungs, kas esi tu? Bet tas atbildēja: es esmu

Jēzus, ko tu vajā.
Ap. d.9,3—5.

Ir labi reizēm rokās paņemt tādas grāmatas, kuras lasot mēs

sastopamies ne vien ar kādu literāru tēlu, bet gan ar cilvēku, kas

reiz ir dzīvojis tāpat kā mēs un kuram ir bijis jāpārvār varbūt

vēl lielākas grūtības nekā mums. Un viena no tādām grāmatām

ir Apustuļa darbu grāmata Jaunajā Derībā, kas mums vēsta par

lielās kristīgās ticības cīnītāju un misionāru apustuli Pāvilu, kurš

savas dzīves lielākā uzvārās stundā pats tika no Dieva uzvārēts

un tāpēc viņš atlūza no saviem bijušiem domu biedriem tā, kā

pavasara palos upē atlūst divi ledus gabali viens no otra, lai mū-

žam nesatiktos vairs.

Arī mūsu dzīve, kas ir ietverta tai samērā īsajā, laika sprīdī

starp šūpuli un kapu, savā būtībā ir tikai īsa satikšanās un šķir-

šanās ar lietām, notikumiem un cilvēkiem. Un tikpat, cik ātri

viņā mūsu panākumu rožainie kalngali sveic, tikpat drīzi mēs ari

pazemojumu un zaudējumu satriekti esam, kad paliekam ar tuk-

šām rokām un vēl tukšāku sirdi. Jo laika gaitā viss izbāl; tur
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laimīgām dienām pienāk beigas tāpat kā nelaimīgām, tur uzva-

ras pārvēršas zaudējumos un zaudējumi ved pie uzvarām.

Ar šādu atziņu mēs varam pievērsties arī šis svētceres izvē-

lētiem Apustuļu darbu grāmatas vārdiem, ietverot tos pārdomās;
Par uzvarētāju uzvārēšanu, un jautājot: 1. Kāpēc reizēm šai dzīvē

izcīnītā uzvāra satriec pašu uzvārētāju? un 2. Kādēļ Dievs liek

šādā veidā cilvēka dzīves gaitai lūst?

I

Lielajam itāliešu renesanses laika tēlniekam Mikelandželo ir

kāda statuja ar nosaukumu — Uzvarētājs, kurā lielais mākslinieks

ir tvēris un rādījis to skaisto un laimīgo bridi cilvēka dzīvē, kad

pēdējais savās rokās tura jau it kā uzvārās vaiņagu, un viņam
to atliek vēl tik uzlikt sev galvā, lai iespaids kļūtu pilnīgs un

paliekošs, šai sakarā tad nu pieminētā statujā ir rādīts kāds

jauns vīrietis, kas stāv taisni un stalti, savu kāju uzspiedis uz

kāda uzvārēta gūstekņa muguras. Bet uzvārētājs noskatās uz

savu pieveikto pretinieku. Tai brīdī, kad viņa roka ir pacelta

pēdējam sitienam, viņš it kā aprauj ās un vairs nevēlās izcīnīto

uzvaru. Ir skaidri nojaušams, ka viņš gan ir uzvārējis savu pre-

tinieku, bet arī pats ir uzvārēts ...

Un jāsaka, ka šāda pati uzvāra savā laikā bija arī apustulim

Pāvilam pret pirmkristīgajiem. Viņš visu laiku piedalījās to va-

jāšanās Jeruzālemē un, pa daļai tos tur izklīdinājis, viņš beidzot

vēl steidzās arī uz Damasku, lai arī turienes kristīgai draudzei

dotu pēdējo triecienu. Un šajā brīdī Pāvils jūt, ka viņam vairs

ir tikai jānoiet nedaudzi soļi un tad izgaisīs kristiānisma zvaig-

zne pie pasaules vēstures debesīm, lai tur mūžam neatmirdzētu

vairs. Un Pāvils iet droši šos atlikušos soļus, jo aizvien viņš ir

bijis dedzīgs cīnītājs par judaismu, kas lielā dedzībā sevi visu

ir atdevis savu tēvutēvu ticības lietai.

Bet tad, kad it kā jau uzvaras zvani skan un kad Pāvils redz

garā piepildāmies savas cīņas mērķi, tad pēkšņi Dievs krusto vi-

ņa ceļu ar negaidītu un nezinātu notikumu, kur gaisma atmirdz

no debesīm un līdz ar to atskan arī noslēpumaina balss: „Zaul,

Zaul, kāpēc tu mani vajā? Un pēkšņi vienā brīdī naida un de-

dzības pārņemtais Pāvils no uzvārētāja kļūst par uzvārēto un klu-

si jautā: „Kungs, kas esi tu?"

Vai arī mūsu sirdis izjūt ko citu, kā izbrīnā baiļojošais Pāvils

pie Damaskas vārtiem, kad arī mēs savā dzīvē stāvam krustceļu

vārtu priekšā un redzam, ka aiz tiem pazūd mūsu līdzšinējais

dzīves ceļš. Jo mums katram taču krūtis dus kāds sapnis un cau-

ri vētrām un cīņām ilgas trauc sasniegt reiz to. Bet tad, kad

dzīves viļņi mūs citādā virzienā veļ, kad salūst mūsu spārni, kas

reizi tiecās pēc gaismas un pilnības un kad vienā mirklī mazvēr-

tīgs kļūst tas, kas cerēts, ilgots un gūts, tad arī mēs pazīstam klu-
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so kāpēc, kas mums pār lūpām slīd. Un neskaitāmi ir tie gadī-
jumi cilvēku dzīvē, kur viņu cerēto un pat iegūto uzvāru satriec

Dievs, gan varbūt pirmajā acumirkli sāpīgi priekš cilvēka paša,

bet galā un beidzot tomēr par svētību tam.

Piemēram kā uzvārētāji mēs jūtamies tad, kad ilgoto laimes

ziedu turam savās rokās, bet aizmirstam, ka ari no tā reiz pretī

dvesīs vītuma skumju elpu. Tāpat uzvārās uguns mūsu acīs deg
tad, kad ikdienas darba ritmā top un veidojas mūsu laicīgās lab-

klājības ēka, bet mēs aizmirstam, ka arī vislielākiem sasniegu-

miem cilvēka dzīvē ir novilktas nepārkāpjamas robežas.. Vai at-

kal, kad izpriecu kvēlošā gaismā mēs sākam samainīt laimes illū-

ziju ar pašu laimi, kura gan ir mūžam sapņota, bet īstenībā ne-

iegūstāma.

Un tikai tad, kad šalcošie likteņa vēji aiznes nereti cilvēkus

katru uz savu pusi, kā mākoņus pie debesīm vēlā rudens vakarā,
vai atkal, kad uz mūžu aiz cilvēka ir palikušas dzīves vieglās die-

nas, vai, kad nākas nostāties lielajā dvēseļu zemē — kapsētā ar

salausto dzīves krustu, izskanot sapņu dziesmai, tad bieži tikai

pirmoreiz cilvēkam skaidrs top šās dzīves dažādo uzvāru mainī-

gais raksturs, kas liek viņam izmisumā jautāt ar Pāvila vārdiem:

„Kungs, kas esi Tu?"

Tāpat par tām uzvarām, kuras ir aprakušas pašus uzvārētā-

jus, mums vēsta neskaitāmas lapaspuses pasaules vēsturē. Tā

reizi no nepieredzētiem uzvārās augstumiem uz pasauli raudzījās

Napoleons, kad viņš, kā pasaules iekarotājs, lika izgatavot ordeni

ar uzrakstuu: Tev debesis, man zeme! — Saprotams, ka debesu

valdniekam Dievam šis Napoleona augstprātīgais novēlējums ne-

ko piešķīra, nedz arī liedza, tikai pašam vēlētājam sagādāja rūgtās

trimdinieka gaitas vientuļā un aizmirstā Svētās Helēnas salā.. Tā-

pat līdzīgā uzvārās reibumā tvīkdams dzīvoja un rīkojās nesen

arī Vācijā pasaules varas tīkotājs un jaunās Eiropas solītājs. Bet

arī viņš aizmirsa, ka kailā vara un zobens vēl neko nav pasaulē

uzcēluši mūžīgu. Un ja kāda ideja var spīdēt vienīgi ar naidu,

varu un asinsizliešanu, tad agri vai vēlu tā pārvēršās nepatīka-

mā un šaurā sektantismā. Tā tas bija arī šoreiz, kur pa daļai jau

ārprāta asiņainā tvanā nogrima ne vien pats uzvārētājs, atstājot

aiz sevis izpostītu zemi un tautu, bet aizraudams sev līdzi arī

neskaitāmu citu cilvēku un tautu darba un dzīves sasniegumus.

Bet arī tie, kas Otrā pasaules kara liktenīgā cīņā panāca uz-

vāru, tie jau šodien ir savas uzvārās uzvārēti, tāpēc, ka arī vi-

ņu cīņa nenoslēdzās vis ar kādām idejām, bet ar kailo varu.

Tāpēc no visa sacītā lai skaidrs top tas, ka tikpat kā pasau-

les vareno tā arī vienkāršo mirstīgo cilvēku rokās nav doti tie

līdzekļi, lai iespaidotu vai satricinātu to neredzāmo Varu, kas

cilvēkiem un tautām tik bieži, no iegūšanas un uzvārēšanas, liek

doties arī pie atsacīšanās un zaudēšanas. Bet līdz ar to ir sa-
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sniegta šo pārdomu nākamā daļa, proti: Kādēļ Dievs liek šādā

veidā cilvēka dzīves gaitai lūst?

II

Jā, kādēļ? Laikam gan tādēļ, lai pārdzīvojumu ceļā mēs ie-

gūtu jēgu par to, ka šai dzīvei tāpat kā visām parādībām pasau-

lē ir divas puses. Jo, kas gan būtu tāds cilvēks, ko dzīves viļņi
būtu šūpojuši vienīgi prieka un pārticības aizvējā un kas neko

nezinātu par tām stundām, kur, šaubās un sāpēs irst dzīves šo-

diena un kur nākotnes nezināmā tumsā ir jāiet, balstoties vienīgi

uz vakardienas atspīdumu? Tāpat vai tautas būtu sava vārda

cienīgas nākošo paaudžu un vēstures priekšā, ja viņu liktens bū-

tu tikai no panākumiem un labklājības pavadīts; un ja tās ne-

pazītu stundas, kurās ir jāmācas uz drupām celt jaunu dzīvi un

aizaugušās atmatas ir atkal jāprot ziedošās druvās vērst.

Tāpēc gan cilvēku, gan veselu tautu liktenis ir kā putns, kas

lido starp diviem krastiem. Un nonākot tai krastā, kur prieks un

labklājība mūs sveic, mēs varam tad sacīt: „Tā Dievs ir Tava žē-

lastība." Bet nonākot arī tur, kur smagas nopūtas laužas pār lū-

pām un priekšā māj ceļš, kas nezināms un svešs; arī vēl nedrīk-

stam zaudēt ticību, bet varam tad liecināt ar bijušā Francijas

maršala Ferdinanda Foša vārdiem, kurus tas mēdzis teikt savas

dzīves visrūgtākās stundās. „Nekas mūs nedara tik lielus un stip-

rus, kā lielas bēdas."

Ir kāds nostāsts no viduslaikiem par kādu jaunu mūku, kas

pēc vairāk aiz klostera mūriem pavadītiem gadiem, steidz atkal

reiz apciemot savu sirmo un vientuļo māti, kas mit trūcīgā ista-

biņā, kuras vienīgā iekārta ir veca gulta, krēsls, galds un uz tā

nodzeltējusi lūgšanu grāmata. Un redzot visu to, jauno mūku

pārņem dīvaina sajūta. Līdz šim viņš bija domājis, ka tikai viņš,

kas klosterī dzīvo, pildīdams Dievam dotos solījumus, ir arī tas

svētais un .taisnais Dieva priekšā. Bet tagad viņam jāatzīst, ka

viņa māte, neskatoties uz dzīvi pasaulē un laulībā, ir viņu vēl

pārspējusi nabadzībā, šķīstībā un dievbijībā. Un šai brīdī tad vi-

ņam ataust jauna atziņa; ka nevis tas krīt svarā, kur tu dzīvo un

kas tu esi, bet gan kāds tu esi? — Jo ir vienalga, vai tu dzīvo

pasaulē vai klosterī, laulībā vai celibātā, ka tikai tevim ir ticī-

bas un dievbijības svētīta sirds. Un lūk, šis brīdis, kurā to cil-

vēks spēj pirmoreiz atskārst, ir savā ziņā arī viņa krustceļa brī-

dis, ir viņa Damaskas stunda. Tālāk mūsu likteņa gaitai ir bieži

vien jālūst arī tāpēc, lai mēs mācītos saprast un novērtēt arī ci-

tus cilvēkus. Arī Pāvils., savā laikā, bija vērsies pret Jēzu Kri-

stu kā liels ienaidnieks, gatavs labāk lūst nekā liekties. Bet tad,

kad viņš pie Damaskas vārtiem, pats personīgi piedzīvoja sava

pretinieka lielumu un varenumu, tad viņš bijībā noliecās tā priek-

šā un klusi bez ierunām sekoja tam. Un beidzot un galvenam
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kārtām, mūsu cilvēcīgā dzīve bieži vien apstājas krustceļa vārtu

priekšā tādēļ, lai mēs mācītos atzīt un saprast Mūžīgo Likteņu

Lēmēju — Dievu.

Jo līdz ar to mēs nākam Viņam tuvāku un mācamies atskārst

Viņa mūžīgo prātu un uzminēt Viņa neuzmināmās domas, tā man-

todami gaišās ticības un paļāvības balvas tai mūžībai, kurā dzī-

ves nepilnības lāsts ir atņemts un kur sasniegts ir viss ...

Un tad, ja reizēm arī šai dzīvē nākas apmainīt pārticības bal-

vas pret ceļinieka spieķi un uzvārās sajūsmu pret zaudētāja vien-

tulību, tad arī tas nenotiek bez Dieva ziņas. Bet tas spēks, kas tik

bieži uzvarētājam liek atteikties no izcīnītās uzvārās, un kas zau-

dētājam neļauj nogrimt šaubu un izmisuma dzelmē, tas ir mūsu

iekšējais dvēseles spēks, ko mantojam no paļāvības Dievam un

no ticības Jēzum Kristum, kā Dieva sūtītam.

Šiš Kristus spēks arī reiz Pāvilam pie Damaskas vārtiem lika

kļūt no uzvārētāja par uzvārēto, un šis pats Kristus spēks pievei-

ca arī Grieķijas skaistos dievus un grandiozo Romas impēriju. Bet

tas dzīvo arī vēl šodien katra nopietna cilvēka sirdī, tā kļūdams

par vērtību, kas mūs uztur gan apzinīgi, gan arī neapzinīgi. Pro-

tams, es še domāju par to Kristu, kas dzīvo savā iekšējā spēkā,
un nevis par to, kas tik bieži vēl šodien tiek pārvērsts par cilvēku

godkārības un politikas elku. Jo īstais Kristus ir brīvs kā saule,
kura rītos uzlec un vakaros noriet, visus vienādi apgaismodama.

Un tad, ja Kristus vārdā arī kādam cilvēkam savā dzīvē nā-

kas nostāties krustceļos, tad kāds ir ieguvis dziļāku skatu un zi-

na dzīves cenu, un, ja vajadzīgs, vēl sajūt arī prieku ,aizejot no

tās, kaut varbūt šaubu brīdī viņa lūpas ir čukstējušas Pāvila vār-

dus: „Kungs, kas esi Tu?" Amen.

Mācītājs Art. Briedis, Toronto, Kanadā

DEVIŅPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARAS SV. ATSVĒTES

VAI JUMS

Vai jums, rakstu mācītāji un varizēji, jūs lieku-

ļi! Jo jūs dodat desmito tiesu no mētrām, dillēm

un ķimenēm un atstājat bez ievērības svarīgāko

bauslībā, tiesu, žēlastību un ticību, šo jums bija
darīt un to neatstāt. Jūs aklie ceļa rādītāji, kas

odus izkašāt un kamieļus rijat. Vai jums, rakstu

mācītāji un varizeji, jūs liekuļi! Jo jūs šķīstāt biķera
un bļodas ārpusi, bet no iekšpuses tie ir pilni laupī-
juma un negausības. Aklo varizēj! Šķīsti papriek-
šu biķera un bļodas iekšpusi, lai arī viņu ārpuse top
šķīsta. Vai jums, rakstu mācītāji un varizēji, jūs

liekuļi! Jo jūs esat līdzīgi nobaltētiem kapiem, kas

no ārienes izskatās jauki, bet no iekšienes ir pilni
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dr miroņu kauliem un visādu netīrību. Tā arī jūs,
no ārienes gan izrādāties laužu priekšā kā taisni,
bet iekšķīgi esat pilni liekulības un netaisnības. Vai

jums, rakstu mācītāji un varizēji, jūs liekuļi! Jo

jūs ceļat kapenes praviešiem un izgreznojat taisno

kapu pieminekļus un sakāt: Ja mēs būtu bijuši mū-

su tēvu laikos, mēs nebūtu piedalījušies praviešu
asins izliešanā. Tātad jūs dodat liecību par sevi,
ka jūs esat praviešu slepkavu bērni. Jūs tad arī

piepildāt savu tēvu mēru. Jūs čūsku un odžu dzi-

mums, kā jūs izbēgsit no elles sodības?

Mat. 23. 23—33.

Nolasītā tekstā Jēzus runā skaidru valodu. Te nevar rasties

jautājums Kāpēc Dievs klusē?" Nē, te mēs skaidri dzirdam, cik

vareni Dievs runā savā bardzībā. Ja mēs labi ieklausāmies Viņa

balsī, tad pat var likties, ka Viņš runā tieši uz mums —
un to-

mēr nē. Mēs taču neesam ne rakstu mācītāji, ne varizēji, mēs

taču zinām, ka rakstu mācītāji un varizēji bija ļaudis, kas dzī-

voja senos laikos, kas ņēma kaut kādu dalību Jēzus denuncēša-

nā un krustā sišanā . šos bārgos vārdus Jēzus taču teica uz vi-

ņiem, tie nevar attiekties uz mums.

1. Kādā baznīcas mācības iestādē gandrīz tūkstots vidusskol-

niekiem bija jāatbiJd uz jautājumu „Ko jūs zināt par rakstu mā-

cītājiem un varizējiem?' un neviens no tiem nemācēja teikt vai-

rāk kā: tie bija Jēzus pretinieki, kas piedalījās Jēzus notiesāšanā

un nonāvēšanā. Neviens no jautātiem nezināja, ka rakstu mācī-

tāji, pirmā kārtā, bija augsti mācīti vīri, Svēto Rakstu zinātāji

un iztulkotāji. Neviens nezināja, ka varizēji, savos ziedu laikos,

bija savas tautas labākie pārstāvji, dievbijīgi vīri, kas svētus tu-

rēja Dieva baušļus un reliģiskās prasības. Neviens nezināja, ka

daudzi varizēji savas ticības dēl tika vajāti un pārliecības dēļ gā-

ja nāvē. Jēzus arī nesaka savus brīdinājuma vārdus šo viņu īpa-

šību dēļ, bet tāpēc, ka, laika gaitā, šīs labās īpašības gāja bojā,

palika tikai ārējā forma: Pazuda gars un palika burts. Dievam

paklausīgu sirdi aizvietoja ~dievbijīga 1 seja. Tāpat kā šodien,

mocekļu un asinsliecinieku vietā stājās «cietušie", kas nebija cie-

tuši. Pret šīm parādībām vēršas Jēzus vārdi: „Vai jums, rakstu

mācītāji un varizēji, jūs liekuļi!
Arī mūsu laikos,, sākumā minētās, rakstu mācītāju un varizē-

ju labās īpašības uzskata par augstiem tikumiem. Būt Svēto Rak-

stu pazinējam un tulkotājam ir katra evaņģēliska kristieša pie-

nākums. Baušļu turēšana un ievērošana ir kļuvusi par ētisku

normu, ko atzīst visa civilizētā pasaule. Savas ticības un pārlie-

cības dēļ ciest vajāšanas un pat nāvi, arī šodien uzskata par vis-

cēlāko rakstura spēka un ticības apliecinājumu. Tāpēc jājautā,

vai, kas esam Kristus draudzes locekļi, esam arī šo tikumu man-

tinieki, jeb, laiku gaitā, mēs esam gājuši rakstu mācītāju un va-

rizēju attīstības, pareizāki sakot, deģenerācijas ceļu? Vai burts
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mums nav nokāvis garu? Vai dievbijība nav vairāk saska-

tāma mūsu sejās nekā mūsu sirdīs? Vai mēs nedaudzinām mūsu

ciešanas un negreznojamies ar mūsu brāļu un māsu mocekļu vai-

ņagu, kuri tiešām cieta un vēl tagad cieš? — Mums ir jāatbild

šie jautājumi, jo tikai tad mēs sapratīsim, uz ko zīmējās Jēzus

vārdi: „Vai jums!"

2. Jēzus nevēršas pret rakstu mācītājiem un varizējiem tāpēc,

ka tie būtu labāki vai sliktāki par citiem, bet tāpēc, ka viņi pa-

ši sevi uzskatīja par labākiem. Viņi uzskatīja sevi par savas

tautas pārstāvjiem un ceļa rādītājiem. No viņu vārdiem un dar-

biem svešinieki sprieda par visu, toreiz apspiesto, Jūdu tautu un

par ticību dzīvajam Dievam. Bez šaubām, viņiem bija ar ko le-

pities, par visām lietām ar bauslību, kas bija un vienmēr būs

lielākais reliģiskās un ētiskās likumdošanas sasniegums. Viņi

burtiski turēja bauslību, pat attiecībā uz mētrām, dillēm un ķi-

menēm, tikai aizmirsa ievērot to, kas tiem sagādāja neērtības:

tiesu, žēlstību un ticību.

Vai arī mēs, brīžam neuzskatam sevi par labākiem nekā citi.

Vai mēs, kas esam te, brīvajā pasaulē, neuzskatam sevi un ne-

tiekam uzskatīti par savas tautas pārstāvjiem, no kuru vārdiem

un darbiem citi spriež par visu mūsu tautu un ticību? Vai mēs

neturam sevi par brīvības ceļa rādītājiem mūsu apspiestajiem

brāļiem un māsām? Mēs varam lepoties ar savu ticību un ar

vienu otru citu lietu un īpašību. Paliek tikai jautājums, vai mū-

su lepnie vārdi vienmēr saskan ar mūsu darbiem, jeb mēs dar-

bos piegriežam lielāku vērību mētrām, dillēm un ķimenēm —
sī-

kumiem, kas neko nemaksā, kas neprasa pūles un upurus, lietām,
kas viegli veicamas un ar ko mēs sevis un citu priekšā varam

izlikties, it kā mēs tiešām kaut ko veiktu un darītu, un neredzam

mūsu svarīgāko uzdevumu: Patiesi kalpot savam Dievam, savai

tautai un savam tuvākam, kalpot taisnībā, žēlastībā un ticībā.

Ja mēs to neredzam, tad mēs esam akli ceļa rādītāji tiem, kas no

nebrīvās dzimtenes raugās uz mums un savās ciešanās gaida mū-

su palīdzību. — „Vai jums," saka tas Kungs, Jums, kas savu

uzmanību veltījat odiem un neredzat kamieļus."

3. Visos laikos pasaulē ir risinājusies cīņa starp dievišķiem

un ļauniem spēkiem. Ja šodien šī cīņa mums liekas asāka un in-

tensīvāka, tad tikai tāpēc, ka tā skar arī mūs, tāpēc, ka mēs esam

kļuvuši šīs cīņas upuri, — ne tik daudz mēs, kas esam izglābuši

mūsu visvērtīgākās mantas: dzīvību un brīvību, bet gan tā mūsu

tautas daļa, ko Dievs ir izredzējis nest smagākus pārbaudījumus,

nekā mēs tos nesam, šī cīņa ir totāla, un mēs maldāmies, ja

domājam, ka tā izšķirsies ieroču vai nervu karā, ka tās uzvara

atkarāsies tikai no ieroču spēka un divīziju skaita. Nē, tā izšķir-

sies cilvēku sirdīs, un tās uzvara ir atkarīga no katra atsevišķa

cilvēka, arī no manas un no tavas sirds. Vissvarīgākais ierocis
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šinī cīņā ir šķīsta sirds, kas sevī spēj uzņemt to, kam ir uzvara:

Jēzu Kristu. Bet vai mēs kaut reizi esam pārbaudījuši savas sir-

dis, jeb mēs gan šķīstam biķera un bļodas ārpusi, bet no iekš-

puses tie ir tādi paši, kā mūsu pretiniekiem: pilni savtīguma un

negausības. Jēzus šeit lieto pat krasāku un zīmīgāku līdzību:

„Jūs esat līdzīgi nobālētiem kapiem, kas no ārienes izskatās jau-

ki, bet no iekšienes ir pilni ar miroņu kauliem un visādu netīru-

mu. — Tā arī jūs, no ārienes izrādāties ļaužu priekšā kā taisni,

bet iekšķīgi esat pilni liekulības un netaisnības."

„Aklo varizēj!" saka tas Kungs, „šķīsti papriekšu biķeri un

bļodas iekšpusi, lai arī viņa ārpuse top šķīsta." — šķīsti papriek-

šu savu sirdi, lai tā kļūtu par mājokli uzvarētājam Dieva ga-

ram, lai Dieva mīlestība tur varētu ienākt, tā mīlestība, kas uz-

varēs ļaunuma, grēka un nāves varas, tāpat kā toreiz, kad Viņu

krustā sita.

4. Ticīgām acīm vērojot laikmeta notikumus, zūd šaubas, kā vi-

su cīņu galā uzvar Dievs. īstenībā, izšķīrēja uzvara nav meklē-

jama nākotnē, jo tā kļuva īstenība tad, kad Golgātas kalnā pa-

cēlās krusts, un visi tie, kas šai krusta uzvarai tic, ir kluvuri par

viņas mantiniekiem. Kas gan var teikt, ka mēs viņai neticētu?

Krusta zīme grezno mūsu dzīvokļus, citi nēsā to kā rotu kaklā,

vai svārku stūra pogu caurumā. Tā varbūt ir zīme, ka mās kru-

stu cienām. Mēs arī ziediem pušķojam altārus un runās ceļam
taisno pieminekļus. Neviess mums nevar pārmest, ka mūsu tēvi

būtu izlējuši praviešu asinis. Bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka uz

mūsu sirdsapziņas ir Jēzus Kristus asinis un Viņa krusta nāve.

Mēs, tas nav nekāds pārpratums, tieši mēs, es un Jūs — mēs ik-

dienas no jauna sitam krustā mūsu Kungu. Mēs Viņu sitam kru-

stā ar savu egoismu, mīlestības trūkumu, naidu mazticību un ne-

uzticību. Mēs sitam Viņu krustā ar katru mūsu ļaunu domu, ar

katru mūsu soli, kas novirzās no Dieva, spraustā ceļa. Bet Kri-

stus savā mīlestībā grib ņemt uz sevis visas mūsu vainas un pār-

kāpumus, ja vien mēs ticam, kā Viņš cieta un mira par mums.

Nevis tas, ka rakstu mācītāji un varizēji bija grēicnieki, izrai-

sījaJēzus brīdinājuma vārdus: „Vai jums!", bet gan tas, ka savā

liekulībā tie sevi turēja par svētiem. Mums jābūt skaidrībā par

to, ka Jēzus nav nācis nest pestīšanu šādiem svētiem, bet gan

grēciniekiem un pārkāpējiem, tādiem kā mēs. Katrā cilvēkā mā-

jo rakstu mācītāju un varizēju raugs, mums jāatbrīvojās no tā,

lai mēs nekļūtu par „čūsku un odžu dzimumu", uz kura zīmējas

Jēzus vārdi: „Kā jūs izbēgsat no elles sodības?" Bet tas Kungs

ir tuvu klāt tiem, kam satriektas sirdis, un palīdz tiem, kam sa-

grauzts prāts. Uz tādiem Viņš saka: „Nebīsties, jo es esmu ar

tevi, neatkāpies, jo es esmu tavs Dievs. Es tevi stiprinu, es tev

arī palīdzu, es tevi arī turu ar savas taisnības labo roku." Amen.

Māc. Romans Reinfelds, Christchurch'ā, Jaunzelandē
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DIVDESMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARAS SV. ATSVĒTES

KRISTUS EVAŅĢELIJA DĒĻ

Es nekaunos Kristus evaņģēlija: tas ir Dieva

spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic...

Rom. 1, 16.

Pāvils dodas uz Romu. Lielais pagānu apustulis bija sludi-

nājis Mazāzijā, Grieķijā, Jūdejā, visur ar lieliem panākumiem.

Viņa pēdās izauga draudzes. Bet Roma, kur ir jau draudze, ir

pavisam kas cits. Ko apustulis varētu nest galvas pilsētai un tās

draudzei? Ar filozofa gudrību, politiķa izmanību vai varu viņš

nedz var, nedz grib lepoties. Viena lieta viņam tomēr ir — Kri-

stus evaņģēlijs. Jūdiem tas ir piedauzība un grieķiem ģeķība,

bet tanī ir kāds spēks, kas apustulim liek doties „līdz pasaules

galam". Roma ir tikai plānots atbalsta punkts ceļam uz Spāniju.

Es nekaunos Kristus evaņģēlija, jo tas ir Dieva spēks, viņš saka

un uzdod mums šīsdienas tematu — „Kristus evaņģēlija spēks".

Līdz ar to mūs nodarbina doma, cik spēka ir mūsu pašu kristii-

nismam, cik stipri esam savā kristīgumā?

I

Kā varam pārbaudīt mūsu kristīgās apziņas un kristīgās dzī-

ves spēku? Mums jāraugās, kādas ir šī spēka izpausmes.
Pāvilam ir kāds konkrēts vārds, kas mūs ieved pašā reālajā

dzīvē: es nekaunos.

Vai mēs kaunamies vai nē, ka esam kristieši? Tas ir pirmais

jautājums, kam nākas ikvienam no mums atbildēt. Dievs mums

katram dod ikdienas papilnam izdevību sevi šai ziņā pārbaudīt.

Ir veseli laikmeti, kāds arī mūsu tautai ir bijis 1940. gadā un tur-

pinājās tagad, kur šī pārbaude notiek ar skaudru asumu. Bet arī

mūsu ikdienas dzīvē mēs esam nolikti dažādās situācijās, starp da-

žādiem ļaudīm, dažreiz vienaldzīgiem, dažreiz evaņģēlija pretinie-

kiem. Vai esam izturējuši savu kristiešu stāju? Vai esam kau-

nējušies un klusējuši? Vai esam spējuši panest izsmieklu un to-

mēr palikt kristieši?

Ne vienmēr mums kristietība jāpierāda tikai lielās lietās. Arī

tā ir priekšzīmes devēja, pielīpoša kristietība: pie galda rokas

salikt, vakara lūgšanu skaitīt, dienu ar lūgšanu sākt, vai ceļos

mesties dievnamā un pie svētā vakarēdiena iet, kas liecina, ko

apustulis liecina: es nekaunos Kristus evaņģēlija. Dažreiz tas ir

vienkārši — brīvi un no sirds dziedāt dievnamā Dieva godam un

savas sirds priekam, neaizmirstot kaunīgi mājās savu dziesmu

grāmatu. Nenoliegsim, ka mums ir kādreiz kauns un jūtamies

neērti, kad jāparāda citiem, ka esam kristieši, vai, ja pat citi to

var vienkārši pamanīt. Tava izturēšanās mājās un dievnamā ir

jau pirmā tava kristiānisma spēka liecība. Mums ir ikvienā mū-
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su draudzē jauki, pozitīvi ikdienišķās, pozitivās kristietības pie-
mēri.

Vai cits, dziļāks piemērs: Kas nezin, cik jaunatne ir jūtīga

pret izsmieklu, un ka jaunatnē nav modē „svētam izrādīties", ce-

ļos mesties. Tas nav kavējis dažam latviešu jauneklim jaunatnes

dienas svētrītā iet pie altāra un ceļos izlūgties Dieva palīgu un

spēku. Tā ir evaņģēlija spēka liecība.

Vai ņemsim piemēru no citiem laikiem un citas tautas. Te-

erstegenam, vācu reformātu dzejniekam — mistiķim kāds bija no

loga pārsviedis pār galvu kurvi, kuram caurs dibens. Bija gri-

bēts dzejnieku padarīt smieklīgu. „Mans Pestītājs nekaunējās

ērkšķu vairaga, kāpēc man kaunēties no tā," mierīgi noteicis iz-

smietais, kad citi steigušies apliecināt tam līdzjūtību.

Panest izsmieklu, tad
— zaimus ... (Padomājat par kartiņu

ar eņģeļa attēlu garīdzniekiem pirmajos gados Padomju Krievijā!

Ar šādu kartiņu pārtiku nedabūja.). Pēc zaimiem nāk vajāšanas.

Nerona un Diokletiana laiki nobāl pret skaudro tagadni. Vien-

mēr pieminu mācītāju S., kas pēdējā stundā dzimtenē bija izšķi-

ries: „Es palieku. Sibirijā vai cietumā arī būs kāds, kam vaja-

dzēs sludināt Dieva vārdu." Nezinām, vai viņš varēja izpildīt,

ko vēlējās, vai netika pie liecības nemaz. Varbūt vārdi uz lū-

pām apklusa. Varbūt asinis, dzīvība liecināja par kristietības

spēku. Bet tāda liecība neapklust.
Cilvēce draudžaini meklē pēc īstā pretspēka komūnismam.

Nav lielāka pretspēka, kas bruņo dvēseles, kā kristietība, teicis

Augustanas sinodes prezidents O. Bensons šīs baznīcas koncilā

Los Andželosā, un mēs tam varam tikai pievienoties.
Kristietības spēka piemērs ir arī pats apustulis Pāvils. Viņš

ir brīdināts, vajāts, piecas reizes pērts, vienreiz akmeņiem mē-

tāts, trīs reizes „ūdens briesmās" (2. Kor. 11, 24. un sek.), tomēr

nemitās. Amerikāņu rakstnieks T. Kosteins (Thomas Costain) tē-

lo viņu savā pirmkristietības romānā „Sudraba biķeris" kā fa-

nātisku cīnītāju, neapklusināmu sludinātāju „laikā un nelaikā", kā

Pāvils pats saka.

Kristietība ir misijas reliģija. Kaut kas no šī „fanatisma"

vajadzīgs arī mums. Mēs varam to izteikt skaidrākā, modernākā

valodā, varam teikt — mums vajag sirds degsmes. Bet tās vajag,

bez tās nevar būt. Mūsu pašu kristiānisma ugunskurs izdziest,

mēs kļūstam auksti, paliekam kā sāls, kas neder nekam, kā vien

ārā izmetama un saminama, vai kā remdenie, par kuriem Jāņa

Atklāsme pravieto izspļaušanu.

Mēs esam tolerances laikmeta bērni. Tolerance nozīmē iecie-

tību. Cik daudz tā ir laba! Bet vai drīkstam būt toleranti pret

grēku? Vai drīkstam savā kristīgā ētikā būt drusciņ tikumīgi

un drusciņ netikumīgi? Drusciņ labi un drusciņ ļauni. Pa da-

ļai godīgi. Padomājat: pa daļai godīgi! Daļēji ticīgi. Daļēji kri-
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stieši, daļēji Antikrista ļaudis!
Apustulis Pāvils ir pats un aicina mūs būt bez atlikuma kri-

stiešiem. Saucat to par fanātismu. Būs, kas tā teiks. Tomēr no

mūsu kristiānisma nekā nedrīkstam atņemt. Nav iemesla Kristus

evaņģēlija kaunēties. Kaunēties baznīcas. Esam, kas mēs esam.

Mēs esam ar sašutumu novērsušies no tiem, kas kaunās no

savas tautas, savas izcelšanās. Tāpat „es nekaunos Kristus evaņ-

ģēlija." Atceraties, ko Kristus pats teicis: „Es esmu nācis ugu-

ni mest uz zemi."

II

Dieva vārds rāda mums ari tā spēka avotus, kura ie-

zīmes ir — spēja paciest un spēja liecināt.

Tas nav mūsu spēks. Lai metam pie malas reiz šīs maldīgās

domas — es to veicu, tas mans nopelns. Arī apustulis nebūs

bijis svešs kārdinājumam turēt par savu panākumu to, kas viņa

nav, kamēr viņš pats nebija galīgi „Kristus satverts". Domāt, ka

viņš jauki runājis, labi darījis. Ir taču tikai viens īsts garīgā dar-

ba kritērijs šī darba darītājam un darba vērtētājam: cik viņā at-

klājas Tas, kas stāv aiz visiem mūsu vārdiem un darbiem.

Evaņģēlijs dod kristiešiem liecinieku spēku. Šī spēka avots

nav mazā, vājā cilvēka sirds, tā cilvēka, kas „gan labu grib, bet

maldās, un slīd kāja." šī spēka avots ir Dievs pats.

Kurš gan mēs nezinām, cik daudz mums vajag dzīvē spēka!

Nevienam mums tā nav diezgan. Agrāk vai vēlāk mēs vēl iepazī-

stamies ar to, ko nozīmē vārdi — dzīves cīņa. Ir tomēr maldīgi

spēku, ar ko dzīves cīņu izcīnīt, meklēt tikai sevī vien. Evaņģēlijs

pieved mūs pie kādiem neizdibināmiem spēka avotiem. Mūsu

laikos vairs nedrīkstētu būt neskaidrs, ka ir apslēpti, šķietami

niecīgi spēka avoti, par kuriem nelgas var smieties, tāpat kā ir

smējušies — parādi mums Dievu! Kur ir Viņa spēks, Viņa palī-

dzība?

Gadu simtiem varēja rādīt akmeņogli, šo enerģijas avotu, aiz-

tūkstošu gadu saulstaru krātuvi, vai varenos ūdenskritumus, kur

atraisījās spēks, ko cilvēki nekad nav spējuši ne līdz galam iz-

mantot, ne savaldīt, ne vārdos vai skaņās attēlot. Nav dzejas, nedz

simfonijas, kas atbilstu kaut cik putojošo straumju krāšņumam,

okeāna plašumam, paustu zvaigžņoto tāļu dziļumu.

Šodien cilvēks ir atradis, ka jau vismazākā iespējamā vielas

daļiņā slēpjas neaptverams spēks. Pirms Hirošimā sprāga pirmā

atombumba, kādā no izmēģinājumiem Lot Alamosā aizgāja bojā

jauns zinātnieks Slotin's, kad pret viņa organismu atsitās nere-

dzams spēks, kas līdzīgs 250 lokomotīvju apvienotam grūdienam.

Bet akmeņogle ir Dieva spēka vismazākā dzirkstelīte. Ūdens

kritums aptuveni atgādina, ka ir spēki, lielāki par cilvēka prātu

un saprašanu. Uranija vai plutonija atoms ir niecīga skaida tā

spēka okeānā, kuram daudzi nezin vārda, citi kaunās no tā, citi
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baidās. Mēs to zinām, mēs viņa nekaunamies.

Viņa vārds ir Dievs.

Un tas nav iznīcinošs, bet atpestošs spēks, šis spēks darbo-

jās Kristū, kad Viņš slimos dziedināja, mirušos uzmodināja, kad

grēcinieki caur Viņu sāka jaunu dzīvi. Daudz no šī dzīvi pārvei-

dojošā, pārradošā spēka vēl šodien mums pieejams. Evaņģēlijs

ir tas trauks, kurā šis spēks tev dots. lelikts tavā kailā rokā.

Meklē ceļu uz tavu mazo, vājo cilvēka sirdi.

Ticība ir tavas rokas, ar ko tu šo spēku vari saņemt. Un kad

<as ir tavās rokās, tad tu vari iet un uzvarēt pasauli un grēku.

Amen.

Mācītājs A. Veinbergs, Vašingtonā, ASV

DIVDESMIT PIRMĀ SVĒTD. PĒC VASARAS SV. ATSVĒTES

(ARĪ ĢIMENES DIENĀ)

MŪSU DZIMTA

„Bet... bērni vai bērnu bērni... lai papriekš
mācās pildīt savu godbijības pienākumu pret savu

pašu dzimtu un dot pateicību saviem tēviem; jo tā-

da rīcība ir patīkama Dieva priekšā.

1. Tim. 5, 4.

Mums būs Dievu bīties un mīlēt. Tā mums ir mācīts, un tā

mēs mācām. To vispirms, tad visas citas lietas. Mums būs Die-

vu bīties un mīlēt, ka pie Viņa vārda. .
.

Mums būs Dievu bī-

ties un mīlēt, ka Dieva mācību un Viņa vārdus ... Mums būs

Dievu bīties un mīlēt, ka savus vecākus
...

— Vispirms Dievs,

tad viss cits. Vispirms Dievs, tad tēvs un māte, brālis un māsa

— mūsu dzimta.

Mums būs Dievu bīties un mīlēt.

Nedomāju, ka pasaulē būs daudz cilvēku, kas varēs teikt: „Es

nebīstos, man viena alga," — jo daudzreiz mute runā, ko nejūt

sirds. Mēs bīstamies. Bet vai mēs arī mīlam?

Kas mīl, tas vēlas patikt; kas bīstas — vēlas izpatikt. Tir-

gotājs vēlas izpatikt pircējam, kalps —
savam kungam, it sevišķi,

ja kalpam rūp ne tikai viegla nasta, biezs maizes rieciens, mīksta

guļas vieta, bet arī viņa dzīvība. Bet cik nožēlojama tāda mugu-

ra, uz kuras uzsēdies izpatikšanas, pieglaimošanās aprēķins ar

garu garo sarakstu rokā: kas man par to būs! Cik nožēlojamas

tās lūpas, kas saka: Jā, kungs, jā, — bet tajā pašā laikā rēķina:
ko ar to panākšu! Ko līdz tava ceļos krišana, roku saņemšana,

acu pacelšana un „Kungs, Kungs" sacīšana, ja tevi ceļos nospiež,

ja tavas rokas saliek un tavu mēli cilā — bailes! Mums būs Die-

vu bīties, bet vēl jo vairāk — mīlēt; un nevis Viņam izpatikt,
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bet patikt. Un kad mes Viņam patīkam? Apustulis atbild:

1) kad bērni vai bērnu bērni pilda savu godbijības pienāku-

mu pret savu pašu dzimtu un

2) dod pateicību saviem tēviem.

1. Cik savādi tas arī skanētu —
mēs visi esam bērni, pat tad,

kad galva sirma. Katram mums ir tēvs un māte. Katram mums

ir sava dzimtā puse un dzimtā vieta, sava Lizda, no kuras esam

izlidojuši. Vai atceraties vēl to dienu, kad savu lizdu atstājām?

Daudziem, daudziem mums kādreiz tā likās par šauru. Mēs sa-

vas dzimtas lizdā gulējām kā putniņi un savas jaunās galvas

snaikstījām pār lizdas malu. Un kad lielais nemiernieks — vējš,

visu pasauli apskrējis, sašūpoja arī mūsu zaru — mēs drebējām.

Cik liels viss koks, cik mazs tas zars, kur vīta mūsu lizda! Cik

plaša pasaule! Cik tur ir iespēju, cik izdevību, aicinājumu, cik

daudz tur nedarītu darbu: ļauns milzis uzvarams, apburta prince-

se modināma, un nogrimušai pilij jāuzmin vārds! Mēs klausījā-

mies, vērojām, mēs varbūt vairāk nojautām kā sapratām, bet

viens bija skaidrs: tā nevar palikt, kā tas ir un kā tas bijis! Mēs

nostājāmies savas lizdas malā, savicinājām spārnus un lidojām

— uz saulaino tāli, uz dailes un zinātnes diženo pili, pie milža

un pie princeses .. .
Bet vienu roku vārtu stabam uzlicis un otru

roku saīikuši vecenītei aplicis ap pleciem — stāvēja sirms vīrs.

Uz viņa galvas kupls osis nokratīja savas starainās lapas. Aug-

stu gaisā aizlidoja gāju putni. Rudens. Agrs rundens. —

Vai toreiz atskatījāmies? Vai toreiz tam bija laika? —
Kāda

kartīte, kāds apciemojums svētkos, kāds paviršs, steigā pateikts
vārds — kā sīka nauda übagam, tas bija viss.

Ak, Dievs, cik nevērīgi esam, kad mēs lidojam! Mums taču

katram sava dzīve. Un katram sava dzīve jādzīvo. Mums — uz-

devumi, lieli, cēli mērķi. Mums milži jāuzvar, mums mīklas jā-

atmin, mums jāmodina princese ...

Un tad pienāk tā diena, kad

spārni vairs neklausa. Kur nu tas zars, kur bija lizda? Viss

svešs, tik svešs, tu krīti... un stāvi zem tā paša oša, zem kura

toreiz stāvēja tavs tēvs un tava māte. Ir rudens. Gāju put-

ni aizlido. Un atstūmis no pieres cepuri, tev paiet garām milzis

— svilpodams, jā gan, tas pats, par to nav šaubu — tas pats, ar

ko tu visu mūžu esi cīnījies. „Tev varbūt rūp, ko dara tava

princese?" viņš jautā. „Es tikko gāju garām, es redzēju, ka savā

ledus gultā viņa pagriezās uz otriem sāniem."

Bet ja tu arī būtu milzi pieveicis, princesi pamodinājis, aiz-

mirsto pils vārdu atminējis — un nevien to, pat tad, ja tu būtu

atradis paslēpto mantu un nopircis visdārgāko pērli un Dieva

eņģeļi tevi aiznestu visaugstākajās debesīs, savu godbijības pie-

nākumu pret savu paša dzimtu aizmirsis, pie valstības durvīm

tu stāvēsi un brīnīsies: kāpēc gan durvis neveras? Un kad tavi

labie darbi klaudzinās un stāstīs, ko visu tu darījis, Valstības
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Kungs atbildēs: „Aizdzeniet šo nabagu! Daudz sudraba un zel-

ta viņš gan bārstījis pa labi un pa kreisi, bet tomēr ne tik daudz,

cik viņa māte raudājusi asaru. Daudz gudrus, labus vārdus viņš

gan runājis un dārgas dzīres rīkojis, bet savam tēvam viņš nav

laba vārda teicis. Kaut labvakaru būtu pateicis! Kaut garozi-

ņu pasniedzis! Nē, aizdzeniet šo nabagu!"

Ar kādu kaunu tad būs dažam labam jāklausās, ka viņa tēvs

un māte Kungu lūgs: „Kungs, nedusmo ... Ceļš bija tāls, un

milzis stiprs, un manta — dziļi aprakta un pērli — grūti atrast...

Un tad nāca karš un bēgļu laiki, un,Tujau zini, Kungs, tad bija

tur tas priekškars ... Tad jau viņš gribēja, es z;nu, ka viņš gri-

bēja, sirds viņam laba, bet tad jau vairs viņš nevarēja... Kungs,

piedod, piedod viņam .. ."

Svešumā mūsu dzimtene mums daudzreiz tēlojas kā svētnīca.

Un ja ar' viss tā giuži nebija, kā tagad šķiet, ir labi, ka tā šķiet.
Bet šajā svētnīcā ir tikai viens pats altāris — tas tava tēva mā-

jas.. Pagriezīsimies domās uz to pusi, nolieksim savas galvas, un

pildīsim kam un» cik vēl iespējams savu godbijības pienākumu

pret savu pašu dzimtu.

2. Un dosim pateicību saviem tēviem.

Brāļi, brāļi, mēs dižojamies un bramējamies ar šo un ar to:

kas mēs esam, ko mēs varam. Svied kā gribi — kā uz kājām,

tā uz kājām. Tik sīksti, nesalaužami un manīgi mēs esam! Ko

visu mēs neesam sasnieguši! Kas kādreiz neesam bijuši un kas

vēl kādreiz būsim! Ak, Dievs, cik ilgi mūs šī uzpūtīgā dižmanī-

ba trieks kā apkārt mietam čigāns zirgu! Ja mēs kas esam un

ko varam, tad tikai tāpēc, ka tūkstoš rokas balsta mūs un tura

— un tēva un mātes rokas visvairāk, arī te un tagad.

Atmiņā man paglabājies kāds stāstiņš, ka sakaltis dievkociņa

zars dziesmu grāmatā. Tāds birst, ja viņu cilā. Tāds tikko vairs

arī smaržo. Bet ja to roka paglabājusi, tad sirds gan zināja —

kāpēc. Te nu viņš ir. Jūs arī būsit dzirdējuši.

Augstskolas aulā tvīkst prominences un ekselences, ministri

un profesori — lieli kungi, augstas kundzes. Pats prezidents ir

piecēlies, spiež jaunam zinātniekam roku un laipni norāda uz go-

da vietu. Bet godināmais zinātnieks —jo tieši viņa godināšanai
ir rīkota šī sanāksme — lūdz viņu atvainot. Aiz augsto kundžu,

lielo kungu mugurām viņš pamanījis sirmu lauku māmuļu. Viņš

iet. Viņš spraucas prominencēm garām, un, saņēmis pie rokas

sirmo māmuļu, to atved savā goda vietā. „Kas es esmu, tas es

esmu tikai caur viņu. Ne mani, viņu vajag godināt."

Sēdināsim savā goda dienā, lai cik tā izcila vai necila, sa-

vai mātei līdzās arī savu tēvu, un mēs būsim devuši pateicību
arī visiem saviem tēviem — un Dievam būs pie mums labs prāts.

„Bet bērni vai bērnu bērni lai papriekš mācās pildīt savu

godbijības pienākumu pret savu pašu dzimtu un dot pateicību
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saviem tēviem: jo tāda rīcība itr patīkama Dieva

priekšā."

Kas mīl, tas cenšas patikt; kas bīstas — cenšas izpatikt. Lai

Dievs dod, ka mēs spētu patikt saviem vecākiem, tad būsim patī-

kami arī Dievam. Amen.

Mācītājs Osvalds Gulbis, Čikāgā, ASV

DIVDESMITOTRĀ SVĒTDIENA PĒC VASARAS SV. ATSVĒTES

(ARĪ JAUNATNEI)

PAGODINIET DIEVU

„Jūs esiet dārgi atpirkti Tad nu pagodināt Die-

vu."

IKorini.6, 20.

Mīļie kristīgie draugi, bet it īpaši arī, jaunieši! Mūsu dzī-

vē ir jautājumi, kas vienaldzīgi nav arī jums. Ja tie jūs šodien

vēl nenodarbina, tad rīt tie jau var kļūt akūti jūsu sirdīs. Bet

jautājumiem, ko dzīve mums uzdod, mēs cenšamies rast arī at-

bildes. Pēdējās ir atkarīgas, no kāda redzes viedokļa jautājumam

pieejam. Augšā pievestais Dieva vārds runā par mūsu dzīves uz-

devumu. Ir zināms filozofijas virziens — nihilisms — kas māca,
ka mūsu dzīvei nav nekāda uzdevuma. „Nav dzīve cits nekas,
kā aizslīdoša ēna... Tā ir kā nelgas stāstīsts stāsts, pilns bezno-

zīmes skaņu." (Makbets). Materiālisti jau iet soli tālāk un mā-

ca, ka mūsu dzīves uzdevums ir materiālā stāvokļa pacelšana.

Pilnīgāko atbildi šim jautājumam atrodam Svētajos Rakstos, kas

māca, ka mūsu dzīves uzdevums ir pagodināt Dievu. Tā

uz savu zemes dzīvi ir skatījies arī Jēzus. Savā Augstā Prieste-

ra lūgšanā viņš saka: „Es Tevi esmu pagodinājis virs zemes, pa-

beigdams to darbu, ko Tu man esi uzdevis."

I

Dažādi ir tie iemesli, kas mūs mudina un spiež pagodināt Die-

vu. Lielākais no tiem ir Dieva dāvātais upuris mūsu pestīšanai.

„Tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis savu vienpiedzimu-

šo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžī-

go dzīvību." Vārdos nemaz nav iespējams izteikt visu to gais-

mu, spēku un uzvaru, kas mums ar šo upuri ir dāvāta. Ernests

Glūks, kas pārtulkojis Bībeli mūsu valodā, par šo grāmatu saka:

„Izstum sauli no pasaules, tad cits nekas tev neatliks, kā bieza

tumsa un akls bezdibens." Cik daudz vairāk šos vārdus varam

attiecināt uz Kristu. Tā ir liela Dieva žēlastība, ka mēs piede-

ram kristīgai pasaulei un esam šī upura svētības mantinieki. Jau-

nie draugi, neaizmirstiet nekad šo upuri, ko Dievs arī jūsu labā
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ir nesis: Dariet visu, kas jūsu jaunos spēkos, lai jūs būtu šī upu-

ra cienīgi.

Bet ir arī vēl citi iemesli, kas mūs skubina pagodināt Dievu.

Tie ir asins upuri, ko ticības un tēvzemes dēļ ir nesusi mūsu tau-

ta. Mēs visi zinām, ka to skaits nav mazs. To nešanā liela līdz-

dalība piekrīt arī mūsu jaunatnei. Tas, ka esam varējuši izglāb-

ties no zobena un dzīves verdzībā, no šiem nestajiem upuriem

nav atšķirams. To augļi ir arī mūsu iespēja dzīvot brīvā zemē

un veidot savu dzīvi pēc savas gribas un spēkiem. Mēs nezinām,

kādēļ Dievs mums vienai desmitai daļai no mūsu tautas šo žēla-

stību ir parādījis. Vismazāk tas tverams un skaidrojams ar prā-

tu. Bet mūs kā kristiešus tas jo vairāk skubina nedzīvot tikai

sev, bet gan savu dzīvi veltīt vairāk līdzcilvēkiem un Dievam.

II

Mums ir vairākas iespējas Dievu pagodināt. Vispirms atzīstot

Viņa esamību. Tālāk uzticoties un paļaujoties Dieva vadībai un

gādībai, Viņa pagodināšana prasa arī, lai mēs cenšamies, cik tas

mūsu spēkos stāv ,darboties un dzīvot saskaņā ar Viņa dotām pa-

vēlēm, šinī sakarā atgādināsim sev Jēzus vārdus: „Lai jūsu

gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un

godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs." šis Dieva pagodināšanas veids

ir tas grūtākais. Bet Dievs ne tikai kā uzstāda prasības. Viņš
mums arī palīdz tās pildīt.

Bez jau minētajiem, ir vēl viens Dieva pagodināšanas veids,

kas prasa, lai mūsu jaunatnes lielākais vairums tam piegrieztu

vajadzīgo vērību. Tā ir aktīvāka līdzdalība Kristus dibinātās

draudzes dzīvē un tās celšanā. Kristus baznīcu nav paredzējis

tikai veciem ļaudīm. Tā domāta arī jaunatnei. Vairākos gadīju-

mos tas nozīmē revidēt aizspriedumus pret baznīcu, šinī ziņā

ir vērojamas dažas priecīgas pazīmes ne tikai mūsu tautas jau-

natnes vidū, bet arī citu tautu jaunatnē. Tā vienā no pēdējām

vācu evaņģēliskās baznīcas lielajām sanāksmēm dažas darba un

diskusijas grupas vairumā veidojuši jaunieši. Kāds no šīs sa-

nāksmes vadītājiem, novērojis šo parādību, raksta, ka jaunatne

iesākusi baznīcu atzīt par savu dzīves telpu un vietu aktīvai līdz-

dalībai. Protams, ka šinī ziņā daudz ko vēl varam vēlēties un

cerēt no jaunatnes sagaidīt. No jums, jaunie draugi, atkarājās

ne tikai kā mūsu tautas, bet arī mūsu baznīcas nākotne.

Svarīgākais tomēr ir un paliek mūsu griba un vēlēšanās būt

savā dzīvē Dieva pagodinātājiem. Dieva un mūsu līdzcilvēku ne-

stie upuri lai mūs visus uz to skubina. „Tevim gribu dzīvot, Tavs

vien būt, mans Dievs, svēti Tevi mīļot, visai padoties. Tevim vi-

su dodu; amen nosaki! Saņem slavu, godu šeit un mūžīgi."

Ame

Mācītājs P. Nesaule, Indiānāpolē, ASV
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DIVDESMITTREŠĀ SVĒTDIENAPĒC VASARAS SV. ATSVĒTES

ĪSTAIS KRISTIETIS

Tāpēc pielieciet visas pūles un parādait savā ti-

cībā tikumu, bet tikumā atziņu, Atziņā atturību,
atturībā pacietību, pacietībā dievbijību, Dievbijībā
brālību, brālībā mīlestību.

2. Pēi. 1, 5—7

Vērojot dzīvi, mēs saskatām tajā dažādu tipu cilvēkus. Ari

tie, kas tiek dēvēti par kristiešiem, var tikt savukārt sadalīti sī-

kākās grupās. Teiciens — par kristieti būt ir reizē ļoti viegli un

grūti — izklausās gan paradoksāls, bet tas tomēr sevī slēpj dziļu

patiesību.

Ir viegli būt par kristieti tikai vārda pēc, bet grūti būt par

kristieti darbos un visā dzīvē. Daži ir kristieši tikai atsevišķos

gadījumos, kur saņem atzinību. Ja tās nav, šāds kristietis atrau-

jas malā, kļūst pasīvs. Citi skatās uz to, lai piederība kristietī-

bai neprasītu nekādus materiālus upurus. Ja nu tomēr bez tā iz-

tikt nevar, viņi atrod aizbildinājumus baznīcas dzīvē nedarbo-

ties. Ir vēl tādi, kas ar savu naudas upuri grib atpirkties no ci-

tiem kristieša pienākumiem. Vēl citi labprāt darbotos, ja tikai

varētu aizvien izvest savu gribu: tie ir cilvēki, kam svešs sa-

darbošanās tikums. Tie visi neīsti vai vāji kristieši.

Nolasītais Dieva vārds mūsu gara acu priekšā nostāaa īsta

kristieša tēlu, pēc kā mūsdienu modernajam cilvēkam būtu jā-

cenšas. Vispirms jājautā: Kas tad īsti ir kristietis?

Kristietis ir cilvēks, kas apliecina savu piederību Kristum ne-

vien ar „Es ticu. ..", bet ar visu savu būtni pierāda uzticību sa-

vam vadonim. No kristieša prasa aktivitāti, sevis veidošanu, sa-

va gara kopšanu. Kristietis nevar būt kā dzirnavu akmens, vai

dzinavu rats, kas gan griežas ap savu asi, bet diendienā paliek

tai pašā nemainīgajā vietā.

Lai šo domu apcerētu, mums jāuzstāda še divi jautājumi:

1) Kādas īpašības mums vēl jāietilpina kristieša tikumos?

2) Kādā veidā lai to izdarām?

Apustulis saka: pielieciet visas pūles un parādiet savā ticībā

tikumu. Tātad apustulis šā sacīdams, jau apzinās, ka ar vārdu

„tikums" nav apzīmējams še tas, ko parasti saprotam ar tikumīgu

dzīvi, šeit „tikums" nozīmē morālisku enerģiju, kurai jādod im-

pulsi mūsu garīgai dzīvei. Nevajaga aizmirst, ka kristietība nav

tikai snaudoša doktrīna, tai vajaga būt darbīgai, bez aktivitātes

tā ir kā sākums bez turpinājuma.

Abrāmam bija ticība un viņš upurēja Isaku. Mozus ticībā

palīdzēja pārvarēt Izraeļa tautas grūtības un aizmirst Ēģiptes la-

bumus. Ābelam ticība deva drosmi iet martira nāvē un Noasam

uzbūvēt šķirstu, šāds „tikums" parādījās arī apustuļu laikos, un
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deva tā laika cilvēkiem drosmi Kristus dēj atsacīties no savas

mājas, ģimenes un dzimtenes. Nu ir redzams, ka ari mūsu die-

nās kristietim jāpārdzīvo tādas pašas pretestības kā kristietības

sākumā. Bet lai tās mūs neuzveiktu, tad ir nepieciešams apustuļa

minētais „Tikums". Ja netrūkst tā, tad kristietis var nonākt Pē-

tera situācijā: noliegt savu Meistaru. Kristietībai savai uzticībai

uz Dievu par paraugu vajadzētu ņemt to romiešu karavīru, kuru

Pompeju bojā ejas laikā karstā lāva nav varējusi izkustināt no

sava pienākuma pildīšanas sargpostenī.

Otrs piemetinājums ir atziņa: Kas ar to izteikts? Apustulis
katrā ziņā še nav domājis par to atziņu, ko mēs saņemam no ga-

ra zinātnēm, bet gan to, kas nāk no Kristus atklāsmes. Kristie-

ša atziņa skubina arvien par jaunu pārbaudīt pašam sevi un līdz

ar to atklāt savas vainas. Kristieša atziņai jābūt dzijai, visu ap-

tverošai. Ja tā ir sēkla, pavirša, mēs sakām — tā ir bērnišķīga,

un to tad mēs varētu pielīdzināt bērna izpratnei par kaut ko

lielu, piemēram, jūru, okeānu. Mazais bērns savā nodabā spēlē-

jas plūdmalē un gliemēžu vāciņi, un tīras smiltis viņam sagādā

prieku: cik jūra jauka! Bet pats šis mazais cilvēciņš nesaprot,

ko slēpj sevī šī jūra — milzīgais ūdens klajums aiz viņa.
Daudzi cilvēki iedomājas sevi visgudrus: baznīcas mācības vi-

ņiem nekā jauna vairs nevarot sniegt. Maldīgais ieskats! Tā

arī daudzkārt nožēlā izsaucas šie paši visgudrinieki dzīves pēdējā

brīdī, uz savas nāves gultas.

Bet lai mēs būtu stipri un nenonāktu pie maldīgiem ieskatiem

un nekristīga dzīves tulkojuma, tad mums neatlaidīgi vajaga ie-

dzijināties atziņu stiprinātājā — Svētajos Rakstos. Teorētiskās

zināšanas par tiem vien mums nelīdzēs, kristietība ir praktiska

reliģija. Kristietim vajaga izveidot noteiktus ieskatus par dzīvi,

un pēc to mērauklas vadīties, zināt, kad runāt un kad klusēt. Kri-

stieša atziņu mēs varam pielīdzināt precīzam modinātāja pulkste-

nim, kas noteiktā un paredzētā laikā mūs modina. Kristietībai

vajaga atraisīt aktīvu dzīvi, bet tā savukārt jākopj un jāsavalda

ar atziņu, resp., saprātu, intuiciju. Kristietis bez atziņas ir kā

ejjas lampa bez degvielas, un tamdēļ visu mūžu kristietim ir jā-

cenšas atziņās pieņemties.

Tālāk apustulis Pēteris prasa no kristieša pacietību. Ne-

kas, kā mēs zinām, cilvēka dzīvē tā necej kā pacietība. Tā mūs

sagatavo varbūtējām nepatikšanām un nepatīkamām dzīves pār-

maiņām un palīdz sevi disciplinēt pārbaudījumu brīžiem. Pacie-

tība piešķir cilvēkam savaldību, mērenību — kristietim tik rak-

sturīgās īpašības. Jo vairāk mēs spējam paciest, jo vairāk pie-

ņemamies garīgā spēkā. Kā piemēru varam izvēlēties ikvienu

vingrinājumu, vai nu tas būtu mūzikā, sportā, vai kādā citā no-

stam.

Tālāk mūsu tekstā teikts — parādait savā pacietībā diev -
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bijību. Pēc šī dievbijība sakņojas pacietībā. Tas nozīmē —

savā pacietībā parādait savas attiecības ar Dievu. Un kādām tām

jābūt, to zina ikviens kristietis, kas savā dzīvē redzamu vietu ie-

rāda bijībai un mīlestībai uz savu Radītāju. Dievam īstena kri-

stieša dzīvē jākļūst par sākumu un galu — Alfu un Omegu. Un ja

tas tiks ievērots, tad piedzīvosim uz sevi Salamana gudrību: „Tā

Kunga bijāšana vairo dienas, bet bezdievīgo gadi top paīsināti."

Ir taču liela atšķirība starp dievbijīga un tā pretstatnieka dzīvi:

pirmais savu gribu pakļauj Dieva ieteikumiem, lai bez iebildu-

miem klausītu Dieva baušļiem ,otrs —
vairas no ļauniem darbiem

tikai tiktāl, lai tas nenāktu sakarā ar laicīgo sodu un sabiedrības

aizspriedumiem. Morāle un dievbijība ir tātad dvīņu māsas. Bet

lai to sasniegtu, tad der ievērot apustuļa Pāvila ieteikumu: Vin-

grinies dievbijībā.

Kur ir koks, tur ir ēna, un kur avots tek cauri pļavai, tur

netrūkst mitruma, šādu secinājumu varam izvest attiecībā uz

dievbijību. Bet no tās tad izriet pārējie kristieša tikumi kā brā-

lība un mīlestība. Apustulis to izteicis vārdos: Parādait

savā dievbijībā brālību, brālībā mīlestību. Dievbijība un brālība

ir nešķiramas kā zieds un tā smarža. Brālba ir īstas dievbijības

sastāvdaļa. Un šī īpašība stiprina viengabalainību kristiešu star-

pā.

Apustulis pamāca: Brāļu mīlestība lai pastāv (Ebr. 13,1), vai

1. vēstulē Tesaloniķiešiem: Jūs paši esat Dieva mācīti cits citu

mīlēt. Vecuma starpība un sabiedriskā stāvokļa atšķirība lai ne-

būtu par traucējumu tuvoties pārējiem ticības brāļiem, ar kuriem

mēs satiekamies savā draudzē. Mēs visi esam vienas lielas ģime-

nes piederīgie un kā tādiem mums sevi ir jāapzinājas attiecībā

pret pārējiem, ka tu personīgi svešiem savas draudzes brāļiem un

māsām. Kā ģimenē mūs atsevišķos ģimenes locekļus saista mī-

lestības saites, tā arī draudzē — brālība. Mīlestībai uz saviem

tuvākiem būtu jāpieņemās arvienu, lai tā piepildītu Kristus vār-

dus: Mīli savu tuvāku kā sevi pašu. Vai arī, kā to dziesmā dzie-

dam: )vMīlestība lai ir tāda, Ka par brāli brālis gādā, Ir pat

nāvē iedodas." Un ja būsim mēģinājuši kā Kristus minētos vār-

dus, tā arī šīs dziesmas pamācības savā dzīvē ievērot, tad būsim

pildījuši arī to, ko no mums prasa apustulis Pēteris šai tekstā:

parādait savā brālībā mīlestību.

Kad nu šīs mūsu tekstā norādītās īpašības esam apskatījuši,

mums vēl palicis viens jautājums: Kā lai mēs šīs īpašības ietilpi-

nām kristieša dzīvē, kādā veidā lai to izdarām?

Atbilde ir pavisam īsa, un to mums sniedz arī pats apustulis:

pielieciet pūles! Pūles mūsu dzīves leksikonā ir visai

bieži lietots vārds. Tā ikdienas dzīvē mūsu pavadones. Mēs ik-

viens zinām, ka it nekas mums netiek dāvināts. Viss dzīvei ne-

pieciešamais — sākot ar maizes klaipiņu mūsu galdā — ir mūsu
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nenogurstošās enerģijas, mūsu pūļu atmaksa. Pārdomāsim nu! —

Ja mēs kaut vienu mazu daļiņu no tām pūlēm, kuras veltam ik-

dienai, ziedotu savai dvēselei, savas ticības dzīves kopšanai, tad

gan mums nekad nebūtu jāizsaucas: Es pūlējos un tomēr par

velti! Mums jau ir apsolījums dots: Lūdziet, tad jums taps

dots
...

Un arī Pāvils izsaucas: Mēs pūlamies un cīnāmies (1. Ti-

mot. 4, 10). Tikai ar pūlēm un nepārtrauktu darbu mēs pārvei-

dojam savu grēcīgo un cilvēcīgo dabu par dievišķīgu un līdz ar

to sagatavojam ceļu uz mūžīgo dzīvību, jo: „Kas necīkstās, tas

nenesīs To goda kroni debesīs."

Tātad mums vajaga pūlēties revidēt savu sirdsapziņu, savu

sirds saturu. Mums vajaga no sirds izravēt visas tās īpašības, kas

liedz būt brālīgam un mīlestībā aktīvam. Mums vajaga pielikt

pūles: vai nu tas būtu Dieva lūgšanā savās mājās, savā ģimenē,

vai apmeklējot draudzes dievkalpojumus, bībeles stundas un citas

garīgās sanāksmes.

Atmostaties, kristieši! Sauc lielais sargs, kļūstat darbīgi!

Dziedat no sirds vārdus, kas lai jums rāda dzīves ceļa mērķus:

„Tad lai mēs savam vadonim Ar labu, drošu prātu Bez bailēm

pakaļ staigājam." Kristīgā reliģija nav gaisīgu iedomu vai vāju

spriedumu kopums. Tā ir mūsu morāles kodekss un prasa no

mums aktivitāti, labu darbu aptvertu dzīvi. Un tāpēc lai mēs

savu ticību papildinām ar tikumu, atziņu, pacietību, brālību un

mīlestību, šīs īpašības piesavinājušies, lai tās atspoguļojam sa-

vā apkārtnē. Uz to lai Dievs ikvienam bagātīgi palīdz. Amen.

Māc.E. Ķerģis, Sadberijā, Kanadā

DIVDESMITCETURTĀ SVĒTD. PĒC VASARAS SV. ATSVĒTES

SLĀPES PĒC DZĪVES

Tad Viņš nonāk vienā Zamarijas pilsētā, vārdā

Zichara, netālu no tīruma, ko Jēkabs bija devis sa-

vam dēlam Jāzepam. Tur bija Jēkaba aka. Jēzus,

no ceļa piekusis, apsēdās pie akas: tas bija ap sesto

stundu. Te kāda sieva no Zamarijas nāk ūdeni

smelt. Jēzus viņai saka: Dod man dzert! Jo Viņa

mācekļi bija gājuši pilsētā pārtiku pirkt. Tad za-

mariete Viņam saka: Kā tu, jūds būdams, prasi
dzert no manis, zamarietes? Jo jūdi ar zamariešiem

nesagājās. Jēzus viņai atbildēja: Ja tu ko zinātu,

par Dieva dāvanu un kas tas ir, kas tev saka: dod

man dzert, — tad tu būtu Viņu lūgusi un Viņš būtu

tev devis dzīvu ūdeni. Zamariete Viņam saka:

Kungs, tev nav smeļamā trauka, un aka ir dziļa; no

kurienes tad tev ir dzīvais ūdens? Vai tu esi lie-

lāks par mūsu tēvu Jēkabu, kas mums aku devis un

pats no tās ir dzēris līdz ar saviem dēliem un ganā-
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miem pulkiem? Jēzus atbildēja viņai: Ikvienam,
kas dzer no šī ūdens, atkal slāps. Bet kas dzers no

tā ūdens, ko es tam došu, tam ne mūžam vairs ne-

slāps, bet ūdens, ko es ta mdošu, kļūs viņā par ūdens

avotu, kas verd mūžīgai dzīvei. Sieva Viņam saka;

Kungs, dod man tādu ūdeni, ka man vairs neslāpst
un nav jānāk šurp smiet.

Jāņ. 4, 5—15.

Jēzum ir bijis daudz reliģioza satura sarunu ar daudziem da-

žādu aprindu cilvēkiem. Daļa šo sarunu ir atstāstīta evaņģēli-

jos. Sevišķi daudz šāda veida sarunu ir Jāņa evaņģēlijā.

Ļaudis gan parasti vairāk interesē politiska, nacionāJa, saim-

nieciska un sociāla satura sarunas, mazāk jau runas par mākslu

un literātūru, un vēl mazāk reliģioza satura sarunas. Ja šīs pē-

dējās arī notiek, tad bieži vien tās ir stipri paviršas. Tomēr

stipri satrauktos sava mūža posmos cilvēku sāk vairāk interesēt

reliģiozi jautājumi, un tāpat arī vispār stipri satrauktos laikos

visā cilvēcē rodas krietni daudz cilvēku, kas nododas reliģiozām

pārdomām, un tā rodas nopietna veida sarunas ticības lietās. Tad

rodas sarunas, kuras ir radniecīgas sarunām, kādas mums atstā-

stītas evaņģēlijos. Atcerēsimies dažas.

Kāds jūdu valdības vīrs — varizējs Nikodēms — pat naktī

nāk pie Jēzus, tik liela viņa nepieciešamība ar to satikties un sa-

runāties, bet bail, ka pārējie varizēji to pamanītu. Viņu abu sa-

runas tēma ir cilvēka otrreizējā piedzimšana: Kas no miesas dzi-

mis, ir miesa, un kas no Gara dzimis, ir gars (Jāņa cv. 3, 1—12).

Kādā citā gadījumā tas ir bagātais jauneklis (Mateja cv. 19,

16—26), kurš pie Jēzus atnācis, lai noskaidrotu ļoti svarīgo jautā-

jumu: ko laba viņam darīt, lai dabūtu mūžīgu dzīvību. No sa-

runas izriet, ka tādā gadījumā vispirms jāpilda visi baušļi un pēc

tam vēl jāupurē tas, kas jaunekļa sirdij ir visdārgākais.

Virsmuitnieks Caķejs sākumā vienkārši vēlas Jēzu redzēt,

bet kad Jēzus pats ierodas pie viņa viesos, tad iedegas savstarpē-

ja saruna tādā mīlestībā, ka Caķejs pusi no savas mantas atdod

nabagiem, un no tā, ko citiem ir izspiedis, tas atdod četrkārtīgi

(Lūka cv. 19, 1—10).

Pie māsām Marijas un Martas viņu mājā ierodas Jēzus. Sa-

runā ar viņām noskaidrojas, ka māsa Marija tomēr ir pārāka par

māsu Martu, jo pārrunu beigās Jēzus tās abas salīdzina un vērtē

sekojošiem vārdiem: „Marta, Marta, tu rūpējies un zūdies par

daudzām lietām, bet tikai vienas lietas vajaga, Marija sev izrau-

dzījusies labo daļu, tā viņai netps atņemta." (Lūka cv. 10, 38—42).

Kāda saruna ar rakstu mācītājiem un varizējiem notiek gadī-

jumā, kur tie pie Jēzus ir atveduši vienu laulības pārkāpēju, lai

iegūtu viņa piekrišanu tās nomētāšanai ar akmeņiem. No saru-

nas izriet, ka Jēzus tam arī piekrīt, bet tikai ar vienu noteikumu:
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„Kas no jums ir bez grēka, tas lai pirmais met akmeni uz vi-

ņu." (Jāņa cv. 8, 1—11).

Kādreiz Jēzum viesojoties varizēja Sīmaņa namā, pēkšņi tur

ierodas kāda sieva, kas pilsētā pazīstama kā grēciniece. Sarunā

Jēzus atklāj Sīmaņa vājības un izceļ grēcinieces nopelnus, lai at-

taisnotu savu nostāju un vārdus: „Viņas grēki, kuru bija daudz,

ir piedoti, jo tā daudz ir mīlējusi; bet kam maz piedod, tas mīl

maz. Tava ticība tev palīdzējusi, ej ar mieru." (Lūka cv. 7, 36—

50).

Daudz sarunu Jēzum ir arī ar mācekli Sīmani Pēteri. Ir sa-

runas arī ar citiem mācekļiem. Mēs visur tomēr sastopamies ti-

kai un vienīgi ar Jēzus reliģioza satura sarunām. Cita veida sa-

runu evaņģēlijos nav. Mēs redzam, ka ne jau visas Jēzus sarunas

beidzas ar panākumiem. Ir arī tādas, kurās neizdodas otro pusi

pārliecināt vai arī tas izdodas tikai daļēji.

Sīkākam iztirzājumam mēs esam izraudzījuši Jēzus sarunu

ar zamariešu sievu. Esam pie tam izraudzījuši šīs garās sarunas

tikai vienu daļu — sākuma posmu. Saruna iesākas ar to, ka Jēzus

zamariešu sievai saka: „Dod man dzert;" Bet zamariete aiz šī

vienkāršā Jēzus lūguma pēc ūdens saskata ko citu. Viņā pret

Jēzu rodas neuzticība un aizspriedumi. Abi šie reliģiozo sarunu

šķēršļi tādi paši ir palikuši gadu simteņiem cauri līdz pat mūsu

dienām. Arī tagad ļaudis reliģiozām sarunām pieiet ar šiem di-

viem iebildumiem. Baznīcas un draudžu darbinieku sarunas

tiek uzņemtas ar neuzticību un aizspriedumiem. Neuzticība iz-

paužas jautājumos: „Vai viņš runā patiesību? Vai viņš domā, kā

runā? Vai tā ir viņa pārliecība?" Aizspriedumi ietveras jautā-

jumos: „Kā viņš to zin? Kas viņš mums par teicēju, par pado-
ma devēju?"

Savai sarunai ar zamariešu sievu Jēzus par tēmu ir izraudzī-

jis — slāpes pēc dzīves, šīs slāpes pēc dzīves visos ir

ļoti lielas. Sevišķi lielas tās ir jaunatnē. Vecākā paaudzē tās nav

vairs tik krasas, jo daudzās vilšanās dzīvē, nepiepildītās cerības,

daudzās rūpes un ciešanas, nelaimes un neveiksmes ir jau daļēji

notrulinājušas šīs dedzīgās slāpes pēc dzīves.

Arī zamariešu sievai slāpst pēc dzīves. Šinīs savās lielajās

slāpēs pēc dzīves viņa ir aizvirzījusies neceļos. Viņa ir dzērusi

dzīvības ūdeni ne tikai no akām un avotiem, bet arī no dīķiem un

peļķēm, mārkiem un purviem. Pieci vīri jau tai ir bijuši, bet

tas, kas tai tagad ir, nav nemaz viņas vīrs.

Kāds dzīves veids tad īsti apmierina dzīves slāpes? Vispirms

jau agrā bērnībā un vēlāku jaunībā ir vajadzīgs cilvēkam dot

iespēju visu savu spēju attīstīšanai. Blakus iespējai jābūt arī

pamudinājumam to darīt, jo ir bijis un būs daudz tādu cilvēku,

kuriem visas iespējas bija dotas savu spēju attīstīšanai, un tomēr

tie tās nav izkopuši. Viņi savā bērnībā un jaunībā vai nu ir bi-
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juši pārāk izlutināti, gļēvi, kūtri un slinki, vai ari pāragri sākuši

meklēt pēc izklaidēšanās un izpriecām. Vēlākā mūžā viņu vidū

daudzi to ir nožēlojuši, bet jau stipri par vēlu. Viņu mums to-

mēr mazāk žēl nekā to, kas ir vēlējušies attīstīt visas sava gara,

prāta un miesas spējas, bet kuriem šo iespēju ir lieguši apstākļi
un cilvēki.

Tāpat katram cilvēkam vajaga rast savām interesēm un spē-

jām atbilstošu darbu. Tieši darbā cilvēkam jāpavada ļoti liela

sava mūža daļa. Daudziem cilvēkiem bieži vienīgi viņu darbs

paliek to iepriecinātājs un mierinātājs. Ja cilvēks ir atradis sa-

vām interesēm un spējām atbilstošu darbu, tad tāds darbs viņam

nekad netop par nastu un slogu. Tieši, tādā darbā un šī darba

sekmēs cilvēks var saņemt gandrīz vai vislielāko sava mūža prie-

ka daļu. Ja cilvēkam ir savām interesēm un spējām atbilstošs

darbs, tad tādā darbā viņš ieliek visu sevi, neapskauž citus viņu

vieglā darba dēļ un nav nenovīdīgs viņu darba sekmēm

Katram cilvēkam vajaga rast skaidru dzīves mērķi, kas mū-

žam dod jēgu. Arī interesanta un patīkami rotaļīga dzīve cilvē-

kam bieži kļūst sekla un notrulina viņu pašu, ja nav noteikta

dzīves mērķa. Vēl vairāk šis mērķis, kas dzīvei dod jēgu, ir ne-

pieciešams cilvēkam cīnītājam, lai tas varētu atsacīties un uzupu-

rēties. Noteikts dzīves mērķis palīdz vieglāk pārciest grūtības,

nelaimes, neveiksmes un sāpes.

Cilvēkam nepieciešams mīlēt citus cilvēkus un pašam tikt mī-

lētam no citu cilvēku puses. Ir daudz jau iegūts, ja šinī nepie-

ciešamībā ir sasniegta tikai puse: vai nu tas, ka cilvēks var mī-

lēt citus cilvēkus, bet tie viņu nicina un atmet, vai arī, ka citi

viņu mīl, bet viņš pats nevar iesilt pretmīlestībā. Tomēr ir jā-

cenšas panākt, lai ikviens cilvēks savu sirdi tā būtu izkopis, ka

viņš varētu mīlēt citus cilvēkus tādā spēkā un degsmē, kura aiz-

rautu pretmīlestībā.

Cilvēkam vajadzīga paļaušanās uz Dievu, un šai paļāvībai,

dievbijībai un ticībai jābūt tik lielai, lai cilvēks aizvienam —

vislabāk vienmēr — pārdzīvotu Dieva klātbūtni, Dieva palīdzību

un Dieva apžēlošanu. Tas dara sirdi pacietīgu, klusu un skaid-

ru. Tas dod garam spēku un varenību. Tas dod dvēselei spār-

nus cēliem lidojumiem saulainās mūžības tālēs.

Ja kāds cilvēks iegūtu visu to, viņš būtu laimīgs. Visa tā

piepildījumu ir apsolījis Jēzus Kristus. Ir solījis un pildījis vi-

siem tiem, kas savas slāpes pēc dzīves nav remdējuši dīķu un

pejķu, mārku un purvu ūdeņos, bet ir nākuši un nāk pie Viņa,
lai Viņš dotu īsto ūdeni dzīves slāpju remdēšanai. Ik vienam,

kura sirds un dvēsele dzers no šīs pasaules ūdeņiem, atkal vien-

mēr slāps, un viņš savās slāpēs jutīsies kā tuksneša smiltīs. Tā

jutās zamarieša sieva. Tā jūtas visi viņai līdzīgie. Tā jūtas dau-

dVj, ļoti daudzi. Slāpst, visiem slāpst. Slāpst pēc dzīves. Slāpst
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dzīvē. Arī Jēzum slāpa. Slāpst cilvēkam, slāpst visai cilvēcei.

Cilvēks grib dzīvot. Grib dzīvot vienumēr un mūžam. Tā dvē-

selei rodas slāpes pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva. (Ps. 63, 2).

Slāpēs pēc Dieva jāapvienojas visām slāpēm: savu spēju at-

tīstīšanai, savām spējām un interesēm atbilstoša darba atrašanai,

dzīves jēgas un mērķu meklēšanai, cilvēku mīlēšanai un mīlē-

tam tapt, paļāvībai un ticībai uz Dievu. Slāpes pēc dzīves var

pilnīgi veldzēt vienīgi Dievs Jēzū Kristū: kas man tic, tam ne-

slāps ne mūžam (Jāņa cv. 6, 35), ja jūs nedzerat Cilvēka Dēla

asinis, jums dzīvības nav sevī (Jāņa cv. 6, 53), kas manas asinis

dzer, paliek manī, un es viņā (Jāņa cv. 6, 56), kas dzers no tā

ūdens, ko es tam došu, tam ne mūžam vairs neslāps, bet ūdens,
ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzī-

vei (Jāņa cv. 4, 14).

Baznīcas gadā dažkārt 24. svētdiena pēc Vasaras svētku at-

svētes iekrīt arī Mirušo piemiņas svētkos, tamdēļ slāpes pēc dzi-

ves, tās dzīves, kas tikai īsu posmu risinās šajā saulē, bet nemir-

stīga kļūst vienīgi mūžībā, atcerēsimies kādu citu Jēzus Kristus

apsolījumu dzīves slāpju remdēšanai: „Es esmu augšāmcelšanās
un dzīvība; kas man tic, dzīvos, arī ja tas mirs, un ikviens, kas

dzīvo un tic man, nemirs ne mūžam." (Jāņa cv. 11, 25—26).

Zamariete lūdzās: „Kungs, dod man tādu ūdeni!"

Mēs lūdzamies:

Dzīvā ūdens avotu Manā sirdī radi; Tava gara skaidrotu,

Tu pats mani vadi. Dzīvībā mūžīgā Vienoti lai kļūtu — Un es

Tevī būtu.

Prāvests A. Birnbaums, Los Andželosā, Kalifornijā

DIVDESMIPIEKTĀ SVĒTDIENA PĒC VASARAS SV. ATSVĒTES

(ARĪ JAUNATNEI)

AKMENS

Tas akmens, ko nama taisītāji ir atmetuši, ir

palicis par stūra akmeni — tas ir no tā Kunga un ir

brīnums mūsu acīs.

Ps. 118, 22—23.

Cik daudzreiz dabā un dzīvē nepaejam garām vienam otram

priekšmetam un lietai tikai tāpēc vien, ka tā mums izliekas pārāk

niecīga un neievērojama. Tautas dvēsele tomēr arī tur saskata

kaut ko sevišķu, pat daļu no mūžības. Viņu interesē ceļmalas

āboliņš, „kājiņām nominams", vējā līgojoša smilga pļavmalā, smil-

šu graudiņš jūrmalā, vai balta sniega pārsliņa, kas viegli lidinās

uz zemi. Ar apbrīnojamu novērotāja spēju jau senais latvietis ir

novērojis dabu un viņas lietas ap sevi, tās izprazdams un meklē-
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dams sakarus ar lielo dzīvi. Tā ir izveidojušās senas gudrības un

atziņas, kas sastopamas tautas gara mantās. Ari mums, kristīga-

jiem ,ir kāda brīnišķa grāmata, Sv. Raksti, no kuriem, še nolasī-

tajos pantiņos, aplūkojamais priekšmets ir parastais un visiem

pazīstamais —

Akmens.

Latvju dzejnieks Leonīds Breikšs savā „Brīvlbas pieminekļa

balādē" saka: „Akmens runu runā, akmens Dievu lūdz." Mūsu

pieminētais akmens mums stāsta:

1) par atmesto un nicināto akmeni,
2) par stūra akmeni un

3) par mūsu attiecībām pret šo akmeni.

I

Atmestais un nicinātais akmens.

Tas akmens, ko nama taisītāji atmetuši, ir tiešām dīvains ak-

mens. Reiz tas stāvēja paša tīruma vidū, kur zemnieks vaiga

sviedros ara un ecēja. Neuzmanība darbā, vai paviršība, un arkls

piepeši aizķeras aiz šī akmens, zirgs apstājās vilkt, un zemnieks

pukojās, kāpēc šim jāstāv še, tieši tīruma vidū, kāpēc tas liek

apstāties darbā, kāpēc tādēļ še arvienu jāuzmanās? — Prom ar

to, prom uztīruma malu, pie lielā ceļa. —
Tā šis akmens kļuva

par apputējušo ceļmalas akmeni. Tomēr arī tur tas kļuva par

piedauzības akmeni. Tumsā iedami, daudzi pie tā nodauzīja kā-

jas un vienam otram neuzmanīgam braucējam pat rati apgāzās.

Nē—nē! šis akmens stāv par tuvu ceļam, bet tāļāk velt to arī

nevar, jo tad tas ievelsies grāvī un lietus laikā tekošajam ūdenim

aizsprostos ceļu, tāpēc prom ar to! Bet uz kurieni? — Kaut vai

uz meža biezokni! Tā šis akmens kļuva par meža akmeni. Kā

nobijies, kā nokaunējies tas ar laiku apsedzās ar biezu, tumšzaļu

sūnu segu.

Cik ilgi šis akmens mežā tā bija gulējis, grūti pateikt, bet ša-

jā laikā šad tad pie tā bija pienācis mežsargs un viens otrs garām-

gājējs. Viņi bija sprieduši, kāpēc šis vecais akmens milzenis te

stāv mežā, auksts un ciets, kāds labums kādam te no viņa, pat

koki tanī vietā vairs nevar augt? — Neilgi pēc tam tika nolemts,
ka tas jāved uz jaunbūvi. Gruntsgabalā novelts, tas palika gu-

ļam, jo nama cēlāji nosprieda, kāpēc viņu nelielai celtnei vaja-

dzīgs šis milzīgais akmens, ja mazāku diezgan. Strādnieki uz to

pat vairs nepaskatījās. Viens otrs tam uzmeta nevīžīgi kādu tuk-

šu cementa maisu vai javas piku. Tā šis akmens kļuva par nama

taisītāju atmesto un pat nicināto akmeni.

Tas tiešām dīvains akmens un tas beigu beigās, pārnestā no-

zīmē, nav nekas cits, kā Vecās Derības pareģotais un Jaunās De-

rības apliecinātais, krustā sistais Pestītājs Jēzus Kristus, „kas jū-

diem apgrēcība un pagāniem ģeķība" (1. Kor. 1, 23.) un par kuru

reiz atskanēja nevaidami pūļa saucieni: „Sit Viņu krustā... sit
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Viņu krustā!

Cauri gadsimteņiem, visus tos divi tūkstoš gadus, Jēzus Kri-

stus ir bijis daudziem piedauzīšanas un klupšanas akmens. Viņš

ir nostājies pašā dzīves un darba centrā un vēro, vai tur nav pa-

viršības un nolaidības. Viņš nostājies cilvēkiem pašā dzīves ce-

ļa malā un vēro, vai dzīves gājēji nestaigā tumsā, un vai tie, ne-

aizmaldās prom no īstā ceļa. Tādiem tumsas ceļu gājējiem Viņš

izliekās piedauzīšanas un klupšanas akmens, jo paši savas vainas

un maldus viņi negrib saskatīt. Tie ir līdzīgi noziedzniekiem,

kuri vainu saskata tiesnesī, bet nevis sevī pašos. Protams, vi-

ņi vēl arvien labprāt kliedz: „Nost ar tiesām un tiesnešiem, nost

ar Kristu un kristīgo baznīcu, sit Viņu krustā, sit Viņu krustā!..."

Šie saucieni jo spilgti skan despotiskajos austrumos, bet tie sadzir-

dami šur tur arī demokrātiskajos rietumos un šad tad arī mūsu

vistuvākajā apkārtnē.

Bez šādiem noteiktiem Kristus un Viņa baznīcas pretiniekiem
ir arī tādi, kuri, sevi uzskatīdami par moderniem cilvēkiem, ticī-

bas lietas pieskaita pie viduslaiku parādībām, kas salīdzināmas

ar sūnām apklāto akmeni.

Protams, ticības lietas nav radušās ne šodien, ne vakar, lai

rītu jau aizmirstu, tās nav radušās pat viduslaikos, bet tām ir

daudz dziļāka un vēl vecāka sakne, šie cilvēki ir aizmirsuši, ka

kristīgā baznīca pastāv turpat jau divi tūkstoš gadus un ka ticī-

bas dzīve vispār ir tikpat veca, cik visa cilvēce. Tie ir aizmirsu-

ši, ka tieši viņu ateistiskie uzskati ir sen jau novecojušies. Tie

ir aizmirsuši, vai arī nekad nav zinājuši, ka tieši mūsdienu lielo

demokrātiju valstsvīri, pēc rūgtas dzīves skolas un vadīdamies

no neapgāžamām vēstures atziņām, nākuši pie pārliecības, ka pa-

saulei un nākotnes cilvēcei ir tikai divi iespējas: vai nu ar kristī-

go ticību uzvarēt, vai arī bez tās bojā iet. Tāpēc nav brīnums,

ka tieši tagadnes un rītdienas cilvēks mēģina savas dzīves celtnes

pamatā likt šo lielo, vareno akmeni. Protams, ne visiem tas vairs

izdosies, ja nams ir sākts celt bez šī stiprā pamata. Vēlāk savu

kļūdu viņi saskatīs, bet tagad viņiem liekas, ka šis akmens ar

savu lielumu pat traucē viņu dzīves nama celšanu it īpaši, ja

šis nams mērķu un uzdevumu ziņā ir mazs un zems. Lai tas

paliek uz gruntsgabala guļot, mums tas nav vajadzīgs. Nav brī-

nums, ka, reiz lietota, novārtā pamesta lieta, kļūst par nicinātu

lietu. Kurš te patiesībā pelna nicināšanu, tas visiem skaidrs.

Katru lietu tomēr var aplūkot no vairākiem viedokļiem, un tā arī

atmestais un nicinātais akmens var kļūt par citu akmeni.

II

Stūra akmens.

„Tas akmens, ko nama cēlāji atmetuši, ir palicis par stūra ak-

meni," ir apstiprināts Svētajos Rakstos. Kur un kādos apstākļos

cilvēks arī neatrastos, šis mūžīgais akmens viņam var tapt par
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neaprakstāmu vērtību, pat par visas dzīves nesatricināmo pama-

tu.

Tas ir vairāk kā tīruma vai ceļmalas akmens, — tas ir pats

dzīvais Kristus, pie kura ir atraduši patvērumu un stiprinājumu

daudzie piekusušie dzīves ceļinieki. Ja arī tev, kristīgais draugs,

un mīļais tautieti, svešumā vairs nebūtu neviena tuva cilvēka,

pie kura piespiest savu nogurušo galvu, savā Kungā un Pestītājā

tu atradīsi vislabāko draugu, kurš tevi nekad nepametīs un arī

nekad tev garām neaizies. Tas vairāk kā meža akmens — tas ir

Jēzus Kristus un Viņa Baznīca, kas šajos divi tūkstoš gados ir

raisījusi dvēseles dziļuma spārnus daudziem jo daudziem ievēro-

jamiem māksliniekiem, kuru darbi iepriecina, iesilda un iedroši-

na līdzcilvēku sirdis no paaudzes uz paaudzi.. Tas ir lielāks un

varenāks: tas visas kristīgās baznīcas nesalaužamais pamats, uz

kura stāvēdama, tā iet jau divdesmit gadsimteņus no spēka uz

spēku, no uzvārās un uzvāru. Viņš ir arī katra atsevišķā indi-

vīda stiprākais dzīves pamats, jo „Jēzus Kristus tas pats vakar,

šodien un mūžīgi, ko nekādas laika straumes neaizskalos un ne-

salauzīs. Ja šāds pamats ir likts, tad nav jābaidās un nav arī

jāpūlās meklēt vēl kādu citu pamatu, jo „citu pamatu neviens

nevar likt par to, kas ir likts, proti, Jēzus Kristus", (1. Kor. 3, 10.).

Ja arī šis „akmens" dažreiz liekās pārāk ciets, tad var tikai prie-

cāties, jo tāds dzīves ēkas pamatus vislabāk nostiprinās un, kur

tas būs vajadzīgs, pat uguni šķils, kā Viņš to pats saviem '"ār-

diem ir apstiprinājis, sacīdams: „Es esmu nācis uguni mest uz

zemi un kā es gribētu, ka tā jau degtu." (Lk. 12, 49.). Mēs va-

ram tāpēc tikai sacīt un liecināt: „Brīnišķīgs ir šis akmens, tiešām

tas ir no tā Kunga!" Tomēr ar to vien vēl nav izteiktas mūsu

attiecības pret Viņu, tāpēc beigās arī par to vēl kādu vārdu ru-

nāsim.

111

Mēs un šis akmens.

Var sacīt, ka Jēzus pats un Viņa dzīve, no silītes Betlēmē līdz

Lieldienu rītam un līdz Viņa debesbraukšanai, ir viens vienīgs

liels brīnums, kas mums dod liecību un saka: „Tas ir no tā Kun-

ga!" šajā brīdī tomēr jautāsim paši sev, vai „Viņš ir brīnums arī

mūsu acīs." Protams, mēs Viņam neko nevaram ne pielikt, nedz

atņemt, bet mēs to jautājam paši sevis dēļ: vai mēs Viņu atzīstam

par savu Kungu un Pestītāju, vai mēs Viņu esam izraudzījuši arī

savai dzīves ēkai par stipro stūra akmeni? Paraudzīsimies, vai

neceļam šo ēku uz kāda nestipra un irstoša pamata, vai pat pil-

nīgi bez tā, un vai Viņš ar to arī mums nav palicis par atmesto

un pat par nicināto akmeni. Ļaunu piemēru tam visā mūsu ap-

kārtnē nekad nav trūcis ne pie atsevišķiem cilvēkiem, ne pie ve-

selām filozofiskām sistēmām un dzīves uzskatiem. Nav nemaz tik

sen, kad bez Kristus mēģināja celt „jauno Eiropu", daži iet vēl
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tālāk un vēl arvienu nebeidz lielīdamies sacīt: „Mēs jaunu pa-

sauli sev celsim, kur valda taisnība un darbs..." Kā neuzcēla

bez Kristus „jauno Eiropu", tā neuzcels arī „jauno pasauli", kaut

gan bezdievji brutālā veidā šai darbā ir iesaistījuši jau vairāk ne-

kā trešo daļu no visas cilvēces. Darbs, vergu darbs, tiešām vai-

rojas, bet taisnības kā nav, tā nav. Vārds „taisnība" tiem ir ti-

kai izkārtne, aiz kā slēpjas vislielākā netaisnība, meli un tuk-

šums. Mēs, kas esam iepazinušies ar šādiem uzskatiem un ari

ar Sv. Rakstu spriedumu, varam droši liecināt pārējai pasaulei,

ka šī celtne sagrūs un ka tās gāšanās būs liela. Lai Dievs mūs

visus pasargā no tāda likteņa! Tikai Jēzus Kristus, šis stiprais

stūra akmens, lai paliek arvienu kā īstais brīnums mūsu acīs. Tik

uz Viņa var tikt uzcelta jauna pasaule un arī mūsu dzīves ēka.

Tāpēc šai dienā, lai mēs savu pārliecību un apņemšanos no jauna

apliecinām ar dziesminieka vārdiem:

„Dievs ir mūsu cerība, Akmens kalns, uz kā mēs stāvam!

Šī ir draudzes ticība, Ko ne mūžam neatstājam. Jēzu, mūsu

gaišība, Paliec mūsu cerība!" (487, 5.). Amen.

Mācītājs Alfreds Goba, Minchenē, Vācijā

DIVDESMIT SESTĀ SVĒTD. PĒC VASARAS SV. ATSVĒTES

(BĪBELES SVĒTKOS)

KRISTUS EVANĢELIJA GAISMĀ UN SPĒKĀ

Jo es nekaunos Kristus evaņģēlija: tas ir Dieva

spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic: jūdam visu-

pirms un arī grieķim. Jo tanī atklājas Dieva tais-

nība no ticības uz ticību, kā rakstīts: no ticības tais-

nais dzīvos.

Rom. 1. 17—18.
"

Pasaulē ir daudz grāmatu. Ir interesantas, gudras un aiz-

rautīgas grāmatas. Lielu dzejnieku, gudru un slavenu vīru sa-

rakstītas grāmatas. Ir tūkstošos eksemplāros iespiestas, daudzās

valodās tulkotas un miljonu lasītas grāmatas. Grāmatas ir cil-

vēces gara dzīves apcirkņi, kuros sakrāti tās meklējumi un atra-

dumi.

Bet starp šīm visām daudzajām, pat neskaitāmajām grāma-

tām, ir viena, gluži īpatnēja grāmata, šī grāmata ir Svētie Rak-

sti — Bībele. Bija laiki, kad Bībele bija lielākā grāmata. Tagad

ir daudzas vēl lielākas grāmatas par Bībeli. Un tomēr, Bībeles

vietu nevar ieņemt vai aizstāt neviena cita grāmata.

Gan 18. g.s. franču filosofs un rakstnieks Voltērs (Voltair)

pareģoja, ka pēc simts gadiem Bībele būšot atrodama tikai mu-

zejos. Ir noticis pavisam pretējais. Tā ir jau tulkota vairāk kā

tūkstots valodās un tiek izplatīta katru gadu miljoniem eksem-
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plāros. Ņujorkā pat pastāv milzīga bibliotēka, kurā savāktas Bī-

beles vai tās daļas 975 valodās.

Kur ir meklējams Bībeles noslēpumainais spēks? —

Latviešu rakstnieks Kārlis Skalbe par Bībeli raksta: „Ejot pa

Blaumaņa ielu, es arvienu apstājos pie Bībeļu biedrības veikala

loga un izlasu kādas rindas atvērtā Bībelē tur, kur skats nejauši

krīt. Tad man arvienu ir tā, it kā es būtu pieskāries ugunij. Ik-

katra rinda ir brīnišķīgas kvēles pilna: tā vai nu svētī, vai nolād,

jo uzšķirtas tiek arvienu Vecās Derības lapas puses. Bībele ir

liesmainākā grāmata, kuru es pazīstu. Tā nepazīst vienaldzības.

Kad esmu noguris, man tīkas uz īsu brīdi pieskarties šīm kvēlošām

lapām, un kāda dzirksts krīt manā dvēselē, to no jauna iededzi-

not.

Mana pirmā grāmata bija Bībele. Antonam Austriņam tā bi-

ja arī pēdējā, jo beidzamās slimības dienās viņš sievai lūdzis la-

sīt sev priekšā, ko no evaņģēlija. Es esmu laimīgs, ka Bībele ir

bijusi mana pirmā grāmata."

Blībele ir audzinājusi stiprus un lielus raksturus. Mārtiņš

Luters, toreiz pieķēdēto, Bībeli vispirms atbrīvoja, tad pārtulko-

ja tautas valodā un deva ļaužu lietošanā. Prāvests Ernests Gliks

Alūksnē Bībeli tulkoja latviešu valodā un deva mūsu tautai.

Vareni ozoli bija izauguši Alūksnes mācītāja mājas pagalmā,

stādīti Bībeles tulkojuma piemiņai. Jaunās Derības ozols stādīts

1685. gadā, bet Vecās Derības ozols — 1689. gadā. Visādas vēt-

ras un negaisi bija pāri brāzuši šiem piemiņas ozoliem, bet tie

stāvēja.

Tā arī ar grāmatu grāmatu — Bībeli. Tā daudzreiz ir tikusi

nicināta, nīsta, plosīta un dedzināta. Tad atkal iekārota un goda

vietā likta. Tā lasīta trūkumcietēju būdiņā un bagātnieka pilī,
lasīta pie skalu uguns un atkal elektrisko spuldžu žilbinātājā gais-

mā, lasīta laimes un prieka brīžos, bet vēl vairāk tā lasīta dziļā
izmisumā, dvēseles mokās un sāpēs, lasīta jaunus dzīves ceļus sā-

kot un pie mirēja gultas. Un ikreizi, kad tā lasīta, svētības

straumes ir lijušas dvēselēs.

Ir skaisti, kad draudzes rīko Bībeles svētkus. Dienu veltītu

Bībelei. Bībeles svētki nāk ar atgādinājumu un mudinājumu:

„Meklējiet rakstos!" Pasaulē, lūk, nav tādā cilvēka, kas zinātu

atbildes uz visām dzīves mīklām, bet it sevišķi, uz tā sauktajiem

mūžīgajiem jautājumiem, nē. Bet ir viena tāda grāmata. Tā ir

Bībele. Tai ir atbildes uz visām mīklām. Visiem tā ir rakstīta.

Bet vēl daudzi to negrib dzirdēt un daudzi nevar saprast.

Atsēdies draugs! Lasi, iedziļinies, pārdomā! Bībelē ir atbil-

des visām dzīves mīklām. Arī tam: kāpēc nav laimes bez nelai-

mes, kāpēc nav prieka bez sāpēm, kāpēc nav dzīvības bez nāves?

— Un tie ir jautājumi, uz kuriem arī tu, un ikviens cilvēks grib

dzirdēt atbildi. Un visām mīklām atbildes ir Bībelē.
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Ļevam Tolstojam arvienu bijusi vajadzība, dienu iesakot, iz-

lasīt kādus apgarotus vārdus. Tāpēc viņš izlasījis ievērojamu

dzejnieku un domātāju izteicienus un sakopojis tos grāmatā kat-

rai dienai, lai tie arvienu būtu visiem pieejami.

Apgaroti, visiem pieejami vārdi ir atrodami Bībelē. Nebūsim

kūtri un pavirši, bet čakli, dedzīgi un neatlaidīgi meklētāji.

~Valdnieku vēstules jāpārlasa divas un trīs reizes, jo tās ir

rakstītas gudri un ar apdomu. Bībele jālasa daudz vairāk un

biežāk; jo tur Dievs licis uzrakstīt savu gudrību," saka Mārtiņš
Luters.

Bībele — Dieva gudrības un Kristus evaņģēlija grāmata. Tai

jātop par mūsu ceļa rādītāju, par mūsu dzīvības un spēka avotu,

tai jātop mūsu dzīvē par degošu uguns sārtu. Lai arī mēs līdz ar

apustuli varētu liecināt: „Es nekaunos Kristus evaņģēlija, jo tas

ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Jo tanī atklājas

Dieva taisnība no ticības uz ticību, kā rakstīts: no ticības taisnais

dzīvos."

Dieva vārdam — Kristus evaņģēlijam ir jātop mūsu sirdīs.

„Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs, un asāks par katru abās pu-

seli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta

sēs griezīgu zobenu, un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvē-

tiesnesis." (Ebr. 4, 12.).

Kristus evaņģēlijs mūsu dzīves, mūsu darbu, mūsu domu un

mūsu sirds prāta tiesnesis, še mūsu dzīvei likts stiprs pamats,

nospraustas drošas robežas, uzlikta liela atbildība. Cilvēka mūžs

un dzīve skatīta un vērtēta no mūžības viedokļa — sub specie

aeternitatis. Bet kur lielas cīņas un liela atbildība, tur arī liela

alga un laime.

„Es lasu Bībeli, bet Dievam žēl, es nekā nemantoju," saka

reizēm cilvēki. Jā, arī tā var būt. Bībeli lasīdami, mēs varam

arī maz mantot. Bet še ir jāprasa, kā mēs lasām. Luters saka:

„Ticība ir Svēto Rakstu atslēga." — Ticība, bērna prāts un lūg-

šanas ir vajadzīgas, lai atklātos Bībeles noslēpumi, dziļumi, gud-

rība un bagātība.

Bībele ir jālasa tā, kā ir mācījis mūsu mīļais Archibīs-

kapa tēvs: „Nelasi evaņģēliju tā, kā lasa advokāts testamentu,

izšķirodams un aplēsdams, kas kuram pienākas, bet lasi tā, kā

dēls vai meita lasa savas mīļās mātes, vai mīļā tēva novēlējumu.

Un Kristus evaņģēlijs kļūs par gaismas, spēka un mūžīgās dzīvī-

bas avotu."

Pašreizējā laikmetā, kad diezgan ievērojama mūsu tautas da-

ļa ir dažādās pasaules malās — trimdā, Bībele ir arī ievērojams

palīgs mūsu dzimtās valodas un tautības saglabāšanā. Lasīdami

Bībeli, „... mēs dzirdam mūsu pašu valodā Dieva lielos darubs

paužam." (Apustuļu darbu gr. 2, 11.).

1930. gada ziemā dzejnieks Edvorts Virza viesojās lecavas
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mācītāja mājā. Mēs runājām par Bībeles valodu. Virza toreiz

skandēja veselas nodaļas no pravieša Jeremijas grāmatas. Skan-

dēja iespaidīgi un aizrautīgi. Liels latviešu dzejnieks un cēls

patriots mācēja veselas nodaļas Bībelē no galvas. „Kaut es tā va-

rētu?" — es toreiz domāju. Tas nozīmēja, ka šis latviešu dzej-

nieks, liels dzejas formas meistars, daudz bija lasījis arī Bībeli.

Bībeles svētku laipno aicinājumu, mēs esam dzirdējuši. Es

domāju, ir radusies arī zināma apņemšanās, sekot svētku aicinā-

jumam. Un pati skaistākā svētku izskaņa, tu paņem atkal Bībe-

li, to atver un lasi! Tu bijībā un klusumā saki: „Runā, Kungs,

es klausos!"

Un Kungs Kristus paceļ savu balsi un runā ar tevi. Viņš ru-

nā par tavu un citu cilvēku dzīvi, par cilvēku dvēseli, par grē-

ku, par pestīšanu un par debesu valstību. Un brīnums, Viņa evaņ-

ģēlija gaismā, visi sarežģījumi un samezglojumi atrisinās, un visa

cilvēka dzīve kļūst tik vienkārša un gaiša kā visgaišākā saules

diena.

„Lūk — raksti, kas mums spēku rāda, Kad dzīves vētras viļ-

ņus veļ. Par katru salauzto Dievs gādā, Un grimstošo Dievs

augšup ceļ. Pie Dieva tik mums visiem nākt, Ar Viņu jaunu

dzīvi sākt." Amen.

Mācītājs Alfr. Sudars, Čikāgā, ASV

DIVDESMITSEPTĪTĀ SVĒTD. PĒC VASARAS SV. ATSVĒTES

MIRUŠO PIEMINĒŠANAS DIENA

DIEVA GODĪBAS DRAUDZE

Tad viens no vecajiem sacīja man: Tie, kas

ģērbti baltās drēbēs, kas viņi un no kurienes viņi

nākuši? Es viņam atbildēju: Mans Kungs, tu to

zini! Un viņš man sacīja: šie ir tie, kas nākuši no

lielām bēdām un savas drēbes mazgājuši un tās ba-

linājuši Jēra asinīs. Tāpēc tie ir Dieva goda krēsla

priekšā un kalpo Viņam dienām un naktīm Viņa

namā, un tas, kas sēd goda krēslā, mājos pie viņiem.

Tiem vairs nebūs bada, tiem vairs neslāps, ne saule,

ne cits kāds karstums tos nespiedīs. Jo Jērs, kas

pašā vidū, goda krēsla priekšā, tos ganīs un tos ve-

dīs pie dzīvības ūdens avotiem, un Dievs nožāvēs

asaras no vinu acīm.

Jāņ. atkl. 7,13—17.

Mirušo sirdis aicina mūs šodien Apdomāt dzīvi, atcerēties

nāvi, Rādīt, kā satek dzīves pavedieni Tumšajos kapos. (Dz. gr.

794. 1.)

Mūsu dzimtenes draudzēs pastāvēja jaukais un svētīgais pa-

radums, ka baznīcas gada beidzamajā svētdienā dievnamos un
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kapsētās pieminēja visus tos, kurus nāve ir pagājušajā un agrā-

kos gados aizsaukusi mūžībā. Tamdēļ arī šo svētdienu sauca par

mirušo pieminēšanas jeb mūžības svētdienu. Dzimtenes dievna-

mi pildījās ar dievlūdzējiem( lai klausītos mierinājuma vārdos

par miršanu un augšāmcelšanos. Parasti šinī dienā pieminēja

daudz aizgājušos vārdā un dziedāja viņiem piemiņas pantiņus.

Ap altāriem pulcējās daudz dievgaldnieku, jo katram bija tā sa-

jūta, mēs varējām būt pret aizgājējiem daudz labāki, bet tagad

mūsu kļūdas var piedot tikai Dieva sūtītais Pestītājs Jēzus Kri-

stus, jo Viņš ir dzīvo un mirušo Pestītājs, vētdienas pēcpusdienā

daudzi ar skuju vainadziņiem rokās devās uz kapsētu, kur noti-

ka svecīšu gaismā piemiņas brīži, lai liecinātu, ka tā mīlestība,

kuru aizgājušie sējuši tuvinieku sirdīs, nav izdzisusi. Ir jauki, ka

šinī plašajā valstī, ASV, kur tagad dzīvo ap 60.000 latviešu, šie

svētīgie dzimtenes paradumi sāk atjaunoties. Pasaules karos,

bēgļu postā, bezdievju un varmāku vergu un darba nometnēs nā-

ve beidzamos gadu desmitos ir ievākuši bagātīgu pļauju. Un lai

arī daudzas kapu kopiņas mēs nezinām, kur viņas atrodās, lai arī

daudzas mīļo dusas vietiņas mēs nevaram sasniegt, tad tomēr ši-

nī dienā garā pie viņām nostaigāsim un noliksim savu lūgšanas,

mīlestības un pateicības ziedu, šodien pārdomāsim katrs savu

nostaigāto ceļu un jautāsim, vai tur nav daudz kas nokavēts un,

galvenais, vai mēs esam par savu nemirstīgo dvēseli gādājuši.

Pasaulīgā sabiedrība nīst šīs nopietnās domas un cenšās aizmir-

sties baudās un izpriecās, darbā un dzīves steigā. Baidās ierau-

dzīt dzīves tukšumu un bezdibeni, kurā nobeidzās dzīve bez Die-

va un Viņa sūtītā Pestītāja. Bet mēs, kristīgie un ticīgie cilvēki

gribam mācīties no nāves nebīties, bet uz to sagatavoties. Mēs

zinām, ka viņa visur mums seko, vai mēs priecājamies vai skum-

stam, un ka vienreiz pienāks tas brīdis, kad viņa uzliks savu auk-

sto, kaulaino roku uz mūsu pleca un sacīs: „Tavs laiks pagalam,

pasteidzies, tev jānāk līdz, ko kavējies!

Nāve ir, zināms, šīs pasaules noslēgums, un daudz kas nobei-

dzas ar viņas atnākšanu. Bet viņai nepieder beidzamais vārds,

viņa ir tikai sulainis, kurš pēc Dieva pavēles noved mūsu dvēse-

li vai nu tuvāk Dievam un mūžīgai gaismai, vai aizved no Dieva

un pieved tumsības gariem, kuriem patiesībā dzīvē jau esam se-

kojuši. Ticīgo cilvēku nāve ieved jaunā dzīvē, šinī jaunajā dzī-

vē mēs vairs neieņemsim vietu pēc savām zināšanām, bagātības,

veiklības ,goda un varas pakāpes, bet tikai pēc Dieva taisnās tie-

sas. Kas pastāvēs Dieva tiesā, tie nonāks atpestīto draudzē.

Nolasītajā vārdā mums stājās priekš gara acīm jauka glezna:

atpestīto draudze Dieva troņa priekšā, svētā glītumā un jaukumā.

Pārdomāsim par šīs draudzes likteni un jautāsim:

1) Kāds ceļš viņai jāiet pasaulē?

2) Kāds prieks to sagaida debesīs?
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I

Kad Jānis redz savā atklāsmes grāmatā atpestīto draudzi bal-

tās drēbēs tērptu Dieva troņa priekšā, viņš jautā vienam no ve-

cājiem: „Kas viņi ir un no kurienes viņi nākuši?" Atbilde skan:

„Šie ir tie, kas nākuši no lielām bēdām un savas drēbes mazgā-

juši un tās balinājuši Jēra asinīs."

Daudzreiz cilvēki pārprot īsta kristieša ceļu un domā, ka tam

vajaga būt līdzenam un gaišam un ka ticība ir nodrošinājums

pret visām nelaimēm un ciešanām. Tas ir liels pārpratums. Svē-

tie Raksti saka pavisam ko citu. Tā jau Vecajā Derībā mēs la-

sām: „Taisnam ir daudz bēdu, bet no visām tām tas Kungs to iz-

pestī. (Ps. 34, 20.). Mūsu dārgais Pestītājs saka to pašu: pasau-

lē jums ir bēdas, bet turiet drošu prātu, es pasauli esmu uzvarē-

jis!" Tikai starpība ir tā, kā katrs bēdas panes. Neticīgs cilvēks

tālāk projām no Dieva, līdz kamēr pazaudē pilnīgi ticību Dieva

tiek sarūgtināts un kurn pret Dievu un cilvēkiem un aiziet vēl

vadībai, mīlestībai un žēlstībai. Atceros kādu tēvu, kurš nāvē

pazaudēja savu vienīgo dēlu un pēc tam bija tik sarūgtināts pret

Dievu un cilvēkiem, ka viņš pārgāja pie bezdievīgajiem komuni-

stiem, tapa pie viņiem par atbildīgu darbinieku, bet arī tur neat-

rada apmierinājumu, un drīzi, sarūgtināts un īgns, mira ar sirds-

trieku, īsti ticīgu cilvēku ciešanu ugunis šķīsta un viņš, gājis

cauri šīm ugunīm, ceļas augšām augstākai kalpošanai. Tā kāds

kara ārsts stāsta par kādu nelaimīgu, bet dziļi ticīgu māti, kura

bija upurējusi uz tēvzemes altāra jau savus 3 dēlus. Arī cetur-

tais bija smagi ievainots un māte sēdēja dienu un nakti pie ie-

vainotā gultas, lai ar savu mīlestību un kopšanu glābtu dēla jau-

no dzīvību. Bet kad arī beidzamā dēla jaunā dzīvība bija kā sve-

ce izdzisusi, bēdās sagraustā un sarūgtinātā māte saka ārstam:

„Tagad nu es visu esmu atdevusi un visu upurējusi, un man vairs

nekā nav palicis!" Ārsts brīdi paliek kluss, nogrimis domā, un

tad atbild: „Vai tiešām jums nav nekā ko upurēt? Bet šīs mai-

gās rokas, kuras tā. prata savu dēlu kopt, šī jūtīgā, ticīgā un mī-

ļā sirds, kura ir svarīgākais katrai žēlsirdīgai māsai. Nāciet mums

palīgā mazināt ciešanas citiem karavīriem, kuriem ir tāds pats

liktenis būt ievainotiem, kā jūsu dēliem!"— „Bet man jāsēro un

jāraud par maniem mīļiem!" atbild māte. „Kalpošanā citiem cie-

tējiem jūs vislabāk godināsiet savu dēlu piemiņu un no savām

sirdssāpēm tiksat atbrīvota jaunai dzīvei kristīgās mīlestības un

cerības gaismā," atbild ārsts. Nelaimīgā māte palika par palīg-

māsu un tika cienīta un mīlēta visā slimnīcā kā baltais līdzcietī-

bas eņģelis.

Mēs visi nākam no liela bēdu laikmeta, kurš vairāk vai ma-

zāk mūs visus ir skāris. Dievs mūs ir vedis šinī grūtajā skolā,
lai mēs mācītos īsti kristīgā garā ciest un mīlēt, mīlēt un ciest,

jo tikai tiem, kā dzejniec saka, kas prot ciest un mīlēt, ir lemts
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no pusnakts tumsas gaismu zīlēt. Tie ir uz pareizā ceļa, kādu

iet Kristus draudze virs zemes. Bet lai mēs tiktu reiz pie atpestīto

godības draudzes, tad mums vēl viena lieta ir vajadzīga: Mums

savas dvēseles drēbes ir jāmazgā un jābalina tā Jēra asinīs. Te

ir domāti vispirms visi asinsliecinieki ,kuri palikuši uzticīgi Die-

va vārdam un Jēzus Kristus liecībai un ir savu Pestītāju mīlēju-

ši uzticīgi visās spīdzināšanās un mokās, ciešanās un pazemoju-

mos. Bet te ir domāti arī visi tie, kuri Jēzu Kristu ir pieņēmuši

par savu Pestītāju, savus grēkus nomazgājuši šī nevainīgā Jēra

asinīs un jaunajā dzīvē ir pastāvējuši ticībā un mīlestībā līdz ga-

lam. Mūsu dzīve šinī laikā līdzinājās atstātam kara laukam. Tur

gan iestājies klusums: mūža miegā dus aizgājušie, sāpēs mocās

ievainotie un viegli skārtie klibo tālāk pa dzīves lielceļiem. Bet

šinī bēdīgajā ainā ir viens iepriecinājums. Pats Jēzus apstaigā

šo atstāto kara lauku un Viņš nepaiet vienaldzīgi nevienam ga-

rām, nedz tiem, kas palika guļot kara laukos, nedz arī tiem, kas

klīst ar brūcēm dvēselē apkārt pasaulē. Tamdēļ lūgsimies Viņu:

(Piestājies tiem ceļiniekiem, kas še dzīvē apkārt klīst, Vien-

tuļi bez draugiem, priekiem, lai to siržu rētas dzīst. Un kas mek-

lē klusu vietu, lai tur izraudāties ietu, To tad laipni priecini:

Mīļais bērns, kam noskumsti? (Dz. gr. 167, 6.).

II

Kāds prieks sagaida atpestīto draudzi debesīs? Tas ir iz-

teikts reti jauki nolasītos Dieva vārdos: „Dievs nožāvēs visas

asaras no viņu acīm." šo pasauli mēs lasām daudzreiz apzīmētu

par asaru ieleju. Ja agrāk tas likās melancholiķu pārspīlējums,

tad tagad tas mums katram nācies piedzīvot kā rūgtu patiesību.

Nekad nav raudāts tik daudz un dažādu asaru, kā mūsu laikme-

tā. Cik daudz neesam raudājuši rūgtas šķiršanās asaras?! Ne-

varu aizmirst kādu skatu Pirmajā pasaules kara laikā. Gājām

kādā Vidzemes stacijā izvadīt iesauktos karavīrus. Daži izturē-

jās ļoti braši un iekāpa vagonā, dziedot drosmīgas karavīru dzies-

mas. Bet viens karavīrs nevarēja un nevarēja šķirties no savas

laulātās draudzenes, kura bija nākusi viņu izvadīt ar mazu bērnu

uz rokas! šī izmisumam tuvu esošā sieviete, raudādama atkār-

toja vienmēr vienus un tos pašus vārdus: „Mana sirds saka, ka

es redzu savu vīru pēdējo reizi!" Mēs centāmies visādi nelaimīgo

sievieti mierināt, bet tas nebija iespējams. Šis pieminētais kara-

vīrs iestājās latviešu strēlnieku pulkos, tika drīz aizsūtīts uz fron-

ti, laimīgi pārlaida Ziemassvētku kaujas, bet nolika savu galvu

uz tēvzemes altāra asiņainajās 1917. gada janvāra kaujās. Bet cik

tagad nav tādas laulātas draudzenes, kuras apraud savus kritu-

šos vai nezināmos laulātos draugus, un cik mātes neapraud sa-

vus dēlus, kuri viņām vecumā pietrūkst katru dienu. Dievs no-

žāvēs visas šķiršanās asaras, jo mēs skatīsim savus mīļos apskaid-
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rotus debesu gaismā, atpestīto draudzē. Dievs nožāvēs arī visas

ciešanu asaras, kas plūst dažam labam pār vaigiem arī tumšajā

baznīcu naktī uz slimības gultas, jo visas ciešanas būs pagājušas.
Dievs nožāvēs mums visiem arī apkaunojošās grēku nožēlas asa-

ras, jo Viņš caur Jēzus Kristus ciešanām ir apžēlojies par mums

un atgriezīgiem grēciniekiem piedos visus grēkus. Kā mīlīgajā

rīta saulē rasa pamazām pazūd, tā Dieva žēlastības saulē nožūs

visas asaras no mūsu vaigiem un svēts prieks nāks mūsu dvēselēs.

Ja šo dzīvi pasaulē var salīdzināt ar ceļojumu pāri smilšainam

tuksnesim, kur daudzreiz garā ceļā piekūst kājas un slāpes un iz-

salkums mūs moca, tad visi šie ārējie apstākļi, kuri daudzreiz mūs

iespaidoja, arī būs pagājuši. Bet arī mūsu miesas vājības un

rakstura trūkumi būs pagājuši. Tikai tādām būtnēm ir tad iespē-

jams kalpot Dievam un tam Jēram dienās un naktīs, būt Dieva

un Jēzus Kristus aplaimojošā tuvumā un izjust tik svētu, dziļu un

jauku prieku, kādu grēcīgais un mirstīgais cilvēks nevar nedz sa-

prast, nedz arī izteikt. Lai šī skaistā aina par atpestīto draudzi

debesīs mūs dzīves cīņā iepriecina un stiprina, ka mēs varam Pe-

stītāja pēdās palikt vienmēr arī tumsā un lietū, un skatīt reiz Vi-

ņu neizteicamā godībā. Mums Dziesmu grāmatā ir skaista dzies-

ma par atpestīto Dieva godības draudzi debesīs, kuru mums jau-

ki ir pārtulkojis viens no mūsu mocekļiem, prof. māc. E. Rumba,

un tamdēļ beigsim savas pārdomas ar šīs dziesmas vārdiem:

Kas tur ap troni pulcējas Kā sniega gāles mirdzošas, Balts

milzīgs bars? Zaļš palmu zars Pār katru noliecas. Vai tie nav

visi cietēji, No lielām bēdām nākuši, Kas mazgāti Un šķīstīti

Tā jēra asinī. Amen.

Prāvests J. Ķullītis, Ņujorkā, ASV

REFORMĀCIJAS SVĒTKI

REFORMĀCIJAS TRĪS PAMATPRINCIPI

Tāda paļāvība mums ir caur Kristu uz Dievu.
Ne ka mēs paši no sevis būtu spējīgi ko labu domāt;
bet, ja esam spējīgi, tad tas ir no Dieva, kas mūs
darījis spējīgus kalpot Jaunajai Derībai, ne burtam,
bet garam; jo burts nokauj, bet gars dara dzīvu."

2. Kor. 3, 4—6.

Vai mēs varētu iedomāties šodien vēl citu kādu saukli, kas

atbilstu tik pilnīgi mūsu pašu, un tāpat visas cilvēces karstāka-

jām ilgām un centieniem, kā šo pašu vienu vārdiņu „Atjauno-
šana ?

" Atklāts tomēr paliek vēl pagaidām jautājums, ko gan
ticības atjaunošana varētu dot, teiksim, patreizējā politiskā, saim-

nieciskā vai arī stratēģiskā stāvokļa grozīšanā. Attiecīga atbil-

de nepaliks vieglāka, ja to sadalīsim daļās, atbilstot reformācijas
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trīs pamata principiem, no kuriem pats pirmais prasa, lai visa

mūsu garīgā un laicīgā dzīve dibinātos galu galā vienvienīgi uz

Bībeles, šķiet, šāda prasība mūs patiešām var pārsteigt. Mū-

su ausīs tak skan šie paši vārdi „burts nokauj", iztulkoti par vi-

sām lietām kā aicinājums saglabāt savu brīvību arī svētiem rak-

stiem pretim, atbilstoši modernā cilvēka saprātam un godam.

Katrā ziņā šeit pieskaitāma pilnīga brīvība lemt pašiem sev liku-

mus, neprasot pēc Bībeles padoma, kā to darīja „tumšajos vidus-

laikos" .
..

Un tomēr tieši šodien, varbūt, nekas cits nespēj mūs atvest

tik noteikti atpakaļ pie reformācijas bibliskā pamata, kā tieši šie

paši vārdi „burts nokauj" to īstajā pareizajā izpratnē. Jo patie-

sībā ap. Pāvils šeit nemaz nav mācījis kā izturēties visiem Bībe-

les rakstiem iepretim, bet gan izteicies vienīgi par bauslības bur-

tu, un šo spriedumu dzīve atkal reiz ir apstiprinājusi pilnos ap-

mēros.

Bauslība, zināmas tikumiskas normas, ir visur un vienmēr

iesaistītas un iedarbojas mūsu dzīves rituma noteikšanā. Tās

mēdz būt pa daļai skaidri noformulētas katķismos, konstitūcijās,

vai arī tās turas kā „vispār pieņemtas" parašas un tradicijas. Pie

tam bauslībai arvien piemīt raksturīga tieksme pēc pilnības, būt

pašai labākajai. Kristus laikos farizeji bija šajā nolūkā jo plaši

papildinājuši bauslību. Arī kristieši mēdz tā pašapzinīgi izcelties

un nošķirties, piem., ar kristības īpašu ārēju izpildījumu „citādi

kā citi". Tomēr vajaga tikai nosaukt šādas lietas, lai saprastu,

ka mūsu laiki meklē pilnību pretējā virzienā. Proti, kā mēs kurš

katrs atceļam pēc vajadzības savā dzīvē vienu otru bausli, kas

liekas pāri par mūsu spēkiem un kavēklis mūsu centieniem vai

iegribām, tā tagad savu biblisko padomu un pamatu zaudējusi kri-

stīgā cilvēce pati ir ļāvusi atcelt visus baušļus, lai ar šādu tiku-

mības vienkāršošanu sasniegtu pilnību — maizi, mieru, prieku un

laimi. Tomēr to vietā iznira it kā no vistumšākās pagātnes dzel-

mes: nemitīgs karš, genocids, bads un verdzība. Tādēļ pat avī-

zes ir sākušas rakstīt un valstsvīri runāt, ka cilvēci neglābs vairs

no bojāejas ne saimnieciskie, nedz militārie līdzekļi vien, ja ne-

radīsies pār visām lietām kāda jauna ideoloģija. — Vai tagad vēl

doma par ticības atjaunošanu šķiet mums tik nenozīmīga?...
Pievērsīsimies tagad tai ar visu nopietnību un uzmanību. Arī

Sauls - Pāvils bija savā laikā bauslības vārdā nesis nāvi dau-

dziem, daudziem, netaupīdams nedz sievu, nedz bērnu. Bet nu,

korintiešiem rakstīdams, viņš apzinājās skaidri bez mazākās il-

lūzijas, ka pēc Dieva sprieduma, neizdzēšami ierakstīta mūsu sir-

dīs, viņš pats ir pelnījis nāvi, netik vien laicīgu, bet arī mūžīgu.

Tā, lūk, ir jāsaprot no viņa mutes šis atzinums „burts nokauj".

Tātad bauslība īstenībā uzrāda un pierāda visā kailumā mūsu ne-

prātu un nespēku, ko īsti labu domāt vai darīt. Tieši šis iznīci-
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nošais spriedums bija sagatavojis apustuli Jaunās Derības ama-

tam: sludināt ne vairs cilvēku darāmos darbus un tādus vien, bet

Dieva lielos pestīšanas darbus — Kristus krustu, un visu mūsu

grēku piedošanu, un Viņa augšāmcelšanos kā vienīgo īstenas un

patiesas dzīvības piepildījumu —
no Dieva puses.

„Vienvienīgi no Dieva žēlastības" tad nu arī

skan reformācijas otrais pamata princips, ko Luters ir uzturējis

tīru no katra bauslības rauga. Lūkosim šajā izšķirīgajā posmā

sekot apustulim kaut vienu sīku solīti.
..

Svarīgi ir, varbūt, sa-

redzēt, ka parasti lietojam Žēlastības vārdu un jēdzienu divējādā

nozīmē. Mēs mēdzam runāt par „Žēlastības grašiem", kas paze-

mo cilvēku, tikpat devēju, kā ņēmēju. Un atkal minam godam

žēlastību piedzīvot ko lielu, cēlu!

Agrākos ceļojumu aprakstos varam dažkārt lasīt šādu atsauk-

smi no to nedaudzo mutes, kam toreiz bija vēlēts redzēt pasauli,

varenos kalnus un jūru, vai ari augstus kultūras sasniegumus.

Varam arī vienkārši iedomāties, ka varbūt, viens otrs rūpju no-

spiests un strupceļā nonācis zemkopis varēja atgriezties vai no

kādas priekšzīmīgas saimniecības vai arī zemkopības izstādes ap-

ciemojuma — it kā no jauna piedzimis ar jaunu ierosmi un jaunu

ticību!

„T ik vien caur ticību" ir arī reformācijas trešais un

visbiežāk daudzinātais pamata princips. Tā cilvēks atsaucas —

proti ticībā —uz Dieva žēlastību, vai paliek viņas neskarts. Mū-

su tekstā ticība nav vārdiski minēta. Toties apustulis runā par

paļāvību, un no šiem viņa vārdiem dzirkst ticības gars — dziļā

pazemībā, jo „mēs dzīvojam ticībā un nevis skatīšanā", t. i., ne-

vis piepildījumā. Tomēr tieši tikai tagad apustulis nopietni tur

sevi un savējos, par spējīgiem ko labu domāt un arī veikt, arī

piepildīt, Dieva baušļus nemainītus un negrozītus pēc to gara:

mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu, „jo Viņš mūs papriekšu ir mīlē-

jis." To ir pierādījuši arvien no jauna atsevišķi cilvēki un pat
veseli laikmeti, kamēr vien tie pastāvēja ticības augstumos.

Tādēļ arī ticības atjaunošanas svētkos jau ar pašiem pirmiem

ievada vārdiem topam aicināti pieminēt savus vadītājus, kam vien

tādi ir. Kā protam godāt valsts un armijas redzamos vadītājus, tā

arī sevišķi der likt vērā un mācīties šodien no tiem vīriem, ku-

rus Dievs mums ar lielu labvēlību ir devis par mūsu baznīcas gal-

vām. Lūkosimies noslēgumā uz to, kura mūžs jau ir piepildīts.

— Dr. Kārlis Irbe ne vienu reizi vien ir apliecinājis mūsu priek-

šā ar cv. luterticību ar Efez. 2, 8. „no žēlastības jūs esat pestīti ti-

cībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana." šo ticību viņš bi-

ja saņēmis kā dārgu mantojumu no sava neredzīgā tēva bērnībā,
un to pašu viņš bija lici« ar savu pēdējo vēlējumu teikt un sla-

vēt savā bēru dienā. Tā bija viņa spēka avots, dzīvojot un mir-

stot, šajā spēkā viņš, kas bija maziņš būdams ganos gājis, tapa
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par spēcīgu vadoni cīņā pret katru, kaut arī „vispār pieņemtu",
cilvēku šķirošanu „labos" un „sliktos" ļaudīs — pēc šķiras, tau-

tības vai rases. Un tomēr bīskaps Irbe nekad un nekur nav ļā-
vies novērsties no Dieva baušļiem. Viņam „tautas bībele" nebija

dziesmu grāmata vien, bet par visām lietām arī Lutera mazais kat-

ķisms. Un pēc citām likmēm arī nemaz nav iedomājama svētīga
tautu sadzīve pasaulē, kas ir kļuvusi maza un šaura! Agrāk vai

vēlāk būs atkal jāprot dzīvot un sadzīvot, neaizslēgušiem klētis

un istabas, kurās neglabāsies nekāda netaisna manta, kā tas tagad

laikam vēl ir tikai Somijā.

Vai nu nebūs jāatzīst, ka no Bībeles izaugušajai un ar Bībeli

saaugušajai luterticībai ir ne tikvien neizsmeļamas spēka rezerves

ticībā, bet arī jo skaidrs plāns, kā iziet no mūslaiku nāves ielen-

kuma? Pie tam vēl mūsu pašu tauta liekas it kā aicināt aicinā-

ta izšķirties par šo plānu un padarīt šo spēku par savējo, lai „dzī-

votu caur visu to labo, ko Dievs līdz šai dienai mums ir mācījis"

un acu priekšā stādījis. Amen.

Prāvests B. Fedders, Nottinghamā, Anglijā

LATVIJAS VALSTSSVĒTKOS

LAI KĻŪST SKAISTĀKA PAR BIJUŠO

Kungs, Tavā priekšā ir visas manas ilgas, un

manas nopūtas nav Tev apslēptas.
Ps. 38. 10.

Straujāki kā parasts pukst mūsu sirdis, un savās pārdomās

mēs esam savā tēvzemē, savās mājās. Nāk atmiņā: akadēmiskās

saimes gājiens uz Brāļu kapiem, kas, tur nonākot, sastapa Latvi-

jas valdību, lai, zemu galvas noliecot, varoņu dusas vietā piemi-

nētu visus, „Kas, tautu godā celdami, uz ežas galvas likuši"; svi-

nīgais valsts svētku dievkalpojums Archibīskapa katedrālē, kur

latvju tauta nesa pateicību debess un zemes Valdniekam; kara-

spēka parāde ar Latvijas brašajiem, iznesīgajiem dēliem un gai-

šās gaismas pielijušās galvas pilsētas ielas, krēslai iestājoties. Tā

reiz svētījām 18. novembri Latvijā ...

Bet nu jau 10 gadus dzīvojam svešumā un Latvijas valsts

svētkus, 18. novembri, svētījām, kur kurais varējis atrast sev pa-

tvērumu: „šauras mums ir kļuvušas tekas, grūti mūsu ceļi, tum-

šas tās dienas, kādas nāk un aiziet."

I. Kungs, manas nopūtas nav Tev apslēptas.

Ko visu nav pārdzīvojuši mūsu tautieši tēvzemē un mēs, kas

klīstam svešumā? Tās ir smagas, jo smagas nopūtas pēc tam,

kad jau neskaitāmas asaras ir izraudātas. Arī agrāk pazinām no-

pūtas, bet ar 1940. g. jūnija mēnesi tās pieņēmušās arvien vairāk
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un sāpīgāk. Vispāri šo laiku var apzīmēt par nopūtu laik-

metu. Visa pasaule ir sabangota un sagādā tik neskaitāmiem

cilvēkiem grūtības, raizes un bez sava skaita nopūtu. Liekas, ka

vecā pasaule ir gājusi bojā, un mēs ejam pretim kādiem jauniem

laikiem, kādai jaunai attīstības ērai. Pēc brīvības un patstāvības
tiecas tautas, kas līdz šim brīvības nepazina. Latviešiem, kas

patstāvību un brīvību atguva pēc Pirmā pasaules kara, to atkal

Otrā pasaules karā varmācīgi atņēma. Nopūtas par zaudētām

dzīvībām cīņu laukos, kara invalidiem, nopūtas par vergu nomet-

nēs zudušiem, nonāvētiem un dažādos necilvēcīgos veidos cietu-

šiem, izpostītām ģimenēm ... Nopūtas par tautas garīgām vērtī-

bām, kas, rupjiem, smagiem zābakiem pārstaigājot dzimteni, pa-

mazām zaudē savu īsto spožumu. Nopūtas par pieredzētām nevē-

lamām parādībām trimdas dzīvē. Ja vēl domājam par katra at-

sevišķa cilvēka sāpēm, pārdzīvojumiem un dzīves grūtībām, tad

gan varam teikt, ka dzīvojam patiesi lielā nopūtu laikmetā.

18. novembrī dievnamā sanākuši un, kam tas nav sasniedzams,

savās mājās svētbrīdi turēdami, sev jautājam, kas sadzird mūsu

tautas nopūtas. Lielie zemes virsū vai nu paiet garām, vai at-

zīst savu nespēku, vai labākā gadījumā mēģina modināt pasau-

les sirdsapziņas balsi. Bet pie kā lai mēs ejam, kurp lai savus

skatus raidām, kam lai atklājam savas dzīves nopūtas? Dievbijī-

gais dziesminieks izsaka ticīgā cilvēka īsto ceļu: „Kungs, manas

nopūtas nav Tev apslēptas, manas tautas sāpju ceļš nav Tev ne-

redzams.

šī diena pārdzīvojamā laikā ir mūsu tautas Lielā Lūdzamā

diena, kas mūs vieno kopējā lūgšanā:

„Kad jācieš raizes, mokas, Zem krusta staigājot, Tad De-

besstēva rokas Mūs mīļi sargāt prot. Kas zvaigznes gaisos stā-

da, Kas saulei ceļu spriež, Tas ar par tevi gādā, Kad bēdas

tevi spiež."

Ar to ir izteikta tikai mūsu tagadējās dzīves viena puse. Tam

pretim mēs apliecinām savā ticībā:

11. Kungs, Tavā priekšā ir visas manas ilgas.

Ilgas pēc dzīves pilnīgākas, pilnvērtīgākas, apskaidrotākas,
ko Dievs pats licis katrā cilvēkā, pazīst ikviens. Plašās pasaules

nopietnu cilvēku lielajās sanāksmēs atkal un atkal tiek aplieci-

nātas ilgas pēc dzīves saticīgas, ilgas pēc patiesa miera. Jā, karš

gan ir beidzies, bet miera stāvoklis nav vēl nodibinājies. Ar va-

ru grib uzspiest „modernās labklājības valsts" iekārtu valstīm un

tautām, pielietojot paņēmienus un līdzekļus, kas ir pretstatā tiem

mūžīgiem pamatnoteikumiem, uz kuriem vienīgi var dibināt sa-

skanīgu dzīvi. Vai tādos apstākļos mūsu ilgas netop dziļākas
un, runājot dziesminieka vārdiem: „Kā briedis brēc pēc ūdens

upēm, tā mana dvēsele brēc, Dievs, pēc Tevis." (Ps. 42, 2), mūsu

ilgas paceļas pret Dievu un lūdz:
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„Kungs, iz dzelmes dziļākās Tevi saucu, klausi, klausi, Kad

es {vīkstu lūgšanās, vai Tu velti lūgties ļausi?"

Kungs, Tavā priekšā ir visas mūsu ilgas.
Kur šodien tavas domas, pēc kā vēl ilgojas tava sirds? Tā

ir mūsu tēvzeme, mūsu Latvija. Kad tā atkal kļūs brīva, kad;

brauksim mājās? Latvijas Universitātes prof. L. Adamovičs kā-

dā tēvzemes dziesmā liecina: „Debesstētīt, Tava roka vada tautu

likteņus: varenos pie zemes loka, saulē ieceļ sērdieņus." Savā

mūžā esam pieredzējuši, ka varenos liec pie zemes un ka sērdie-

ņus ieceļ saulītē. 14. jūnijā katru gadu plašais Stokholmas En-

gelbrekta dievnams ir dievlūdzēju pilns. lenes sērās tītu Latvijas

karogu. Viņam seko vēl citi deviņi. Kas tie tādi? Tie ir šī laik-

meta sērdieņi, kas tāpat kā mēs ilgas nes savās sirdīs pēc savas

atbrīvotās tēvzemes. Mēs neesam vieni sērdieņu gaitās, neesam

vieni savās ilgās.

Pirms 35 gadiem, svešumā klīstot, kāds latvju dēls zīmēja

šādu ainu. Mazs uzkalniņš apaudzis ar dažādiem kokiem: ozoli,

liepas, egles, priedes un visa latvju zemes meža bagātība. Visi

jūtas kā viena saime, kopā auguši, saulē sildījušies un arī vienu

otru vētraināku dienu pavadījuši. Viņu vidū vecs, sirms ozols,

ko visi uzkalniņa saimes locekļi uzlūkoja kā savu vecāko. Kādu

dienu viņš saka: „Mani pārņem klusas trīsas, kas nav uz labu."

Tiešām, drīzi pēc tam saceļas vētra, kas brīžiem kļūst viesulim

līdzīga un nes uzkalniņa saimei smagus jo smagus zaudējumus,

gan laužot, zemē gāžot un izraujot ar visām saknēm. Kad vētra

bija rimusies un sirmais ozols kā uzkalniņa vecākais pārlaida
skatus pār postažu, viņš svinīgi noteic: „Miers tiem, kas cīņā lū-

za, bet dzīvajiem lai ir jauns uzdevums — rūpēties par uzkalni-

ņu, lai tas top skaistāks par bijušo." Pēc daudz lielākiem postī-

jumiem Otrā pasaules kara vētrā, ko pārcietis uzkalniņš, šī balss

nav apklususi, lai mūsu Latvija, reiz atbrīvota, kļūst skaistāka

par bijušo.

Bet šodien ir pārāk šaura mūsu dzīve, kas uzspiež savu zī-

mogu ne vienam vien pasākumam mūsu trimdas dzīvē. Liekas,

ka zaudējam pamazām plašāku vērienu sīku, mazu notikumu vēr-

tēšanā, tā nemanot paši paliekam sīki un sīkumaini, kas agrāk

vai vēlāk noved pie tā, ka jūtamies neapmierināti, piekusuši, un

iestājas pagurums. Ko darīt? Kur spēkus smelt? Ja mūsu ne-

atkarīgās Latvijas tapšanā un vēlākos pārbaudījumu gados kara-

vīriem ierādāma goda vieta, tad neaizmirsīsim ,ka arī viņi daž-

reiz izjuta pagurumu. Agrākos laikos cīņas laukā pulka karogs

spēja darīt brīnumus, mūsu karavīrus apgaroja Latvijas valsts pat-

stāvība, tie atkal cēlās jaunā spēkā un varonīgi veica savus uz-

devumus.

Svētot 18. novembra svētkus, Latvijas karogs mūs visus ai-

cina un iedvesmo nepagurt šaurajās dzīves tekās, bet turēties kā
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vīriem par to, kas mums atņemts, laupīts un postīts.

Dievticīgajai latvju tautai ir bez tam vēl augstāks un spēcī-

gāks spēka avots
— mūžīgais Dievs, kas ir un paliek varens pa-

līgs bēdu laikā. No šī avota spēkus smeļas mūsu trimdas Baznī-

ca, mūsu trimdas draudzes, mūsu trimdas līdzgaitnieki, kam šis

avots bija svēts tēvzemē, to glabā kā svētumu, svešumā klīstot.

Pie mūžības avota noliekušies, esam pārvarējuši daudz dzīves grū-

tību, pārvaram tās šodien un pārvarēsim arī turpmākā pārbaudī-

jumā līdz ar dievbijīgo dziesminieku liecinādami: „Es paceļu sa-

vas acis uz tiem kalniem, no kurienes man nāk palīdzība. Mana

palīdzība nāk no tā Kunga, kas debesis un zemi radījis." (Ps. 121,

1—2.).

Jā, Kungs, Tavā priekšā ir visas manas ilgas, un manas no-

pūtas nav Tev apslēptas. Amen.

Prāvests J. Teriņš, Stokholmā, Zviedrijā

AIZVESTO DIENA

(14. JŪNIJS)

VIŅUS AIZVEDA

Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzī-

ve, ne eņģeļi, ne varas, ne tagadne, ne nākotne, ne

spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta

lietā mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas at-

klājusies Kristū Jēzū, Mūsu Kungā.

Rom. 8, 38—39.

Mīļie brāļi un māsas, šī ir dziļi nopietna diena, šinī die-

nā mūs krūtīs deg jo asā smeldzē divi vārdi: Viņus aiz-

veda. Viņus, mūsu mīļos cilvēkus — vecākus, brāļus, radus un

draugus — veselām ģimenēm. Vēl ausīs skan smago mašīnu

dārdi un viccienu vienmuļā klabēšana. Tā dārd un klab vien-

mēr šīs mašīnas un vilcienu riteņi. Simtām reizēm esam to

dzirdējuši pirms un pēc tam. Bet šinī vienā reizē, šinī spokaini

baigajā naktī, rītā un dienā, 1941. gadā, šīs skaņas kā sarūsējis

neass asmenis griezās mūsu krūtīs. Aso sāpju kliedzieni aiz-

spiedās kaklā, tikai acis mēmās bailēs plaši iepletās. Tajā die-

nā šie riteņi gāja pāri latviešu sirdīm. Kamēr vien dzīvosim,

neaizmirsīsim šo dienu. Nevar taču aizmirst tos, ko aizveda, ne-

var aizmirst, nevar. Nevar aizmirst, kas notika tajās dienās. Sve-

šu ļaužu rupjās kājas sabradāja mūsu zemi, mūsu dzīvi un mūsu

sirdis. Varmācība dziedāja savu „augsto dziesmu". Sākās tūk-

stošu ciešanu, sāpju un moku ceļš.
Un šodien, aizvesto dienā, kur esam pulcējušies kopā, atce-

rēties šo mūsu tautas nelaimes dienu un aizvestos, mūsu skati
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vēršas uz austrumiem un apvij aizvesto likteņus. Gribās do-

māt, kas notika ar katru no viņiem un ko dara un kā jūtās tie,

kas vēl dzīvajo pulkā. Vienu zinām: mūs, palicējus, radus un vi-

sus dzimtenes ļaudis viņi neaizmirst. Kādā no aizvesto dienām,

damājot par viņiem, es atcerējos rakstnieku Pēteri Rozigeru, kurš

stāsta, kāds viņa draugs reiz izceļojis uz Ameriku. Pēc kāda lai-

ka šis draugs rakstījis un lūdzis, lai aizsūtot no dzimtenes miršu

zariņus viņa līgavas vaiņagam. Vēl pēc laika lūdzis: „Atsūti man

mazliet dzimtenes ūdens, savu bērniņu mēs gribam kristīt ar dzim-

tenes ūdeni." Un vēl pēc laika: „Draugs, atsūti dažas saujas dzim-

tenes smilšu, — mēs gribam tās kaisīt uz mūsu bērna kapu kopi-

ņas, lai arī viņš dus zem dzimtenes smiltīm." Rakstnieks saka:

tā ilgojās šis cilvēks tālajā zemē, kā savu lielāko prieku, tā sāpju

un piemeklējumu brīžos pēc dzimtenes svētības
...

Dzimtene

katram jo dziļi ieaugusi sirdī. Tikpat dziļi tā ieaugusi arī aiz-

vesto sirdīs. Un jo tālāku cilvēks no dzimtenes, jo vairāk ilgojās

pēc tās, sevišķi tad, ja tā viņam ar varu atņemta, un atņemta arī

iespēja atgriesties tajā. Un tā mēs zinām, ka viņu domas lido

līdz uz šo pusi ... Un nu mēs? Mēs nevaram pašlaik aizsūtīt

viņiem ne miršu zariņus, kas vairotu viņu gaišo brīžu izjūtas un

atgādinātu senās dienas, ne dzimtenes ūdeni, ko kristības brīdī

liet uz bērniņa galviņas, vai ar ko slapināt slimā iztvīkušās lū-

pas, ne arī dzimtenes smiltis, ko kaisīt pār mīļo kapu kopiņām,

kad vienam vai otram bija jāapguļas tālajā zemē. Ja tā mēs

nevaram, nevarējām tad, kad vēl paši bijām dzimtenē, jo starp

mums un viņiem ļauna, sveša un necilvēcīga vara, un nevaram

arī tagad, jo šī vara arī mums pašiem dzimteni atņēma. Bet divas

lietas mēs varam. Tās spējam un to prasa no mums aizvestie,

tiek audzināta pārliecībā, ka mēs, brīvo un demokrātisko valstu

dzimtene, cilvēka cieņa un Dievs.

Tur no tāluma skan aizvesto balsis: brāļi, mēs gribam kļūt
atpakaļ: salaužiet sienu, kas mūs šķir no dzimtenes; modiniet tau-

tas, lai tās ceļās un atbrīvo visu pasauli un mūsu dzimteni no va-

žām. Tās ir viņu balsis. Viņi gaida. Vai paliksim vienaldzīgi?

Viņu balsis mums pavēl, nesalikt rokas, nepagurt, bet klauvēt

un klauvēt, un saukt un saukt, lai mostas pasaules sirdsapziņa.

Mums, dzīvajiem, kas brīvajā pasaulē, svēts uzdevums tas.

Viņi gaida no mums vēl kaut ko. Un to mēs spējam. Mēs

nespējam aizsūtīt ne dzimtenes miršu zariņus, ne ūdeni, ne smil-

tis, bet mēs varam lūgt par viņiem. Mūsu lūgšanas aizsniegs

tos, par kuriem lūgsim un stiprinās viņus. Tie jutīs, nav viņi aiz-

mirsti. Ai, biežāki un biežāki vajadzētu par viņiem lūgt un lūg-
šanās ar viņiem satikties. „Tu, kam klausa zvaigžņu bari, Ku-

ram saule lec un riet, Vienīgais dot spēku vari, Tiem, kas mo-

ku ceļus iet."

Un ir mums viens stiprinājums, kas atgādina, ka Dievs klau-
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šis mūsu lūgšanas un dos spēkus viņiem, un ir viens spēka avots

arī mums pašiem. Un mēs esam pulcējušies dievkalpojumā ne ti-

kai atcerēties aizvestos, bet meklēt spēkus, kā pašu, tā visas tau-

tas dzīvei. Šos spēka avotus norāda apustuļa Pāvila vārdi, kas

dziļi un it kā taisni šiem laikiem un mums teikti. Tie stiprinā-

jums sāpēs, pašreizējās grūtībās un skatā uz nākotni. Nekas mūs

nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, ja tikai paši nenovērsīsimies no

tās. Vienmēr un visur mēs varam atrasties pie Dieva rokas, ja

tikai meklēsim šo roku, ja tai uzticēsim sevi, savējus un visu mū-

su tautu.

Šī diena lai ir lūgšanu diena. Savā laikā bija slims Anglijas

karalis. Kad slimība kļuva arvienu nopietnāka, tad visas angļu

raidstacijas noraidīja sirsnīgi un izjusti, svēto lūgšanu „Mūsu

Tēvs debesīs". Un visa angļu tauta, pie radio uztvērējiem, kājās

piecēlušies vai ceļos nometušies lūdza Dievu par savu karali, par

viņa dzīvību un veselību. Tagad sāpēs un briesmās visa latvju

tauta. Nu ir laiks mums visiem darīt to, ko darīja reiz angļu

tauta. Tagad mums ir jālūdz Dievs par mūsu tautas dzīvību, par

mūsu dzimtenes atbrīvošanu un mūsu tautas iekšējo atjaunošanos.

Nu mums visiem ir laiks, nomesties ceļos un lūgt „Mūsu Tēvs de-

besīs".

Un tad, ja mēs tā lūgsim par sevi, aizvestajiem un tautu, tā-

dā dedzībā, ticībā un paļāvībā, tad, atceroties Pāvila vārdus, par

visu pārējo lai esam mierīgi, Dievs svētīs mūsu klauvēšanas dar-

bu un darīs savu. Un ja arī vienam otram no aizvestajiem vai

no mums, no dzimtenes izdzītājiem, būs jāapguļas svešās smiltīs,

„Bet ja kādam smiltīs svešās Rast Tu mieru lēmis, Dievs, —

Lai par to Tavs spožums plešas, Citā saulē ceļoties! Amen.

mēs zinām, dvēseles iegulsies Dieva rokās.

Prāvests A. Skrodelis, Hamiltonā, Kanadā

PLKV. O. KALPAKA PIEMIŅAS SVĒTKI

MĒS GAIDAM

Mēs gaidām pēc Viņa apsolījuma jaunas debe-

sis un jaunu zemi, kur taisnība mājo.
2. Pēi. 3, 13.

Bez upuriem neradās mūsu valsts. Dievs deva mūsu tautai

lielu dāvanu, bet lika arī par to cīnīties, šodien pieminam tos

tautas dēlus, kuri cīnījās par tautas brīvību un patstāvību.

Cīnītāji ir divējādi. Ir tādi, kuri strauji dodas uz priekšu,

riskēdami ar savu dzīvību. Ne katrs nāk atpakaļ no pārdrošā uz-

brukuma cits paliek kaujas laukā, bet citiem izdodās ieņemt ie-

naidnieka pozicijas un gūt uzvaru. Bet ir arī citi cīnītāji, kuriem
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ilgi jāgaida lerakumos. Uzbrukuma brīdis nav vēl pienācis un

viņiem jāgaida. Tas neatkarājas no kareivja vien, vai viņš var

iet uzbrukumā jeb viņam jāpaliek ierakumos. Apstākļi noteic cī-

ņas veidu, bet cīnītāji ir abi, un no abiem prasa cīnītāja tikumus.

Arī mēs tagad esam cīnītāji, jo miera pasaulē

nav. Mēs tagad nevaram iet uzbrukumā, mums ir jāgaida. Mā-

cīsimies no mūsu brīvības cīnītājiem, kādai ir jābūt gaidīšanai!

Gaidīšana prasa pacietību, izturību un

darbību. Gaidot cilvēks viegli paliek pasīvs. Viņš pats vairs

nedara nekā, jo viņam liekas, ka pats nekā nevar darīt. Viņš ska-

tās uz ārējiem apstākļiem un novēro, kā tie veidojās. Viņš ska-

tās uz citiem cilvēkiem un vērtē to darbus. Bet dažkārt viņš pat

to vairs nedara. Viņš paliek vienaldzīgs pret visu. Šādas bries-

mas tagad draud arī mums.

Arī gaidītājam ir jābūt aktīvam, arī viņš ir darītājs. Darī-

tāji bija kalpakieši arī savas cīņas sākumā, kad viņi atkāpās pret

ienaidnieka pārspēku. Ne bezdarbībā viņi pavadīja laiku, ne bez-

cerībā vai izmisumā. Viņi sagatavojās nākamiem uzdevumiem,

lai tad, kad viņus sauks, viņi būtu gatavi izpildīt savu pienākumu

tautai un valstij.

Aktīvs gaidītājs redz mērķi un tic mēr-

ķim. Tas ir tas spēks, kurš dod viņam vajadzīgo izturību un

darba prieku. Jau personīgā dzīvē redzam to. Kad Rīgā 1857./59.

gados nojauca vaļņu nocietinājumus, atbrīvojās plašāki apbūves

laukumi. Arī daži latvieši, kas ienāca Rīgā, meklēja un atrada

tur darbu. Tā no viena pagasta bija ienākuši divi darba mek-

lētāji, kuri abi strādāja pie jaunu ēku celšanas. Rīgas strādnieki

skatījās uz tiem no augšas ar zināmu nicināšanu, ko dažkārt arī

izteica aizskarošās piezīmēs. Viens no lauciniekiem to nevarēja

izturēt. Viņš atstāja Rīgu un gāja atpakaļ uz laukiem. Otrs to

izturēja, grūtā darbā pamazām tika uz augšu un vēlāk palika par

vienu no bagātākajiem Rīgas namsaimniekiem. Viņš ticēja sprau-

stajam mērķim, un tas deva viņam spēku panest arī pazemojumus.

Neatlaidīgi viņš strādāja savu darbu, un panākumi neizpalika.

Izturība dabūja savu algu.

Bet īsts cīnītājs domā ne tikai par personīgo labumu, viņš

aug pāri tam. Mūtu tautiskās atmodas laika darbinieki, pateico-

ties savām spējām un zināšanām, varēja ieņemt labi atalgotas

vietas un baudīt bezrūpīgu dzīvi. Bet viņi redzēja citu mērķi,

modināt tautas pašapziņu un pacelt tautas kulturālo līmeni. Vi-

ņi izšķīrās par grūtāku dzīves ceļu, jo garā redzēja tautas labā-

ku nākotni un ticēja tai. Viņiem vēl bija jāgaida, jo viņu darbs

nebija vienas paaudzes darbs, bet gaidot viņi strādāja, lai tuvotos

mērķim.

Arī kalpakieši grūtā gaidīšanas laikā meklēja un atrada spē-

ku ticībā mērķim. Viņi ticēja brīvai Latvijai. Tās dēļ viņi bija
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gatavi gaidīt un upurus nest un gaidot cīnīties mērķa sasniegša-

nai.

Ari tagad mums ir jāgaida. Ja pasaule paliek tāda, kāda viņa
tagad ir, tad viņā dzīvot nevaram. Atsevišķs cilvēks vēl kautkā

ierīkosies un nodrošinās savu dzīvi, bet kā tautai mums tad ek-

sistences nav. Vai turēt rokas klēpi un gaidīt, kamēr rāsies iz-

devīgāki apstākļi? Nē, mums jāizmanto šis laiks, lai liktu pama-

tu labākai nākotnei. Mēs gaidīsim, bet gaidot ari darbosimies.

Cilvēce sastāv no dažādām tautām, tauta no atsevišķiem cil-

vēkiem. Kādi būs atsevišķi cilvēki, tāda būs tauta, kādas būs

tautas, tāda cilvēce. Pasaulei ir jāatjaunojās. Cilvēce ir slima, tai

jātop veselai. Kāda ir cilvēces slimība? Kādas ir pazīmes? Pa-

saulē valda aprēķins, auksts aprēķins. Cilvēks aprēķina, kā

viņš var izmantot apstākļus sev par labu. Par citiem viņš nedo-

mā. Ja viņam ari jāiet pāri tiem, tas viņu nebaida. Ka tikai

viņš pats iekaro sev vietu. Un pasaulē valda varm āciba.

Vājāko vajaga izmantot vai iznīcināt, lai stiprākais dzīvotu. Kad

boļševiki apcietināja Igaunijas prezidentu Petsu, viņš esot teicis

tā ir mūsu nelaime, ka mēs esam maza tauta. Vai tiešām tā ir

nelaime? Vai dažkārt taisni mazas tautas nav devušas cilvēcei

lielas vērtības? Domāsim par seniem grieķiem, kuru sasniegumus

zinātnē un mākslā vēl tagad baudām. Domāsim par seniem jū-

diem, kuru pravieši vēl tagad runā uz mums, un kuru vidū auga,

darbojās un cīnījās Pestītājs pats. Bet tiešām, ja valdīs aprēķins

un varmācība, tad mazām tautām ar savām garīgām vērtībām ir

jāiet bojā. Dieva vārds rāda citu mērķi „Mēs gaidām pēc Viņa

apsolījuma jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo."

Debess un zeme pēc senlaiku uztveres apzīmē pasauli. Ja pasau-

lē mājos taisnība, tad jāizzūd aukstam aprēķinam un nežē-

līgai varmācībai. Un to Dievs grib.

Mums jābūt taisniem, tad taisna būs arī mūsu tauta. Un ja

taisnīgas būs tautas, tad taisna būs arī cilvēce. Katram jāstrā-

dā pie sevis, līdz ar to viņš strādās pie savas tautas un arī pie

cilvēces. Un mēs iesim pretim Dieva spraustajam mērķim, lai tais-

nība mājotu pasaulē. Dievs to ir solījis, bet mēs nedrīkstam bez-

darbīgi gaidīt, kamēr Viņa solījums piepildīsies, jo tad tas nepie-

pildīsies pie mums. Mums ir jādarbojās un mēs varam darboties,

lai sagaidītu jaunu pasauli pēc Dieva apsolījuma.

Patiesi taisns var būt tikai tas, kas tic augstākai taisnībai —

Dievam. Tādēļ taisna var būt tikai Dieva tauta. Par tādu mums

sava tauta jāizaudzina. Mēs šodien pieminam cīnītājus. Lai tie

arī mūs padara par cīnītājiem, kas īsteno taisnības ideālu. „Mēs

gaidām pēc Viņa apsolījuma jaunas debesis un jaunu zemi, kur

taisnība mājo." Amen.

Prāvests E. Bergs, Londonā, Anglijā.
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LĀČPLĒŠU SVĒTKI

MĪLESTĪBAS BRĪNUMSALA

Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un ti-

ciet man! Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja

tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis: Es no-

eimu jums vietu sataisīt? Un kad es būšu nogājis

un jums vietu sataisījis, tad es nākšu atkal un ņem-

šu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs.

Jāņ.14.1—3,

Tēvijas un varoņu dziesmās dziedam: „Karogi, nu liecaties

Tautas dēliem pateikties, Kam pēc grūta cīniņa Baltā smiltī at-

dusa." (766, 2.).

Kā dziļa sāpju smeldze, kā ievainotas sirds trīsas, kā vien-

tuļa — dziļā traģikā un postā iekļuvuša — cilvēka palīdzības

sauciens, kā karstas, dedzinošas liesmas un nebeidzamas nākot-

nes ilgas dreb katrā no mums un katru apvij šie vārdi un ska-

ņas, šodien taču mūsu kritušo un mirušo lāčplēšu, arī Jura un

Dzelzkrusta kavalieru, viņu un visas tautas cīņu un varonības

atceres diena. Un mēs pulcējamies kopā, svētku dievkalpojumā,

atceres stundā un aizlūgšanu brīdī, lai no jauna satiktos ar tiem,

kas krita, un godbijībā un pateicībā noliektos viņu priekšā, jo dzi-

ļa un mūžīga ir atziņa: cilvēki vai tauta, kas savus varoņus un

kritušo saimi sāk aizmirst, nav, nav, un vēl reiz nav nākotnes

vērti.

Bet kāpēc un par ko jāliecās un jāpateicās? Par viņu mīle-

stību. „Nevienam nav lielākas mīlestības, kā, ja kāds savu dzī-

vību nodod par saviem draugiem," bet tauta ir mūsu draugi un

brāļi un dzimtene mūsu svētums. Lai izprastu viņu mīlestības

lielumu, atcerēsimies divus jaunekļus. Sicilijā, kādas pilsētas

laukumā, kuram dots zīmīgs nosaukums, „Mīlestības laukums",

piemineklis, kas attēlo divus jaunekļus. Reiz zemestrīcē visa ap-

kārtne drebēja, pāri Etnas kalnam baigi, tumši sārti uguns un

dūmu stabi un pa nogāzēm uz leju plūst šķidrās ugunīgās lavas

straumes. No ciemiem bailēs bēg visi un cenšās paņemt no ie-

dzīves līdzi visvērtīgāko — vēl kaut ko grib sev pagrābt. Tikai

šie divi jaunekļi pamet visu laicīgo un ņem uz saviem pleciem

savu veco tēvu un māti. Ne sev kaut ko, bet viņus gribēja iz-

glābt. Ugunīgās lavas straume tomēr ātrāka un panāk viņus,

šķiet, viņi neglābjami. Bet tad
—

notiek brīnums. Straume sa-

dalās un abi jaunekļi paliek it kā uz saliņas ugunīgajā straumē.

Tas — mīlestības brīnums. Jaunekļi augstāk par visu un aug-

stāk arī par savu dzīvi vērtēja vecākus. Tik liela mīlestība veic

arī šķietami neiespējamo un — kļūst brīnums.

Tāda māte mums visiem latviešu tauta un dzimtene. Bija
laiks, pasauli apņēma kara liesmu jūra, tad atkal baigi sarkana
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ārprāta šausmu ugunīga straume draudēja velties pāri dzimtajai

zemei un tautai. Visi izbijušies drebēja, bēga un vilkās maliņā,

domāja par sevi. Bet strēlnieku pulki kara viesuli, varoņi, Jura

krusta kavalieri, kā liesmoja viņu sirdis! Un sarkano straumei

baigi vizuļojot, mazs pulciņš, latvju virsnieki, studenti, kalpakie-

ši, vērtēja par visu augstāk, augstāk arī par pašu dzīvību, savu

māti — dzimteni un tautu, un ņēma to cīņās uz pleciem. Viņu

cīņas un varonība — mātes dzimtenes nešana uz pleciem. Un no-

tika brīnums — straume sadalījās un straumes vidū kā saulē vi-

zoša mīlestības un brīnumsala pacēlās ziedos vīta Latvijas valsts.

Dziļā mīlestībā, pateicībā un godbijībā mūsu galvas noliecās to

priekšā, kas sevi aizmirstot un dzīvību kā asiņu upuri noliekot

uz tēvu zemes altāra, ņēma uz pleciem māti dzimteni. Ja mēs

aizmirstu viņus — kritušos, Jura krusta un Lāčplēšu ordera ka-

valierus, tā būtu zīme: mēs, pārpalicēji, ne latvju tauta vairs,

bet varonīgās latvju tautas gļēvās atliekas, kas pelnīti, kā necie-

nīgi, esam izmesti no Dieva latvju zemes saules dārza, lai kā ci-

tu kāju pamesli, svešu zemju ceļos, svešu ļaužu kājām tiktu sa-

bradāti. Velti, velti tad sāpēs vaimanāsim. Tāpēc, dzirdiet, šī

diena aicina: „Karogi nu liecieties, Tautas dēliem pateikties, Kam

pēc grūta cīniīa, Baltā smiltī atdusa."

Bet zinu un jūtu, visu krūtīs kāds smeldzes dzelonis, jautā-

jums: kāpēc un kā to izprast un ko tas nozīmē? Acu priekšā ne-

senā pagātne. Vēl drausmīgāk drebēja zeme. Uz dzimtenes pu-

si plūda vēl baigāka posta straume un nesa līdzi iznīcību, mocī-

bas, necilvēcību, vergu nometnes. Atkal, tāpat kā pirmajā laikā,

latvju dēli tvēra ieročus, lai uz pleciem nestu māti dzimteni. Bet,

ak Dievs, straume panāca.. Daudzi, tik daudzi krita un ziedoša-

jām dzimtenes ārēm vēlās pāri uguns lāvas straume. Vai vainī-

gi nesēji, leģionāri, vai varbūt viņu mīlestība bija par mazu, vai

Dievs varbūt gaidīja lielāku upurus nest gatavību? Nē, nē —

viņu krūtīs tas pats gars, degsme un varonība. Cik daudzu krū-

tis greznoja Dzelzs krusti, tos nepiešķīra vieglu roku, vienīgi va-

roņiem. Godam tie pildīja pienākumu: līdzīgi tēviem dzīvību un

asinsupuri uz tēvzemes altāra nolika dēli. Pirmajās cīņās krita

kapteinis Zolts, otrajās es guldīju viņa dēlu blakus tēvam manas

draudzes kapsētā. Tādu bija ļoti daudz.

Jā, es zinu, zinu — krūtīs smeldze: kāpēc straume nesadalī-

jās un tās vidū kā brīnumsala nepalika latvju svētā zeme? Sirds,

paliec klusu... Atceries, no vienas puses — desmiti un simti

tūkstoši latviešu paiika brīvajā pasaulē un vēl pasaulē skan lat-

viešu dziesmas un lūgšanas. Nebūtu varonīgo leģionāru cīņu, šo

Dzelzs krustiem apbalvoto varoņu — nebūtu pašķīries ceļš šai

tautas daļai, arī to būtu aprijusi uguns, asiņu un mocību un ver-

dzības straume. Tāpēc, brāli, nesakiet, nē, nesakiet: veltas viņu

cīņas, straume nesadalījās, brīnums nenotika. Viss tas notika
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Un šoreiz jūs, pārpalikušie, esiet mīlestības brīnumsala, kas strau-

mei sadaloties pacēlās tajā.. . Tāpēc, ka cīņās liesmoja leģionāru

sirdis un viņu krūtis pušķoja varonības spožais simbols — Dzelzs

krusts. To neaizmirstiet, jūs, kas brīvajā pastaulē. Nebūtu le-

ģionāru — nebūtu arī jūsu šeit.

Jā, es zinu, zinu — sirdī kāds dzeloņa jautājums ... par kā-

du citu salu. Ai, sirds, mazā, nepacietīgā sirds, paliec klusu krū-

tīs, dzirdi — un tas otrais, kas jāatceras: vēl zemestrīce, vētra,

draudīgo briesmu straume un mīlestības varoņu ceļš nav galā.

Kas nenotika vakar, var notikt rītu: kad vislielākajā viesulī no-

drebēs pasaule savos pamatos, var piepeši pacelties zaigojošā spo-

žumā brīnumsala, ziedos un varenībā, Latvijas valsts. Nesabrukt

gļēvā bezcerībā! Ja notikumi vēl nav galā un visa pasaule kaļ

ieročus, kā drīksti tu bezcerīgi ar roku atmest, žēloties un kur-

nēt?

Zinu arī to, vēl dziļāki krūtīs smeldze — neizprot prāts, kāpēc

šādā vizienā, tik dziļās sāpēs, uz tik ilgu laiku svešos vējos izme-

stiem, bija jāievirzās notikumiem dzimtenē un pasaulē. Palieci

klusu, latvieša un bēgļa sirds — kas tad tu esi? Tikai puteklī-
tis. Kā gribi aptvert visus Dieva un vēstures ceļus? Varbūt tev

bija jātop lielam arī ciešanu un pacietības laukā. 1946. g. Esslin-

genā vācu bīskaps Wurms latviešu mācītāju konerencē teica: „Mēs,

vācu baznīca, redzam latviešu brāļu, viņu tautas un baznīcas cie-

šanas, bet es gribētu jums teikt: ja Dievs ir uzlicis tik lielas cie-

šanas, tad Viņam varbūt arī kāds liels nodoms ar jums, un šīs cie-

šanas pavērs svētībai ceļu." Kāds šinī kontinentā ir teicis: „Mēs

nezinām, kāpēc jūs piemeklēja šāds liktenis, kļūt izkaisītiem, bet

varbūt jūs esiet Dieva sūtņi, kuriem jābrīdina visas tautas no lie-

lām briesmām, kas kā bezdievības un posta viļņi draud visai pa-

saulei. Sirds, paliec klusu
— varbūt ciešanās jākļūst lieliem,

varbūt Dievs izredzējis lielam uzdevumam, varbūt mēs Dieva sūt-

ņi. Cilvēks, tu esi tikai puteklītis, nedomā, tu aptversi Dieva un

vēstures ceļus.

Zinu vēl, krūtīs skumjas, acīs asaras, jo katrs atcerās tos, ko

zaudējis. Bet mēs taču kristīgi cilvēki un mēs neesam nākuši bez-

cerībā skumt, bet spēku meklēt. Kristīgajam cilvēkam šo spēku

dod dievišķīgā atziņa: pāri šai dzīvei vēl cita pasaule. „Es ticu,

ka no zvaigžņu stariem Ir Dieva goda tronis celts, Ir mums, ir

apskaidrotiem gariem Spīd Viņa saules šķīstais zelts." Dieva

seja un gaisma skatāma divējās pasaulēs un vieno tās abas — to,
kurā zemes ceļinieki, un to, kas viņā pusē, kur apskaidrotie gari

pie Kristus.

Dziļi sirdī palikusi kādas mātes miršana, par kuru lasīju. Vi-

ņa skatījusi brīnišķīgu ainu. Pāri ūdeņiem kāda ziedu sala. Sau-

le, sudraba strautiņi burbuļo starp ziedošiem krūmiem. Un tur

viņā krastā daudzi. Viņa pazīst tos. Tur tēvs, māte, dzīves
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draugs, karā kritušais dēls, meitiņa, kas maza mirusi. Un visi

viņi tur smaida, māj viņai rokām, aicina. Arī viņā ierunājas il-

gas — nokļūt viņā pusē. Bet kā? Ūdeņi plaši un otrais krasts

tik tālu. Bet piepeši viņas acis priekā iemirdzas. No viņa kra-

sta atstāj laiva un slīd pa viļņiem uz šo pusi. Laiva mirdz kā

zelts. Buras baltas kā sniegs. Sudraba vizuļos rotājas vilnītis

pie vilnīša laivas priekšā. Bet laivā, pie stūres, stāv Viņš, lie-

lais Draugs Kristus. Mātes sirds piekā trīc: Viņš brauc man pa-

kaļ, Viņš taču ir teicis: „Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis,

lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs."

Un nu visi, kas atceraties cīnītājus, varoņus un tuvās sir-

dis
...

vai nu ziniet, kas notika ar tiem, kas krita cīņās, apgulās

dzimtenē vai svešās smiltīs? šī laiva, kura Dieva vaiga saulē

mirdzēja kā zelts, aizveda tos pāri ūdeņiem uz saulaino ziedu sa-

lu. Bet arī mēs, palicēji, esam tikai ceļinieki. Kad nogurs sirds

un piekusis kājas, no viņa krasta irsies balta buru laiva ... Un

vedīs mūs uz to krastu, no kura pretī mās kritušie varoņi un vi-

si mīļie, kas iepriekš apgulušies.

Lāčplēšu un visu varoņu dienā, ko lai saku? Paņemiet trīs

domas sirdī arī sev līdz. Mums godbijībā jānoliecas varoņu priek-
šā — viņi māti dzimteni nesa uz pleciem, pašķīrās straume un ra-

dās brīnumsala: pirmo reiz —
ziedos un spožumā Latvijas valsts,

bet otro — jūs, pārpalikušie. Otrā doma: nepagurt bezcerībā —

vēl notikumi nav galā, visa pasaule kaļ ieročus, reiz sāksies vēt-

ra, varbūt drausma, viesulis aiz viesuļa, zeme pamatos drebēs,

bet aiz vētras — saules apmirdzēta ziedu sala, atbrīvotā svētā

latvju valsts. Trešā doma: dzirdiet, ir divas pasaules: zemes ce-

ļinieku un apskaidroto garu, bet abas apmirdz un vieno Dieva vai-

ga saule, bet kad laiks ir klāt — slīd laiviņa no viņas puses, lai

zaudētāji atgūtu zaudētos un šo laiviņu vada tas, kas saka: «Jū-

su sirdis lai neizbīstas
.. .

Mana Tēva namā ir daudz dzīvokļu.. ."

Āmen.

Prāvests A. Skrodelis, Hamiltonā, ASV
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REDAKCIJAS NOSLĒGUMA VĀRDI

Dievs ir palīdzējis — sagatavošanas darbi ir galā, savu dara

pašlaik spiestuve un visai drīzi latviešu draudzēs visos kontinen-

tos uzsāks ceļu jauna grāmata „Dzimtenes Zvani", šinīs rindās

atskatīsimies uz tās tapšanas gaitu. Sākumā tā bija domāta kā

sprediķu grāmata. Tādu bija iecerējusi mūsu Dzimtenes Baznī-

cas Kanādas pārvalde. Mērķis — aizpildīt robu mūsu celsmes

literātūrā un nākt palīgā attālākajiem centriem un izkaisīto ģi-

meņu svētbrīžiem. Bet tajā pašā laikā, ņemot vērā mūsu Virs-

gana 85. g. jubileju, pārvalde to vēlējās veltīt mūsu Archibīska-

pam. Sākumā tā bija iecerēta kā Kanādas mācītāju (visu vai

vienas daļas) sprediķu kopojums, un šī grāmata tad būtu Kanā-

das sveiciens Virsganam. Bija doma, ka katra zeme apsveiks vi-

ņu atsevišķi. (Piem. ASV draudzes ar īpašas svētku balvas pa-

sniegšanu). Pārrunās un sarakstē par šo ideju nāca ierosināju-

mi (prof. K. Kundziņš v. c), ka labāki būtu, ja šāda grāmata bū-

tu visas mācītāju saimes un draudžu veltījums savam Virsganam.

Līdz ar to, protams, bija jāpārveido sākotnējā iecere par sprediķu

autoriem. Sprediķu autoriem tad jābūt visu zemju Archibīskapa

pārstāvjiem un garīgās dzīves vadītājiem, jo tie reprezentē mūsu

Baznīcu dažādās zemēs, un šādos gadījumos var runāt visu zemju

latviešu draudžu un mācītāju vārdā. Mazliet vēlāk uz dažu iero-

sinājumiem (prāv. J. Ķullītis v. c.) vienojās, ka atsevišķie zemju

garīgās dzīves vadītāji pieaicina šinī darbā vēl dažus autorus no

savu mācītāju vidus.

Bet grāmatas ideja paplašinājās un pārveidojās vēl arī kādā

citā virzienā. Proti, Johanna Benjamiņa kundze ierosināja grā-

matu pārveidot tā, lai tā būtu jubilejas grāmata plašākā nozīmē,

kas sniegtu lasītājiem arī jubilāra dzīves gājumu no vienas pu-

ses un no otras viņa mūža un darba posmu skicējumu laika bied-

ru un līdzdarbinieku skatījumā. Viena iecere, veidot grāmatu tā,

lai tā pilnā mērā atspoguļotu arī Latvijas Ev. - lut. B-cas darbu

10. trimdas gados, bija vēlāku jāatstāj. Tas padarītu grāmatu ap-

joma ziņā stipri plašu. Bez tam, šis temats tik svarīgs, ka prasās

pēc īpašas grāmatas un rūpīgiem pētījumiem, jo tā būs jau mūsu

Baznīcas vēsture un pie tam vienā no visliktenīgākajiem mūsu

tautas dzīves posmiem. Tad būs jāpieskaras arī dažādām kļū-

mēm, ko šinī 10 gadu laikā, kā mācītāji, tā draudžu darbinieki

esam pielaiduši un kuru sekas vēl nemaz nav pārredzamas, kaut

gan liek jau sevi nojaust un vietām arī jūtami manīt. Protams,
tas liks mums visiem sevi, savus soļus un rīcību un līdzšinējos

ceļus pārvērtēt. Lai Dievs dod visiem pietiekoši spēku šajā vir-
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zienā. Pretējā gadījumā, un ja to nedarīsim laikus, sekas var

kļūt liktenīgas mūsu Baznīcai un attiecīgi atsaukties arī mūsu

tautas nākotnē. Tie nu bija iemesli, kas diktēja no šīs ieceres

atteikties. Tāpēc arī izpalika dažu apcerējumu izvietošana, ko,

ceru, autori piedos, jo sapratīs motivu nopietnību.

Ar jo lielu rūpību tika domāts par jaunās grāmatas vārdu.

Uz aicinājumu līdzdarbinieki bija iesūtījuši diezgan daudz propo-

zicijas. Katra propozicija liecināja, ar kādu nopietnību to autori

ir tuvojušies šim uzdevumam, atrast kopējam gara bērnam vis-

piemērotāko vārdu. Katrā propozicijā bija kāds zelta grauds un

skaista doma. Taisni tāpēc izvēlēties nebija viegli. Apskatītas

un izvērtētas tika pavisam 28 variācijas, līdz beidzot varēja apstā-

ties pie vārda, ar kuru nu jaunā grāmata iziet ceļā. Izvēles mo-

tivi minēti priekšvārdā «Dzimtenes Zvani".

Lai rakstu ziņā darbu veiktu apzinīgi un tiktu ar to laikus

galā, laika bija iekalkulēts pietiekoši, ko apliecina apstāklis, ka

taisni tie, uz kuru pleciem bija uzlikts visvarāk (un uzlikts tā-

pēc, ka vadījās no domas: kam Dievs vairāk ir devis, tam vairāk

arī jādod tālāku citiem un no tā arīvairāk drīkst lūgt), ka prāv

E. Bergs un prof. K. Kundziņš, arī noteiktā laikā un jau iepriekš

savu darba daļu veica un pie tam neskatoties uz lielāku gadu

nastu. Tāpat arī apstāklis, ka no tik tālām zemēm, kā Jaunzē-

lande, Austrālija un Venecuēla, darbi bija klāt īstā laikā un no

dažām vietām pat visai ātri. Lai grāmatas iznākšana nenovilci-

nātos, spiestuvei bija jāsāk darbs noteiktā laikā. Un lai nera-

stos grūtības, no autoriem bija pieprasīti noteiktu svētdienu spre-

diķi. Un tomēr gadījās daži pārpratumi un traucējumi, proti:

daži bija atsūtījuši sprediķi ne pieprasītai, bet citai svētdienai,

kurai jau bija priekšā cita autora darbs, un daži atsūtīja par vēlu.

kāpēc ne viena, ne otra darbus vairs nevarēja ievietot. Kādi ne-

atsūtīja arī nemaz. Tomēr spiestuves darbi ritēja uz priekšu un

arī laiks nepieļāva vilcināšanos, un tāpēc robi bija jāaizpilda.

Paldies tiem, kas šajā ziņā, daži pat „pēdējā mirklī", neatteicās

steigties palīgā, šinī apstāklī arī cēloņi, kāpēc man, kur biju

domājis ievietot tikai divus, Mātes dienas un Mirušo svētvakara,

sprediķus, bija jāievieto daudz vairāki, bet taisni iecerētie izpali-

ka. Diemžēl neatsūtīja laikā arī dažus pieprasītos un apsolītos

uzņēmums Archibīskapa dzīves gājuma illustrēšanai, kādēļ bija

jāapmierinās ar tiem nedaudziem, kas nokļuva redakcijas rīcībā.

Prieks par reti silto un dzīvo interesi, kas bija un ir vēroja-

ma visur, kur vien ierunājos par ideju, izdot šādu grāmatu. Un

pie tam visdažādākās mūsu tautiešu aprindās — draudžu darbi-

niekos, jaunatnē, dažādo profesiju ļaudīs, arī rakstnieku un māk-

slinieku vidū, tāpat veco ļaužu pulciņā pulciņā, skolotāju saimē

un pat tādos, kas šķita mazāk ieinteresēti reliģiskajā dzīvē (kaut

gan, cik „tālu" vai „tuvu" kāds šai dzīvei, no malas grūti pateikt,



314

jo mēs nespējam ieskatīties nevienā tik dziļi). Tas no vienas pu-

ses liecināja, šī reliģiskā pasaule tomēr daudz tuvāka mūsu trim-

das saimei, kā, to brīžiem domājam. No otras puses tas atklāj, cik

dziļu cieņu mūsu Virsgans ir ieguvis visā tautā. Līdz ar to tas

ir skubinājums katram censties dzīvot ticības, ētiskās skaidrības,

kristīgās mīlestības un latviskās uzticības pilnu dzīvi. Gan rei-

zēm šķiet, ka to pat nepamana, un šīs dzīves cilvēkiem visi aiz-

trauc garām, tomēr īstenībā tā nepaliek nepamanīta un taisni ar

to iegūst cilvēku sirdis un taisni tā ietekmē visplašākās aprindas

augšupceļā. Treškārt, tas bija skubinājums, neatstāties no šīs grā-

matas veidošanas darba. Ja sākumā vēl sirdīs bija bažas, sak',

vai būs lasītāji, vai vērts pūlēties, izdot v. t. t, tad taisni šī dzī-

vā interese izkliedēja visas bažas un nedrošību. Visi taču atkār-

toja: tāda grāmata pašlaik ļoti vajadzīga, grāmata ar šādas perso-

nības dzīves stāstu, viņa darba posmu apcerēm un svētbarību ik

svētdienai un klusajiem brīžiem, šīs atsaucīgās sirdis un viņu

skubinājumi bija redakcijas kollēģijas lielākie iedvesmotāji.

Jāatzīmē arī tā tūlītējā, priecīgā un labprātīgā atsaucība, no

visiem, kas tika aicināti talkā (Protams, bija arī daži, bet pavisam

niecīgi izņēmumi, bet tādi gadīsies visur, jo tik dažādi ir cilvēki,

un šie izņēmumi vairāk tāds «pārpratums", pirmā mirkļa neizprat-

ne v. t. t.). Tas liecināja, cik siltu vietu mūsu Virsgans ar savu

personību un darbu ir ieguvis visu savu baznīcas līdzstrādnieku

sirdīs. Neviens negrib izpalikt, kur kas jādara priekš viņa. Tā

nu šī grāmata ir kā uzticības, tā arī sirsnības un vienotības aplie-

cinājums Virsganam. Visiem 40 autoriem, kuri lielā atsaucībā

sava gara un sirds ziedus ievij a šīnī kopvaiņagā, izjusts paldies.
Pateicību pelnījuši īpaši arī tie, kuri piedalījās tieši šīs grāma-

tas veidošanas darbā un uz saviem pleciem iznesa visu melnādar-

ba smagumu, proti, redakcijas kollēģijas locekļiem. Vēl reiz šeit

jāmin Johanna Benjamiņa kundze, kurai jo lieli nopelni idejiskā

ziņā, resp., grāmatas idejas paplašināšanā, tāpat tās iedalījuma,

iekārtojuma un ietērpa veidošanā. Visu laiku viņa dzīvoja līdzi

šīs grāmatas tapšanā, var teikt, bija sirdi tajā ielikusi. Ja sirds

ir klāt, arī laiks atrodas, tāpēc neapnika viņai arī daudzās apsprie-

des. Nevar arī aizmirst, ka bez viņas financiālās izpalīdzēšanas,

mēs nebūtu iedrošinājušies šo darbu sākt un nebūtu varējuši veikt

iepriekšējos sagatavošanas, iespieduma v. t. t. darbus. Par visu

to izsaku viņai pateicību.

Ar atzinību jāatzīmē arī Latvijas ģenerālkonsuls R. N. Bry-

sons. Gan redakcijas kollēģijas darba pašā spraigumā viņu pie-
meklēja smaga slimība, kas viņu nedēļām ilgi saistīja pie gultas

un mājas, tomēr viņa sirds bija ar šo darbu. Viņš jau vienmēr ir

bijis atsaucīgs, kur kas latviešu labā tiek darīts. Un pret mūsu

Virsganu viņš vienmēr ir jutis dziļu sirsnību. Tas izskan arī viņa

veltījumā Virsganam un latviešiem. Lai Dievs palīdz viņam jo
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drīzi pilnā mērā atgūt veselību un spēkus. — Pateicība nākas arī

abiem pārvaldes čaklajiem darbiniekiem O. Dzērvīša un K. Kam-

pes kungiem. Kā visur mūsu baznīcas darbā, tā arī šinī gadījumā,

viņi bija spēcīgs atbalsts, dedzīgi labās idejas lolotāji un čakli da-

žādo darbu veikšanā.

Lai nu Dievs palīdz jaunajai grāmatai atrast ceļu uz ik lat-

viešu māju. Lai Dievs palīdz mums visiem vēl jo ciešāki vieno-

ties ap mūsu sirmo Virsganu. Un lai Dievs uztur mūsu Archi-

bīskapu vēl gadiem ilgi spirgtu veselībā, možu garā, dedzīgu lūg-
šanās un aizlūgšanās, aicināšanā uz dievbijību, uz skaidru dzīvi,

uz uzticību Dzimtenes Baznīcai, latviešu tautai, mātes valodai un

tāļajai dimtenei.

1954. gada decembrī A. S.
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