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Augsti godājamais

archibīskapa kungs!

Pagājuši Dieva svētīti 40 darba gadi, kamēr Jūs ie-

svētīti par mācītāju. Šinī laikā Jūs nemitīgi lējuši mūsu

tautā evaņģēlija gaismu un sekmīgi vadijuši actio evange-

lica, kurā plūst spēks ev.-lut. baznīcas zelšanai un cilvēka

dvēseles glābšanai. Visas ev.-lut. baznīcas vārdā Baznīcas

virsvalde izsaka Jums vissirsnīgāko pateicību un pasniedz

šo velti, ko auduši Teoloģijas fakultātes mācības spēki un

daži Jūsu amata brāļi. Baznīcas virsvalde, vērodama lielo

dinamikas pilno Jūsu sargāto saskaņu ev.-lut. baznīcas

strādnieku centīgā sadarbībā, lūdz Dievu, lai viņš arī

turpmāk, tāpat kā līdz šim, bagātīgi svētītu Jūsu darbu

mūsu baznīcas, tautas un valsts labā.

«Kam ausis, tas lai dzird, ko gars saka draudzēm!

Tam, kas uzvar, es došu no apslēptās mannas, es viņam

došu baltu akmeni un uz akmeņa būs jauns vārds rakstīts,

ko neviens nezina, kā vien tas, kas to dabū.»

Jāņa atkl. gr. 2, 17.

Ev. -1 ut.

Baznīcas virsvalde.
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Prāv. K. Avots

Darba panākumu noslēpums.

«Un visu darbu, ko viņi iesāka pie Dieva nama

kalpošanas un pēc bauslības un likuma, savu Dievu

meklēdams, to viņš darija no visas sirds, un viņam

labi izdevās.» 2. Laik. gr. 31, 21.

Katrs ceļinieks, kas garu ceļu nostaigājis, mēdz uz

kādu laiciņu apstāties, atpakaļ atskatīties uz pagājušo

laiku un pārdomāt par ceļa piedzīvojumiem, pie tam pa-

kavēdamies sevišķi pie tiem notikumiem, kam ir bijusi iz-

šķiroša nozīme viņa tālākā gaitā. Ja šis ceļinieks ir arī

atklātības darbinieks, kā darbība daudziem ir nākusi par

svētību, un uz ko daudzi vērīgām acīm noskatijušies, tad

arī šie viņa darba augļu baudītāji un vērotāji labprāt līdz

ar viņu pārtrauc uz kādu brīdi savas gaitas un apciemo,

mazākais domās, nopelniem bagāto darbinieku.

Tāds ceļinieks, ko šinīs dienās pieminēs visi mūsu

baznīcas mācītāji un draudžu locekļi, ir mūsu augsti godā-

jamais archibīskaps, kas 1939. g. 21. maijā varēs atskatī-

ties uz 40 gadu darba posmu mācītāja amatā, ko viņš ir

veltijis mūsu baznīcai un tēvijai, veikdams turklāt vēl ci-

tus svarīgus darbus. Tas ir tāds laikmets, kurā ir norisinā-

jušies mūsu vēstures svarīgākie notikumi, kas nostādijuši

mūsu baznīcu un tautu pavisam uz cita ceļa un atraisijuši

mums rokas sekmīgai darbībai par labu mūsu tēvijai un
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valstij. Kas gan varētu vienaldzīgi garām paiet šim laikme-

tam? Un kas varētu neievērot šī laikmeta darbinieku,

mūsu jubilāru? Lai vieglāk spētum saprast un novērtēt ju-

bilāra daudzgadīgo darbu, nostāsimies kādu Dieva vārdu,

kas apgaismo arī mūsu darbinieka gaitu un īsumā izsaka

to, ko mēs viņa darbā uzskatam par vērtīgāko, proti šo

vārdu gaismā: «Un visu darbu, ko viņš iesāka pie Dieva

nama kalpošanas un pēc bauslības un likuma, savu Dievu

meklēdams, to viņš darija no visas sirds, un viņam labi

izdevās.»

Šī liecība ir nodota par jūdu ķēniņu Hiskiju, pravieša

Jezaijas laika biedru, kas savā garajā valdības laikā lielu

vērību piegriezis savas tautas ticības atjaunošanai un ga-

rīgo darbinieku dzīves nodrošināšanai, kas pēdējā laikā

bija pavisam nenokārtota. Pie tam kronists uzsver ar se-

višķu labpatiku, ka viss, ko ķēniņš šinī ziņā darijis, ir labi

izdevies. Tā arī bijusi lielākā atmaksa par viņa pūliņiem,

jo ja viss labi izdodas, tad ir arī prieks strādāt un beigās

ar prieku uz veikto darbu noskatīties.

Vai tam ko līdzīgu nav piedzīvojis arī mūsu cienīja-

mais jubilārs savā darba laukā? Vispirms būtu jāpiemin,

ka viņa darbība ir gājusi arvien uz augšu un plašumā, līdz

kamēr tā ir sasniegusi tagadējo pakāpi, kur viņš kā virs-

gans ņēmis savās rokās mūsu baznīcas virsvadību. Savā pir-

majā draudzē kādus gadus strādājis un tur lielu mīlestību

mantojis, viņš ir pārgājis uz Ventspili, kurai ziedojis lie-

lāko daļu no pagājušiem gadiem, šo draudzi kopdams un

organizēdams, garīgu laikrakstu izdodams un vidusskolu
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nodibinādams un vadīdams. Saites ar šo draudzi bija tik

cieši savijušās, ka visai grūti nācās, tās, pārceļoties uz

Rīgu, saraut. Un tas tāpēc, ka viss, ko mūsu jubilārs da-

ri jis, ir labi izdevies: labi arvien ir izdevusies evaņģēlija

sludināšana daždažādos gadijumos plašajā draudzē; labi ir

izdevies organizatoriskais darbs, kas prasija daudz laika

un pūliņu; labi ir izdevusies neaizmirstamu sakaru nodibi-

nāšana ar draudzes locekļiem, kas vēl tagad par prieka

dienu uzskata to dienu, kad viņu bijušais mācītājs viņu

vidū parādās. Ar tādu pašu laimīgu roku darbojies jubi-

lārs arī savā augstajā amatā, nepiekusis kalpodams drau-

dzēm un organizācijām, kur vien viņu aicināja. Ja še vēl

dažas problēmas neatrisinātas, kā draudžu materiālais stā-

voklis un citas lietas, tad tas neatkarājas no mūsu archi-

bīskapa vien, bet no apstākļiem, kas tik drīzi nav grozāmi.

Bet arī šeit ceram, ka jubilāram izdosies, kopā ar saviem

palīgiem, visu labi nokārtot.

Ja še vēl jautājam: kā tas ir izskaidrojams, ka mūsu

gaviļniekam viss labi izdevies? Ka viņa darbība ir nākusi

daudziem par svētību? Kas ir tas noslēpums, kas atrodas

darba panākumu pamatā, tad mūsu dievavārds dod uz to

atbildi, sacīdams: «Un visu darbu, ko viņš iesāka, — to

viņš darija no visas sirds.» Kā ķēniņš Hiskija savu darbu ir

darijis no visas sirds, tā arī mūsu virsgans ir ielicis visā

savā darbā savu sirdi, savu mīlestības pilno prātu, kas ar-

vien ir vaiņagojies panākumiem un modinājis pretmīles-

tību. Citādāki tas arī nevarēja būt, jo kas mīlestību sēj,

tas arī mīlestību pļauj. Bez tam nedrīkstam aizmirst, ka



katrs darbs, no sirds darīts, vairo darba prieku un uztur

darbinieku tai pārliecībā, ka viņa darbs nebūs veltīgs, bet

agri vai vēlu, nesīs augļus.

Šai ziņā mūsu virsgans devis mums visiem skaistu

priekšzīmi: darīt savus darbus no visas sirds — tai cerībā,

ka tie tad arī labi izdosies. Sekosim šai priekšzīmei un iz-

lūgsimies Dieva palīgu mūsu archibīskapa turpmākās

darba gaitās. Lai Dievs tas Kungs, kas viņu žēlīgi līdz še-

jienei vadijis, to arī uz priekšu pavada ar savu laipnību, ka

viņš spēka un gara parādībā vēl ilgi varētu piekopt savu

augsto, atbildības pilno amatu par svētību mūsu baznīcai,

mūsu tautai un valstij! Amen.



I

Dzīve un darbs
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Sirdsskaidrais ev.-lut. baznīcas

virsgans.

Saka, ka Latvijas ev.-lut. baznīcas virsganam Latvijas
valsts vara devusi tik lielas administrativas tiesības, kādas

neesot nevienam Eiropas ev.-lut. baznīcas virsganam.

(Skat. Vaid. Vēstn. 1934. g. Nr. 217.)

Bet jāsaka arī, ka nezin vai Eiropā ir kādam virsga-

nam tik liela vara, kādu viņam piešķīrusi pirmkārt Sinode,

ievēlēdama viņu par archibīskapu gandrīz vienbalsīgi un

otrkārt, tauta, ev.-lut. baznīcas locekļi, mīlēdami viņu ar

gandrīz nedalītu mīlestību. Mīlestība ir stipra vara.

Apvienot vienā personā abas šīs varas, laicīgo un ga-

rīgo, turēt rokās administrativu spēku un sirdī manīt tau-

tas mīlestības plūsmu, ir laime, neaprakstāma, bet tas arī

ir noslēpums, neizdibināms. Šo neizdibināmo problēmu

neizskaidros ar jēdzienu «personība«, ne arī ar rakstura

īpašībām. Cilvēka personībai un raksturam nav tādu do-

tību, kas spētu dabūt abas lielās minētās varas sev, savam

uzdevumam par palīgiem. Tāds ieguvums ir kādas vēl lie-

lākas varas dāvana.

Cilvēki dažreiz tādu spēku manto, ja viņi sāk kalpot

un kalpo lielajām, kristīgās ticības pamatenerģijām, ticī-

bai, mīlestībai un cerībai. Dažreiz cilvēki gūst

panākumus šinī virzienā, ja viņiem ir īpatnības, mantas

no pagātnes un no vides, kurā audzis attiecīgais cilvēks.

Man šķiet, ka tāda spēja gūstama ar sirdsskaidrību, sirds-
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šķīstību (Mt. 5, 8), kas spēj cilvēku turēt tīru, neaptrai-
pītu, baltu, nešaubīgu, neatlaidīgu, taisnu, nevainojamu,
neliekuļotu, apzinīgu, tikumiski labu. Ja cilvēkam it kā

iedzimta tāda dotība, tāds pirmmets nākamam dzīves au-

dumam, tad tas nevar būt un nav cilvēka paša nopelns, bet

lielais mantojums, devums no tēvu tēviem. Latviešu lite-

ratūra rāda, ka mūsu tauta spējīga radīt ar tādu spēku ap-

dāvinātus cilvēkus. Tāds ir mūsu ev.-lut. baznīcas virs-

gans, sirdsskaidrs cilvēks. Tādu garu viņš mantojis no sa-

viem senčiem, no savas tēvu tēvu apkārtnes.

Agrā bērnība.

Latvijas ev.-lut. baznīcas virsgans dzimis 1870. gada

2. aprilī mežu bagātās Dundagas klusajā Ģibzdes muižā.

Tur viņš pavadija savu agro bērnību. Akmeņotā strauj-

upīte stāsta bērnam tās redzēto un redzamo dzīvē, mina-

mo, kas sasniedzams ar nenogurstošu tekumu. Pļavā puķu
daždažādas formas un krāsas itin klusu čukst puisēnam

pieticību ar to, kas ir, kas bija un kas būs. Skaistums ir

dotībā, jo tas nav iegūstams. Mums jāatzīst, ka dotais

pats ir skaists, pat daiļš. Ģibzdes sirmie ozoli rāda bēr-

nam savu cieto mizu, lēni lapas darinādami. Zem ozoliem

zēns var slēpties lietū un vētrā. Ozoli iztur uzbrukumus.

Reti, reti ozolu salauž viesuļvētras negaiss. Klusais zēns

paliek klausīdamies, ja arī citi bērni aizskrien un skraida.

Viņš klausās kā saulīte silda, viņš dzird kā zālīte runā.

Viņš sarunājas ar tiem, bet ilgi apstāties viņš tomēr nevar

— jāiet citiem bērniem līdzi, ja arī nopakaļus. Tur atkal

ceļā kociņam zariņš nokāries — nolūzis, tas jāatliec, tur

atkal mazais putniņš izkritis no ligzdas, tas jāapmīļo, jāap-

silda. Visur tur jākavējas, visur pacietīgi jāpalīdz, jo tur

kautkas cieš. Pareizi sacīts (Latvis 1924. g. Nr. 798), ka
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Ģibzdes apkārtne bērnam dāvājusi savas īpašības: «Straujā

upīte — darba enerģiju un čaklumu, puķes — dzīves jau-
kumu un pieticību, un ozoli — patstāvību.» Pareizi, jo

apkārtne padziļina, pastiprina tās īpašības, kas mantotas

no vecākiem, no senčiem. Mums svarīgi tādēļ iepazīties
ar mūsu virsgana dzimto ciltskoku.

Radu rakstos uzglabājušies tikai daži mazi aizrādiju-
mi par senčiem. Var sameklēt tikai archibīskapa tēva tēva

tēvu, t. i. Popervales mazsaimnieku Ģirtu un viņa
sievu Lieni. Ģirts bijis kalējs, neatlaidīgs sava darba

darītājs. Jāievēro, ka amatnieku nozīme tolaik nebija ma-

za. Varbūt ka amatnieka asinīs auga nākamo paaudžu
darba prieks un savā ziņā darba klusums un klusā enerģi-

ja, kas manāma arī mūsu virsganā.

Ģirta dēls ir Ansis (1805.—1892.), kas, amatnieka

dēls būdams, varēja atpirkties no krievu kara dienesta ar

300 rubļiem. Viņš tapa jau vagars un vēlāki rentnieks

Ārlavas Silmuižā. Viņš apprecējis levu Derkmani

(f 1899.). Viņi abi bijuši uzcītīgi saimnieki un pratuši sa-

vus ienākumus lietā likt. Ansis braucis ar zirgiem pat uz

Rīgu (kādas 18 reizes), lai tur izdevīgāki pārdotu savus ra-

žojumus. Jāatzīmē, ka lai gan abu acis lielajā vecumā ta-

pušas tumšākas, tomēr katru dienu viņu dvēseles tapušas

redzīgākas. īpaši leva bijusi cieši reliģioza sieviete.

Bērnu bērniem viņa palikusi dārgā atmiņā. Stāsta, ka

mūsu archibīskapa ģīmis esot pēc tēvu tēva Anša un acis

pēc tēva mātes levas. Jādomā, ka arī viņa reliģiozitāte

veidojusies pēc vectēva un vecmātes, šiem lielajiem pacie-

tīgajiem darba darītājiem. Man liekas, ka mūsu virsgana

daža laba rakstura īpašība jau dīgusi šo abu senču asinīs

un dvēselē, jo ar vectēvu viņš sadzīvojis 22 gadus un ar
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Tēvs Ernests un māte Vilhelmine.

vecmāti 29 g., klausīdamies viņu stāstos un dziesmās un

vērodams viņu dzīvi un dzīves veidu.

Anša un levas dēls ir Ernests Grīnbergs, mūsu virs-

gana tēvs (1838.—1910.), kas apprecējis 18
g. veco Vil-

helmini Kronberģi (1848.—1919.) no Valpenes muižas.

Ļoti svarīgi vērot šo abu laulāto draugu dzīvi. Ernests

Grīnbergs ir jau pēc tā laika prasībām skolots vīrs. Viņš

mācējis rakstīt, lasīt latviski, vāciski un rēķināt. Viscauri

viņš lietišķs un dievbijīgs, kas savu saimi turējis kārtīgi,
to skubinādams uz visu labu, un katru svētdienu turēdams

ar to kopā rīta lūgšanas.

Viņa sieva, Vilhelmine, archibīskapa māte, pelna se-

višķu vērību. Kronberģi ir ciešos rados ar mūsu gara

mantu krājēju Krišjāni Baronu. Kr. Barona māsa Kri-

stīne ir Vilhelmines māte, tā tad archibīskapa vecmāmiņa.
Viņa dzīvojusi Valpenes muižā tikai 5—6 km no Ģibzdes.



15

Bērni viņu ļoti cienījuši un gaidijuši ar ciema kukuļiem.
Tā bijusi bagāta savā sirdī un bagāta dažādiem stāstiem

un dziesmām. Arī mūsu Barona tēvs apmeklējis diezgan
bieži Grīnbergu dzimtu. Bērni vēl tagad atceras nostāstu,

ka «Krišs» šūpojis bērnus, t. i. archibīskapa māti. Tēva

atmiņā bērniem viņa gudrā valoda un tautas dziesmu ba-

gātība. Jāsaka, ka vecmāmiņa un «Krišs» atstājuši va-

renu iespaidu Grīnberga dzimtas bērnu dvēselēs.

Archibīskapa māte ir pēc tā laika prasībām arī sko-

lots cilvēks. Dundagā tā mācijusies lasīt un rakstīt lat-

viski, vāciski pie guvernantes Juraševska jaunkundzes.

Viņa iemācijusies arī notis lasīt un rakstīt, jo mīlējusi

dziedāt. lepriekš viņa gājusi uz Ārlavu, korī dziedāt pie

kora vadoņa skolotāja Meijera un dziedājusi korī līdzi

pirmajos dziesmu svētkos. Arī uz otrajiem dziesmu svēt-

kiem viņa posusies, iedama dziesmu mēģinājumos uz Dun-

dagu, kur kori vadijis skolotājs Dreiberģis, bet otrajos

dziesmu svētkos nav varējusi piedalīties.

Archibīskapa māte bijusi ļoti muzikāla sieviete. Viņa

spēlējusi cimbalu (ģitāru) un harmoniju, pavadīdama savas

un citu dziedātas dziesmas. Viņa turklāt pratusi labi šūt,

piedienīgas «brūtes» kleitas darināt. Lūgtin lūgušas ap-

kārtnes jaunavas viņām pagatavot uzvalkus, ko viņa arī

labprāt uzņēmusies, bet tikai bez maksas, par «paldies».

Tēvs gan viņu ar «brūtes kleitu» šūšanu kaitinājis, bet

Vilhelminu nekad nav bijis iespējams sakaitināt.

Viņa nekad nav varējusi saredzēt dusmu iemeslu.

Viņa arī nav rājusies. Bet te jāaizrāda, ka viņa nav va-

rējusi aizmirst netaisnību. Netaisnais pāridarijums pali-

cis ilgi sirdī, lai gan savu nemieru par to viņa neizrādijusi.

Liekas, ka mūsu baznīcas virsganam daudz jāpateicas sa-
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vai mātei par šam dārgam, dzīve nepieciešamam īpa-

šībām.

Neaizmirstami bērniem tie brīži, kad māte, straut-

malā sēdēdama, dziedājusi laicīgas un garīgas dziesmas

savā ģitāras pavadijumā. Tie bijuši svētbrīži — tur mi-

tis baznīcas svētums. Tās atceres vēl tagad darot dvēseli

pilnu svētām svinīgām skaņām. Klusais dziesmu un mū-

zikas svētums viļņojot vēl tagad bērnu sirdīs. Šos viļņus

manam dažu labu reizi arī mūsu virsgana dvēseles klu-

suma brīžos.

Tad, kad piedzimis mūsu archibīskaps, viņa vecāki

rentējuši Dundagas pagasta Ģibzdes pusmuižu ap 300 pūr-

vietu lielumā. Ģibzdē Grīnberģi nodzīvojuši 24 gadus.

Māte kopusi ap 50 govslopu, tēvs turējis ap 20 zirgu. Tas

liecina, ka šī sēta bijusi savā ziņā turīga. Lielas satiksmes

ar kaimiņiem nav bijis, jo Ģibzde atradusies zināmā attā-

lumā no citām saimniecībām. Ģibzdē bites padevušās labi

meža tuvumā. Bērni, īpaši Teodors, mīlējis šās bišu sai-

mes un stundām ilgi vērojis bišu dzīvi un darbus. («Bi-

tīte»).

Archibiskapam bērnības gados bijis arī jāiet līdzi ga-

nos, piem., palīdzēt ganīt cūkas un zirgus.

Mums visiem labā pat dārgā atmiņā gana zēna vasa-

ras ar saviem priekiem un bēdām, ar savu savvaļu un ar

darba pienākumiem.

Šais priekos un bēdās ar Teodoru dalījušies māsa Šar-

lote, kas vēl tagad archibīskapam vada saimniecību un

cieši skatās par viņa istabu spodrību, kārtību, par viņa

drēbēm, un ēdieniem, un jaunākais brālis Jānis (Žanis),
kas mantojis no saviem senčiem un savas mātes mākslas

garu. Vecākais brālis Aleksandrs miris apm. viena gada

vecumā.
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Viņi visi mīļo un ciena viens otru. Viņi man ar pa-

tiku stāstija par savas bērnības kopdzīves prieku un dai-

ļumu.

No Ģibzdes archibīskapa vecāki pārgāja uz Popes
muižu par rentniekiem. Popes muižai liela platība ap

Māsa Šarlote

1000 pūrvietu zemes. Te viņiem ap 140 govju un ap 60

zirgu. Lopu kopšanai vien vajadzējis 6—7 meitu, kur

nu citi gājēji, puiši, zemes kalpi un meitas. Saime toreiz

uzcītīgi gājusi darbā un kārtīgi pavadijusi savus vaļas brī-

žus un savas svētdienas. Prieku un jaunības jautrības nav

trūcis saimes vidū. Visus baznīcas un latviešu tautas svēt-

kus, piem., Jāņus, būdeļus, svētijuši godam un pieklājīgi.

Bijis pašdarīts alus, bet piedzēruši cilvēki nav redzēti. To-

reiz, kā bērni stāsta, darba devējs un darba ņēmēji, darī-
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tāji jutušies sava starpā kā viena liela ģimene, kur plūdu-
šas vecmāmiņas teikas un pasakas, meitu mīklu minējumi,
puišu sakāmvārdi. Tēvs un māte patiesi gādājuši par
saimi tāpat kā par saviem bērniem.

Archibīskaps un viņa brālis

Jānis ar savu ģimeni.

Tēvs bijis brašs, dažreiz arī paātrs, bet vienmēr tais-

nīgs, lietpratīgs un saprātīgs visās savās darīšanās. Te ga-

rāmejot jāatzīmē kāda kultūrvēsturiska aina: Rentnieks,
šoreiz Grīnbergs saņem rentē visu dzīvo un nedzīvo in-

ventāru pēc saraksta (listes) un pēc tā laika vērtējuma

(taksācijas), piem., laba govs taksēta 16 rubļus. Ja rentes

gadi beigušies, tad rentes devējs saņēmis visu atpakaļ pēc
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vairāk ieaudzēts kūtī un stallī, tas piederējis rentes kont-

rakta ņēmējam.

Ernestu Grīnbergu skaitija par labu, turīgu saim-

nieku, ja tikai nebūtu kādas reizes divas nodegušas rijas,
kas nebijušas pietiekami apdrošinātas.

Viss gājis Grīnbergiem pēc Dieva žēlastības puslīdz
labi. Tikai nevajaga domāt, ka viņiem nebūtu bijis arī

savu nelabvēļu un skauģu, par ko šoreiz nerunāšu.

Te labāk jaruna par kādu kustību, kura noteiktu,

pat redzamu dalību ņēmuši mūsu archibīskapa vecāki.

Ta ir Valdemāra un Barona ievadīta tautiska kustība,

tā saucamā jaunlatviešu kustība.

Barons Grīnbergu sētā bija vienmēr mīļi gaidīts vie-

sis, šis tuvais radinieks, lielais latvietis. Bet Grīnbergs

satikās arī ar Valdemāru, lielo jauno ideju nesēju un arī

ar Valdemāra māsu rakstnieci Mariju (Medinsku). Jāpie-

zīmē, ka archibīskapa tēvs mācijies pie Sasmakas skrīvera.

Valdemārs un Grīnbergs sprieduši, domājuši un sapņojuši

lielo nākotnes sapni, prasīdami viens otram: «Kad atnāks

latviešiem tie laiki».

Jāsaka, ka Grīnberģu māja dzīvojusi nopietni līdzi

«Pēterburgas Avīžu» laikmeta garam. Pats Grīnbergs

daudz lasijis grāmatas, avīzes, «Baltijas Vēstnesi». Valde-

māra garā viņš sācis rūpēties par Dundagas saimniecisko

un garīgo dzīvi. E. Grīnbergs ir viens no Dundagas pār-

tikas biedrības dibinātājiem, pats pirmais tās priekšnieks.

Viņš licis pamatus Ventspils Krāj-aizdevu kasei, bet arī

jaunās Ģibzdes skolas līdznodibinātājs. (Piemiņas rakstos

E. Gr. minēts kā «Schulfreund» — skolu draugs.) Šī tau-

tiskā kustība apgaroja toreiz ir lielus, ir mazus, it sevišķi

19
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Dinsberģa (Kubeles) pamatskola.

jaunatni. Šī kustība sagrāba arī musu baznīcas virsgana
dvēseli. ,

Agrās bērnības laikmeta garā nu mēs varam saredzēt

un atminēt, kur un kā archibīskaps mantojis savu dabu,
raksturu un savas dvēseles dziļākās tieksmes.

1879. gadā Teodoram jāsāk skolas gaitas. Pirmā skola

Kubeles (Kublas) skolā, tagadējā E. Dinsberģa skolā.

E. Dinsberģis pats pasniedz ticības mācību; citus priekš-

metus mācijuši J. Adamovičs un skolotājs J. Dreiberģis

Baltijas skolotāju semināra absolvents (Univers. teol. fak.

dzīves aprakstā). Dreiberģis 1874. gadā atstājis Kublas

skolu, bet 1879. g. bija atkal Kubelē.

Teodors ir kluss, rāms un uzcītīgs skolnieks, vārīgs
veselībā. Skola bijusi neveselīgā purva apgabalā. Prof.

Adamovičs savā rakstā par Kublas skolas sākumiem at-

zīmē, ka tā bijusi mežā, purvā celta, IV2 km no lielceļa
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Ģibzdes pamatskola.

un 9 km no Dundagas apdzīvotā viduča. Pats Dinsber-

ģis dzied:

«Un vieta, kur skolu tie zīmēja,

Bij purvs, mežs, vardes un krupji.»

Mūsu archibīskaps bērnībā nav stiprs veselībā, atga-

dijās viena otra klizma šinī ziņā: te saaukstējas, te klepo,

te ielūzt ledū; māsa Šarlote te viņu glābj no noslīkšanas.

Tie ir bērnu prieki un bēdas.

Pēc ilgāka laika vārgošanas Teodoru nodod jauncel-

tajā Ģibzdes skolā, kur viņš mācijies trīs ziemas (1881.—

1884.) skolotāja Treijera vadībā. Skolotājs Grīnberģiem

tuvu rada. Treijera māte un archibīskapa mātes māte ir

māsas.

Visas Teodora liecības rāda atzīmes «ļoti sekmīgi».
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Šinī skolā arī viņa uzvešanās atkal ir rāma un skolas dar-

bība čakla (grāmatās vien «rakņājies») tādēļ vairākkārt

uzslavēts, kas atzīmēts arī liecībās. Jāpiemin, ka Ģibzdes

skolā zēnam ļoti skaidrs kaligrafisks rokraksts.

No Ģibzdes skolas tēvs aizved dēlu uz Talsiem, kur

mūsu lielais valodnieks K. Mūlenbachs bija atvēris savu

privātskolu. Šai skolā valdija tautisks gars un nopietna
zināšanu iegaumēšana. Par skolotājiem bijuši Fr. Cirķe-

lis, Biškevics, Rundels, Vorms, Ramiņš un Pētersons

(Univ. teol. fak. arch.). Talsos vispār valdijis toreiz tau-

tiskās atmodas gars.

Talsos Grīnbergs sajūsminājies par matemātiku un

fiziku, kuras gribējis pat studēt. Veselu gadu viņš sevišķi

mācijies matemātiku, lai spētu iestāties reālskolā.

Talsos plaušu karsonis piemeklējis čaklo, kluso Teo-

doru. Mātes māsa Kristine Kronberģe pārgājusi uz Tal-

siem, par Grīnbergu bērnu kopēju, uzraudzītāju, vadītāju.

Viņi dzīvojuši kāda tēva pazīstama baptista mājā, kur

mūsu archibīskaps iepazīstas ar baptistu dzīvi.

Ar Talsu skolas nobeigšanu, kas bija 1887. gada, bei-

dzas arī archibīskapa skolas bērna gadi.

Minētajās trīs skolās viņam nostiprinājusies no vie-

nas puses dievbijība, ticība un, no otras puses, dziņa pēc

zināšanām. Viņš labprāt dziedājis: «Nekad ne pirksta

platumā no Dieva negriezies» un labprāt studējis mate-

mātiku.

Ka treša dvēseles kustība sak dinamiski viļņot Grīn-

berga krūtīs patriotisms, labāk teikt nacionālisms.

Vold. Maldonis.
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Vidus skolas.

Esmu uzaicināts sniegt savas atmiņas par mūsu archi-

bīskapa tēva, Dr. theol., profesora T. Grīnberga, skolas

laikiem, jo esmu gandrīz vai vienīgais starp tagad vēl dzī-

vajiem, kas ar viņu kopā bijuši Jelgavas ģimnāzijā. Ne-

varu gan īsti teikt, vai esmu ar viņu kopā kādu laiku mā-

cījies vienā un tai pašā klasē, jo esmu kā skolnieks vecāks

par viņu un beidzis ģimnāziju pusotra gada agrāk un arī

tik pusotra gada ir ilgusi mūsu pazīšanās tanī laikā, jo

viņš kā dokumenti rāda, pavisam ir trīs gadus sabijis Jel-

gavas ģimnāzijā. Tomēr esam diezgan bieži satikušies,

pavadijuši kopā atpūtas brīžus, viņš līdz ar mums citiem

bija latviešu lasāmu vakaru («vakarnieku») pulciņā. Viņš

bija nācis ģimnāzijā labi sagatavots no K. Mūlenbacha sko-

las Talsos. K. Mūlenbachs sagatavoja daudzus savus au-

dzēkņus tālāk par savas skolas obligatorisko kursu un tā

arī T. Grīnbergs iestājās ģimnāzijas tercijā, no kuras pēc

īsa laika tapa pārcelts nākošajā klasē. Grīnbergs Talsos

būs cītīgi mācijies, gan arī pasniedzis palīga stundas citiem

skolniekiem. Es pats vēlāk Talsos kā skolotājs darboda-

mies dzirdēju, ka tie, kam viņš bij palicis atmiņā, viņu dē-

vēja par «profesoru».

Ģimnāzijā viņš arī cītīgi mācijies un kursu beidzis

ar labām sekmēm. Tā kā neesam bijuši vienā klasē, tad

man gan arī nekādu atmiņu par viņa skolas darbu

klasē nav. Atmiņas acu priekšā man stāv pagarš, kalsnējs

jauneklis, vājš, kā toreiz likās, savā veselībā, nopietns.

Tomēr piedalījās mūsu sanāksmēs, kluss tur, kur parādijās

skala, dažreiz diemžēl arī pārgalvīga jautrība, viņš bija

savā klusumā it kā atgādinātājs un biedinātājs, stingri tu-

rēdamies pie savas iekšējās dzīves. Citādi bija, kad viņu
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apmeklēja mājās, sastapās ar viņu šaurākā pulciņā, kur

viņš varēja likt parādīties savai dabai. Esmu dažreiz bijis

pie viņa mājās, tirgotāja Zilberta pansijā, kur viņš dzīvoja

kopā ar citiem «talsiniekiem». Tur viņš varēja vaļsirdīgi

izteikties, tur sprēgāja sirsnīga, bezvainīga jautrība un at-

tapība, tur parādījās cēlas garīgas intereses. Diemžēl ne-

varu teikt, ka būtu viņa gara un sirds dzīvē dziļāk ieskatī-

jies, jo tā kā kopā nemācījāmies, nebija gadijumā tiešai

domu apmaiņai. Domāju tomēr, ka mūsu tagadējais ar-

chibīskapa tēvs jau toreiz savā klusajā, tomēr dziļi akti-

vajā iekšējā dzīvē ir guvis sakarus ar tiem cēlajiem spē-

kiem, kas vadijuši un vada viņu garīdznieka, dvēseļu ko-

pēja un baznīcas vadītāja darbā.

Viņa skolas gadi, tāpat kā arī viņa studiju laiks, par

ko rakstīts no citas puses, gan bijis kluss, īsts sagatavoša-

nās laiks, kurā viņš uz ārieni neizcēlās un arī neuzstājās;

nevienam neko nepārmeta, ne ar vienu nesanīdās, tomēr

bija noteikts savā skaidrajā dzīvē, meklēja un uzturēja

sakarus ar to, kura uzdevumā viņam, kad nāks laiks, būs

jādarbojas. Un kad nāca laiks, tad parādijās viņa aktivi-

tāte, viņa darbība uz ārieni. Tad tā kļuva redzama.

Gan pārbaudijumi konsistorijā, kurus kopā esam iz-

turējuši, nebij visai viegli. Kādu laiku nācās strādāt sko-

lotāja darbu. Tomēr Dievs ir palīdzējis samērā drīz stā-

ties mācītāja amatā. Un te nu sākās īstais darbs un mūsu

tagadējais archibīskapa tēvs arvienu ir bijis īstens darba

darītājs savā sludināšanā, dvēseļu kopšanā, gādībā par

trūcīgajiem un cietējiem, darbā pie jaunatnes, mīlestībā

arī pret mazajiem, savos garīgajos rakstos. Par viņa darbu

liecina tās draudzes, kur viņš ir darbojies, tā mīlestība un

cienīšana, kuru viņš ir guvis.

Esmu ar viņu kopā darbojies ilgāku laiku Kurzemes
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baznīcu iecirknī. Esam daudzkārt kopā bijuši kā latviešu

amata biedri; te parādijās viņa sirsnība un vaļsirdība, te

mācijamies viņu īsteni pazīt un cienīt. Bet tāpat viņš guva

atzīšanu un cienību arī pie vācu amata biedriem. Viņam

uzticēja dažkārt sevišķus uzdevumus, piem., «Kristīgās

mājas grāmatas» sastādīšanu (jaunizdevumā); ģeneralsu-

perintendents Bernevics, kas viņa darbu sevišķi vērtēja,

pieaicināja viņu Kurzemes jaunās dziesmu grāmatas sastā-

dīšanas komisijā. (Šī grāmata gan nav iznākusi, bet viņas

projekti ir iespiesti.) Viņš redzami piedalijies ticības

mācības skolotāju kursos Irlavas seminārā. Lielu interesi

T. Grīnbergs piegrieza ārējai misijai. Reiz mācītāju si-

node pagodināja viņu sūtīdama uz Leipcigas misijas gada

svētkiem, kā savu pārstāvi, kādu uzdevumu viņš saņēmis

kā vienīgais latviešu mācītājs Kurzemē.

Tagad šis reiz klusais, nopietnais, toreiz vairākuma

varbūt pamaz ievērotais jauneklis, atrodas, draudžu ievē-

lēts, mūsu baznīcas priekšgalā. Tas rāda, ka īstā, patiesā

cēlā vērtība gūst heidzot arī atzīšanu un novērtējumu no

cilvēku puses. Un par to ir jāpriecājas.

J. Rezevskis.
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Studiju gadi

I

Pec imatrikulācijas Terbatas Universitāte 1891. gada

augusta mēnesī, latviešu studentu korporācijā Lettoniā ie-

Students Tērbatā.

stājās arī stud. theol. Teodors Grīnbergs. Mēs viņu māci-

jamies pazīt kā klusu, laipnu, pakalpīgu un miermīlīgu

jaunekli. Viņš bija atturībnieks. Še klāt gan aizrādu, ka

Lettoniā nepiekopa alkohola spaidu. Savus pienākumus

Lettoniā Grīnbergs pildija reti apzinīgi un tamdēļ arī guva

vecāku komilitonu cieņu un mīlestību.
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Bet studentu daudzpusīgie sabiedriskie pienākumi

viņu netraucēja ar sevišķi dziļi izjustu interesi nodoties

studijām. Tas attiecās vispirms uz teoloģiju. No veida,

kā Grīnbergs savas studijas piekopa, varēja secināt, ka

viņš nestrādā, lai apmierinātu tikai profesoru stingrās pra-

sības pārbaudījumos, bet viņš padziļināja attiecīgo priekš-

metu zinātnisko izpratni, lasīdams par dažādām discipli-

nām ievērojamu autoru darbus. Tamdēļ arī Grīnberga

studiju istabā parasti bija sastopami lieli ievērojamu zināt-

nieku grāmatu krājumi.

Sevišķu interesi Grīnbergs veltija filozofijas un siste-

mātiskās teoloģijas studijām. Nezinu otra studenta, kas

būtu izsekojis sistemātiskās teoloģijas profesora Ke r -

sten a lekcijām tik čakli, kā taisni Grīnbergs. Lekciju

piezīmes viņš mēdza izstrādāt tanī pat dienā; pie kam

bieži vien vienas lekcijas pārstrādājumam veltija četras

stundas. levērojot viņa glīto rokrakstu un lekciju piezīmju

bagāto saturu, tie biedri-studenti jutās laimīgi, kam viņš

uz kādu laiku savas piezīmes uzticēja, lai pēc tām gatavo-

tos pārbaudijumiem.

Līdztekus teoloģijas studijām, Grīnbergs nodarbojās
arī ar citām zinātnēm. Čakli viņš mācijās franču valodu

un ar lielu interesi lasija klasiķus. Lielu interesi viņš vel-

tija arī latviešu valodas problēmām. Atceros, ka Lettonias

literariskajā vakarā Grīnbergs nolasija latviešu valodā pa-

matīgi izstrādātu darbu par filozofa Platona ideju mācību.

Vērojot vēl tanī laikā maz izkopto terminoloģiju latviešu

valodā, minētais darbs bija pieskaitāms labākajiem, kādi

tika dzirdēti literariskajos vakaros.

Atpūtas brīžus Grīnbergs labprāt veltija šacha spēlei

un pierādija arī tur zināmu virtuozitāti.

Ar sevišķu prieku un cieņu domāju vel arī tagad par
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to laiku, kuru kopā ar Grīnbergu pavadīju laukos Latga-

lē, Pokrotas muižā. Mēs tur nodzīvojām apmēram vienu

gadu, ar nolūku netraucēti gatavoties Universitātes valsts

pārbaudijumiem. Kopdarbs tiešām paātrināja sekmes.

Svarīgus jautājumus pārrunājām kopīgi. Tādās reizēs guvu

dziļu cieņu ne tikai pret sava līdzgaitnieka bagātību zināt-

nes laukā, bet arī pret viņa ticības spēku un pārliecību.

Ticības jautājumos Grīnbergs stāvēja nelokāms uz

evanģeliski-luteriskās baznīcas pamatiem. Jēzus Kristus

viņam bija Dieva Dēls, kas cilvēcei mācijis Dieva labo un

pilnīgo prātu, par mums ne tikai cietis un miris, bet arī

tiešām augšāmcēlies no mirušiem, dzīvo un valda mūžīgi.

Šis ticības spēks, liekas, Grīnbergam jau studenta

gados mācija ielikt visā savā darbā patiesu prieku; tāpat

arī vēlāk mācītāia gaitās un tagad stāvot augstajā archi-

bīskapa amatā. Nekad viņu neskāra pesimisms. Viņam

bija svešas dusmas, uztraukums un izmisums. Un tas ir

saprotami, jo vienīgi dzīva ticība uz Dievu un Jēzu Kristu

dara cilvēku dzīves priecīgu.

Ceturtā lūgšana māca lūgt: «Mūsu dienišķo maizi dod

mums šodien!» Šai lūgšanas paskaidrojumā Luters raksta,

ka pie dienišķās maizes pieder labi un uzticīgi kungi,

draugi un kaimiņi.

Pieminot mūsu augsti godātā un mīļotā virsgana un

mācītāja pavadītos 40 darba gadus, mēs pateicamies Die-

vam par dienišķo maizi, ko Dievs caur Grīnberga tēvu Lat-

vijai devis, sirsnīgi lūgdami: «Kungs, uzturi mums šo

maizi vēl ilgi, ilgi!»

V. Rozenieks.
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II

Tērbatas universitātes aktīs, kuras uzglabā Igaunijas
valsts archivs, atrodamas ziņas par teoloģijas studenta

Teodora Grīnberga studiju gaitu. Par tām mums rodas in-

terese, kad kopojami biogrāfiskie dati visu cienītajam

Latvijas ev.-lut. baznīcas archibīskapam, kura amata svēt-

kus atzīmēs visa latvju zeme.

Pabeidzis Jelgavas ģimnāziju, Grīnbergs iesniedz Tēr-

batas universitātes kancelejā savu ģimnāzijas diplomu,

Dundagas mācītāja R. Krauzes izdoto kristamzīmi, Talsu

kara apriņķa priekšnieka piešķirto karaklausības pagari-

nājuma apliecinājumu, tēva parakstīto atļauju iestāties

augstskolā v. c. uzņemšanai studentu kārtā nepieciešamos

papīrus. No 1891. g. 8. jūnijā (visi šeit minētie datumi ir

pēc vecā stīla) izdotās Jelgavas guberņas ģimnāzijas dip-

loma redzams, ka Grīnbergs šo mācības iestādi apmeklējis

trīs gadus, un laikā no 1891. g. 17. maija līdz 6. jūnijam

izturējis gala pārbaudījumus, iegūdams visas likumā pare-

dzētās tiesības.

Parakstijis apliecinājumu, ka nepiedalīsies slepenās

organizācijās un ieguvis labu atzīmi krievu valodas pār-

baudījumā, Grīnbergs 1891.
g.

27. augustā tiek uzņemts

Universitātes teoloģijas studentu skaitā ar 15.039. matri-

kulas numuru.

Viņa skolotāji ir prof. V. Folks, prof. F. Mīlaus, prof.
J. Kerstens, prof. J. Hausleiters, prof. N. Bonvečs, prof.

J. Kvačala, prof. F. Heršelmanis, doc. A. Zēbergs un doc.

A. Berends. No citu fakultatu mācības spēkiem Grīnbergs
klausās prof. J. Osi, lektoru J. Lautenbachu, prof. Visko-

vatovu v. c.

Pirmajā studiju semestrī (1891. g. rudeni) jaunais stu-

dents noklausās pie Bonveča baznīcas vēstures jauno laiku
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(kopš reformācijas) kursu, pie Mīlava ievadu Jaunajā De-

rībā, pie Oša senās filozofijas vēsturi un pie Lautenbacha

priekšlasījumus par latviešu mitoloģiju.

Otrajā studiju semestrī (1892. g. pavasarī) Grīnbergs

apmeklē šādas lekcijas: Folka — ievadu Vecajā Derībā un

ebreju valodas gramatiku, Hausleitera — seno laiku baz-

nīcas vēsturi, Oša — jaunāko laiku filozofijas vēsturi,

Lautenbacha — latviešu valodas formu mācību un latviešu

mākslas liriku un pie lektora Hermaņa piedalās praktis-

kos vingrinājumos igauņu valodā.

Trešajā semestrī (1892. g. rudenī) noklausīti deviņi

kursi. Pie Folka Vecās Derības teoloģija un Jezajas grā-

matas eksegeze, Hausleitera — baznīcas vēstures II daļa,

Oša — loģika, Lautenbacha — latviešu mākslas lirika un

leišu tautas dzeja, Viskovatova — krievu literatūras vēs-

ture. Bez tam Grīnbergs piedalijies divos semināros —

Hausleitera vadīta baznīcas vēstures praktikuma un Oša

filozofijas praktikuma par Aristoteļu.

Ceturtajā semestrī (1893. g. pavasarī) Grīnbergs klau-

sījies pie Viskovatova par krievu 19. g. s. rakstniekiem un

pie Heršelmaņa nostrādājis praktiskās teoloģijas semināru.

Piektajā semestrī (1893. g. rudenī) Grīnbergs klausās

pie Kerstena dogmatikas vēsturi un sistēmu, pie Folka —

Jezajas eksegezes otro pusi un pie lektora Sažē — franču

valodu. \

Sestajā semestrī (1894. g. pavasarī) turpinājušies Ker-

stena priekšlasījumi dogmatikas sistēmā, bet no jauna nāk

klāt Folka — izvēlēto psalmu eksegeze, Mīlava — Ro-

miešu vēstures eksegeze, Heršelmaņa — homiletika ar

praktikumu, Kvačalas — baznīcas vēstures IV daļa un

baznīcas tēvi ar praktikumu, un Zēberga — simbolika.

Septītajā semestrī (1894. g. rudenī) Grīnbergs klausi-
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jies pie Kerstena ētikas sistēmu, pie Mīlava — mazo pra-

viešu eksegezi (no Hozejas līdz Micham) un Galatiešu un

Korintiešu vēstules eksegezi, pie Kvačalas — jaunlaiku

baznīcas vēsturi un Zēberga — par Jēzus ciešanām un

godību.

Astotajā semestrī (1895. g. pavasarī) Grīnbergs pierak-

stījies tikai uz Mīlava priekšlasijumiem par Jaunās Derī-

bas grieķu valodas gramatiku.

Devītajā semestrī (1895. g. rudenī) nostrādāts Kva-

čalas vadībā baznīcas vēstures seminārs.

Pēdējā — desmitajā semestrī (1896. g. pavasarī)

Grīnbergs turpinājis noklausīties patristikas kursu, ko la-

sījis jaunais docents A. Berends.

Lekciju grāmatiņas beigās un sevišķā protokola lapā

atzīmēti gradualpārbaudijumu (kursa pārbaudījumu) ter-

miņi un sekmes: 1892. g. 14. maijā ebreju valodā (atzīme

«labi»), 13. oktobri grieķu klasiķos (īsti labi), 26. no-

vembrī ievadā Jaunajā Derībā (labi), 1893. g. 30. oktobrī

ievadā Vecajā Derībā (īsti labi), 15. decembrī loģikā (ļoti

sekmīgi) un filozofijas vēsturē (īsti labi), 1896. g. 20. maijā

dogmatikas vēsturē (ļoti sekmīgi).

Gala pārbaudījumi notikuši 1895. g. 8. un 9. decembrī

un 1896. g. no 20.—23. maijam. Vecās Derības rakstu

gramatiskā un teoloģiskā izskaidrojumā Folks devis atzīmi

«labi». Par Jaunās Derības rakstu gramatisku un teolo-

ģisku izskaidrojumu Zēbergs ierakstijis «ļoti sekmīgi».

Vēsturiskajā teoloģijā pārbaudijis Kvačala. Grīnberga zi-

nāšanas baznīcas vēsturē novērtētas ar «labi», dogmatu

vēsturē ar «ļoti sekmīgi» un simbolikā tāpat. Sistemātis-

kās teoloģijas priekšmetu — dogmatikas un ētikas eksa-

minators Kerstens pārbaudijumu protokolā ierakstijis



32

«ļoti sekmīgi». Tādu pašu atzīmi devis Heršelmanis prak-

tiskās teoloģijas vēsturē un teorijā.

Šīm atzīmēm pieskaitāmi vēl spriedumi par Grīn-

berga rakstu darbiem. Viņa sprediķis par Jāņa 16, 5—15

pēc satura un priekšā cēluma novērtēts ar «labi», bet ka-

techeze par Lk. 15, 11—24 ar «ļoti sekmīgi». Studiju dar-

bam par Šleiermachera reliģiskajiem uzskatiem viņa Vēs-

tulēs par reliģiju prof. Kerstens apakšā parakstijis ļoti tei-

camu spriedumu: «eine recht gute, sehr fleissige Arbeit».

Darba apmēri 124 lpp.

Ar to teoloģijas studijas bij nobeigtas. Čaklums ie-

priekšējos priekšmetos un teicamie panākumi gala pārbau-

dījumos Grīnbergam deva tiesības iegūt kandidāta grādu.

Līdz kandidāta raksta iesniegšanai fakultāte 28. maijā liek

priekšā universitātes konsilam piešķirt Grīnbergam

graduēta studenta diplomu. Konsils to izpilda 1896. g.

7. jūnijā. Liekas, ka karaklausības lietu dēļ Grīnbergs,

tūlīt pēc gala pārbaudījumiem, 5. jūnijā, lūdz viņu ieskai-

tīt vēstures un filoloģijas fakultātes studentu skaitā. Par

tādu viņš paliek līdz tā paša gada 22. novembrim.

Kandidāta rakstu Grīnbergs iesniedza 1897. gadā.

152 lpp. lielais darbs bij veltīts kalna sprediķim pēc Ma-

teja un Lūkas evaņģēlija un to savstarpējām attieksmēm.

Prof. J. Kerstens darbu cenzēja ar atzīmi «īsti labi». Šai

atzīmei pievienojās arī pārējie profesori: Folks, Heršelma-

nis, Zēbergs un Kvačala. Uz šī sprieduma pamata fakul-

tāte 10. oktobrī piešķir Grīnbergam teoloģijas kandidāta

grādu. Lēmumu apstiprina konsils 11. novembrī. Jaunais

kandidāts nesteidzas ar diploma izņemšanu. To viņam iz-

gatavo pēc divpadsmit gadiem —
1909. g. 17. martā, kad
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Grīnbergs bij Ventspils mācītājs un sekmīgi izlietoja augst-

skolā gūtās zināšanas draudzes darbā, vēlāk arī kā profe-

sors Latvijas universitātē un archibīskaps mūsu evaņģēli-

skajā baznīcā.

E. Ķiploks.
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Lutriņos

T. Grīnbergs pēc studiju beigšanas darbojās kā māj-

skolotājs Popē pie barona Rbnnes. Te viņš iesāka kalpot
arī savu kandidāta gadu pie mācītāja Hugenbergera. Kan-

didāta gada turpinājums ar 1899. gada sākumu noritēja

Lutriņu draudzē pie mācītāja Raisona, par ko Grīnbergs

savās atmiņās par Lutriņu draudzi raksta sekojošo:

«Mana nonākšana Lutriņos bija saistīta ar dažiem

šķēršļiem. Braucu ar zirgiem no Popes uz Kuldīgu ap

Zvaigznes dienu. Bet Ventā gāja ledus, un lai neliktu velti

gaidīt eķipažai no Lutriņiem, tad braucu uz Kuldīgu caur

Pilteni. Piltenes klajums bija pilnīgi pārplūdis, un dažā

vietā ūdens tikko nesmēlās ratos. Atkušņa un plūdu dēļ

nonācu kādu dienu vēlāki Lutriņos, nekā biju solijies.

Lutriņos mans uzdevums bija turpināt kandidāta gadu

un būt par skolotāju mācītāja turētā panzionatā.

Ordinēts vēl nebiju, un altārī iet nevarēju, bet jāspre-

diķo bija diezgan bieži. Amata izbraukumos braucu mā-

cītājam līdz.

Tā pavadiju līdz Pūpolu svētdienai. Šinī svētdienā

mācītājs fon Raisons iesvētija iesvētāmos. Mājās pārnācis

viņš saslima un sacija: «Tagad darāt, ko zināt, es vairs

nevaru.» Klusā nedēļā ar Lieldienas svētkiem kopā man

bija jānotur 6 dievkalpojumi gan vācu, gan latviešu valo-

dā. Liturģiju turēju ārpus altāra.

Man dzīva atmiņa pirmā Zaļa ceturtdiena. Pieteicas
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rēja ierasties tikai pēc tam, kad Vārmē bija noturējis diev-

kalpojumu. Vārmes baznīca no Lutriņu baznīcas ir 10

verstis. Mans uzdevums bija tik ilgi turēt dievkalpojumu,
kamēr Vārmes mācītājs ierodas. Labs padoms te bija

dārgs. Ko darīt? Izmeklēju visgarākās dziesmas, turēju

ļoti garu sprediķi un garas lūgšanas. Starp dziesmām at-

radās arī 37 pantus garā dziesma: «Modrējies tu, mana

sirds». Kad savu dievkalpojumu beidzu, tad mācītājs Zei-

lers piebrauca.

Tāpēc, ka mācītājs bija slims, tad mani ordinēja
21. maijā Kuldīgā. Un kad mācītājs mira, tad paliku kā

vikarmācītājs atraitņu gadā un darbojos arī kā skolotājs.»

Draudze ātri iemīlēja jauno mācītāju viņa izcilo īpa-

šību dēļ. Vispirms jau Grīnbergs bija ļoti spējīgs un labs

runātājs, kas ar saviem dedzīgiem, dziļas dievbijības un

sirsnīgas mīlestības apgarotiem sprediķiem aizkustināja

klausītāju sirdis. Viņa sprediķus klausīties ļaudis brauca

no tuvas un tālas apkārtnes. Dievkalpojumi baznīcā bija

arvien ļoti labi apmeklēti — bieži baznīca pat tā pārpil-

dīta, ka daļai baznīcēnu jāpaliek ārpus dievnama.

Vēl vairāk kā ar sprediķiem Grīnbergs draudzes mī-

lestību iemantoja ar savu izcili reto labsirdību, izpalīdzību,

tēvišķo gādību un rūpību. Viņa vārdi visā pilnībā parādī-

jās arī personīgā dzīvē un attiecībās ar draudzes locek-

ļiem. Tamdēļ draudze karsti vēlējās dabūt jauno vikar-

mācītāju par savu draudzes pastāvīgo ganu. Bet tam pre-

tojās konsistorija un muižnieki, kam Grīnbergs, kā no-

teikts latvietis, nebija vēlamais kandidāts Lutriņu drau-

dzes mācītāja amatam.

Lutrinieši, kuriem latviešu nacionāla apziņa jau bija

nobriedusi, juta, ka viņiem ir taisnība un tiesības prasīt,

35
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sev mācītāju, pašu tautieti. Tamdēļ draudzes pārstāvji

uzsāka cīņu par savām tiesībām. Vispirms viņi griezās

pie kādreizējā Lutriņu mācītāja, Kurzemes konsistorijas

assesora Sakranoviča, lūdzot viņu rūpēties, lai Grīnbergs

tiktu iecelts par Lutriņu draudzes mācītāju. Sakranovičs,

draudzes delegātus, kā jau vecus paziņas, saņem laipni.

Delegātiem viņš teicis, ka pats Dievs mācītājam Grīnber-

gam ceļā uz Lutriņu draudzi uzvēlis tik lielus akmeņus

(t. i. latviešu tautību), ka cilvēku vara tos nevarot novelt.

Viņš gādāšot labu mācītāju savai bijušai mīļai Lutriņu
draudzei.

Ar šādiem paskaidrojumiem ne delegāti, ne draudze

nebija apmierināta. Draudzes vārdā tās pārstāvji turpi-

nāja cīņu; gatavoja lūgumus ar draudzes locekļu parak-

stiem, iesniedza sūdzības attiecīgām valsts un baznīcas ie-

stādēm v. t. t. Bez tam draudze taisijās arī pretoties kon-

sistorijas nodomiem, kaut arī ne gluži atzīstamā kārtā.

Kādreiz konsistorija atsūtija reprezentēties kādu savu iz-

raudzītu kandidātu — vācieti. Lutrinieši noklausās svešā

mācītāja-viesa dievkalpojumu, bet pēc tam kāds draudzes

loceklis (Š.), citu pamudināts, draudzes vārdā iet viesim

pateikties un «skūpstīt» roku. «Pateicības skūpsts» bijis

tik stiprs, ka svešais mācītājs aizbraucis ar asiņainu roku.

Protams, ka ar to šim mācītājam patikšana nākt uz Lut-

riņu draudzi bija pārgājusi uz visiem laikiem. Draudze rī-

kojās arī uz demonstrācijām; nolēma nelaist nevēlamos

svešos mācītājus baznīcā, traucēt viņu dievkalpojumus

v. t. t. Demonstrācijas gan nenotika, jo par visām lietām

draudze bija paklausīga vikarmācītājam Grīnbergam. Viņš

savā miermīlībā nomierināja ļaužu prātus. Šīs noskaņas

un notikumus vērojam arī Grīnberga 1899. g. 27. oktobrī

rakstītā vēstulē Kr. Baronam. Visvairāk viņam rūp miers.
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«Jau sen gribēju Jums rakstīt un paziņot, kā man klā

jas un iet. Es, kā Jūs jau zināt, esmu Lutriņos par vikāru

Lutriņu
baznīca

Pie tam esmu arī vēl skolotājs, kas dod 25 stundas nedēļā.
Tā tad nevaru sūdzēties, ka darba nebūtu diezgan. Ar

draudzi ļoti ātri iedraudzējos. Draudze gribēja mani par
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savu mācītāju dabūt un tāpēc iesūtīja pie konsistorijas lū-

gumu rakstu — konsistorija še vienīgā vēlētāja — bet no

visas draudzes parakstus sadabūt nav tik ātri izdarāma

lieta un tāpēc draudze nonāca tik dienu priekš vēlēšanas

konsistorijā. Divi no draudzes izvēlētie delegāti ļāvuši

sevi pierunāt, lūguma rakstu atpakaļ ņemt, tāpēc, ka viņi

to bez markām iesnieguši un tāpēc tiem būtu jāmaksā bijis

vairāk, ka desmit rubuļi. Bet, kā iemeslus, kāpēc mani

nevarot vēlēt esot — tā konsistorija minētiem delegātiem

izskaidrojusi — ka es esot jaunākais mācītājs Kurzemē un

ka es pats uz Lutriņiem neesmot pieteicies. Arī to tad

delegāti sevi ļāvuši pierunāt un paņēmuši lūguma rakstu

atpakaļ. Bet draudze par to pikta un tura divus delegā-

tus par nodevējiem. Kāds kalējs teicis, ja šiem nebijis

naudas, ko lūguma rakstu samaksāt, tad būtu viņam tikai

prasijuši, viņš savu dižo āmuru būtu pārdevis un nezin ko

vēl. ' i i ' i

Tā redziet, ka negribot esmu iekļuvis nemierā. Sā-

kumā ļaužu prāti bijuši ļoti uzbudināti. Es ceru, ka viņi

norims. Bet taisnību sakot man bailes, kā lieta beigsies.

Kad ar mieru varētu tikai no Lutriņiem projām tapt. Jo

tādi nemieri kādi Opekalnā ir priekš draudzes bēdīgi.

Es gan lūkoju mierināt, cik manā spēkā stāv, bet vai

man izdosies ļaudis nomierināt, tas ir cits jautājums.

Spriež viņi, cik es tā pa virsu varu dzirdēt. Grib lūgumu

rakstu pie Ķeizarienes sūtīt un pat proves sprediķi izvē-

lētam mācītājam neļaut teikt. Lai Dievs dotu, ka viss

izdotos par labu. Bet ka lēti nopratīsiet, tad dzīvoju vis-

lielākā uzbudinājumā. 31. oktobrī viņš nu teiks savu pro-

ves sprediķi. So dienu gaidu ar vislielāko nepacietību un

uzbudinājumu.
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Kad nu prasu kāpēc tad īsti viņi prieki manis ta ugu-

nīs iet, tad tiešām nezinu atbildi atrast.

Savos sprediķos tiešām nesludināju vairāk kā skaid-

ros Dieva vārdus; netaupīdams pie tam norādu uz grē-

kiem, kuri visiem piemīt. Nerunāju nebūt vārdus pēc

kam ausis niez. Sadzīvē ar draudzi pavisam maz esmu

kopā, jo laika priekš tam maz. Ja kāds atnāk, tad ja man

vaļas, klausos pacietīgi, ko viņš stāsta, pats pie tam pavi-

sam maz runādams. Vai viņi nu tāpēc domā, ka es laipni

ar viņiem iztriecies, to nezinu. Tāpēc tiešām nezinu, kā-

pēc viņi mani tā iztur.

Uz Lutriņiem nebiju tāpēc pieteicies, ka esmu Vents-

pilī pieteicies. Daži arī par cienīgtēvu nosauc. Tas man

tik jocīgi izklausās, ka tiešām nevaru nociesties nepasmē-

jies. Ļaudis varbūt domā, ka man tas patīk.

Mani vecāki pa Jurģiem atstās Popi un aizies uz

Ventspili dzīvot, kur viņi šoziem sev grib namiņu uzcirst.

Ja nebūtu šīs vienas bēdas skandāla pec, tad man

dzīve būtu laba. Bet gan Dievs līdzēs!»

Pēc vairāk kā gada il°:as cīņas konsistorija beidzot

piekāpās un apstiprināja Grīnbergu Lutriņu draudzes mā-

cītāja amatā. 1900. gada 5. augustā jauno mācītāju Lut-

riņu baznīcā introducē ģeneralsuperintendents Panks. In-

trodukcijas dievkalpojumā piedalās arī Sakranovičs, ku-

ram draudzes vārdā pateicās pērminderis F., izsakot lielo

prieku un sajūsmu par to, ka beidzot viņš palīdzējis un

spējis nobīdīt Grīnbergam paša Dieva uzveltos «lielos ak-

meņus.»

Sākas Grīnberga patstāvīgā darbība Lutriņu draudzē.

Draudzes vēsturē tā ierakstīta ar viņa lielo labsirdību, ne-

savtīgu uzupurēšanos un patieso Dieva un cilvēku mīlēs-
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tību. Viss viņa darbs: zināšanas, spēks, materiālie līdzekļi
un visa personīgas dzīves laime ziedota savai draudzei un

draudzes darbam. Redzēt katrā cilvēkā savu tuvāko —

Mācītājs
Lutriņos

tāds bija viņa sludinātais vārds, kas arī piepildijās darbos.

Grīnbergs vizitē savu draudzi, pārklaušina bērnus un pie-
raksta pieaugušos, jo ir nodomājis sastādīt draudzes per-
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sonalgrāmatu. Reiz kādās mājās viņš atrod divas pamestas

hārenītes, kurām nav neviena apgādnieka. Vakarā mājās
pārbraucis Grīnbergs nevar aizmirst nabaga atstātos bēr-

nus. Otrā dienā viņš nobrauc atkal tos uzmeklēt ar ciešu

apņemšanos palīdzēt — ņemt vienu bārenīti savā gādībā.
Grīnbergs gribējis savā apgādībā ņemt lielāko meitenīti,

Divas audžu meitas

kurai vajadzēja mazāk kopšanas, bet kad lielākā meitene

raudājusi — tai bijis žēl šķirties no māsiņas, mācītājs,

daudz nedomādams, ietinis abas meitenes savā kažokā un

pārvedis mājās. Abas meitenes audžu tēvs izaudzinājis un

izskolojis.

Atkal cita aina. Kada rīta agrā stunda mācītajā maja
sabrauc čigāni. Noskrandušie meža brāļi lūdz mācītāju,
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lai dodot viņiem drēbes, bet mācītājam nav ko dot — viss

jau atdots, jo lūdzēju arvien ir daudz. — Viņš atdod sa-

vus svārkus. — Tādu un tamlīdzīgu gadijumu ir daudz,

kur parādās Grīnberga lielā uzupurēšanas spēja.

Grīnbergs nespēja nevienu lūdzēju atraidīt — visur

kur tikai bija iespējams viņš palīdzēja un lūgumu paklau-

sīja. Nav piedzīvots gadījums, kur viņš būtu varējis pa-

līdzēt un nebūtu to darijis.

Par nožēlošanu jāsaka, ka bijuši arī gadījumi kur

Grīnberga labsirdība izmantota nelietīgi. Tā kāds palaid-

nīgs saimnieks ieradies pierakstīt bērnu pie kristīšanas.

Par atlīdzību mācītājam vīrs nemaz nedomā, tur-

klāt lūdz vēl desmit rubļus naudas un trīs pūrus kviešu

kristību rīkošanai. Grīnbergs neredz nopietnu vajadzību

un atsakās palīdzēt. Pazīdams mācītāja labsirdību un pie-

kāpību, vīrs apgalvo, ka viņa saimnieka gods prasot rīkot

kristības. Pašam tas neesot pa spēkam, un ja arī mācītājs

nepalīdzot, tad viņam esot jāizdara pašnāvība. Grīnbergs

beidzot apžēlojies par nabaga «saimnieka godu» un iede-

vis prasīto.

Jaunajam mācītājam nācās piedzīvot daudz sarūgtinā-

jumu 1905. 06. g. revolūcijas dienās. Par šiem notikumiem

Grīnbergs pats raksta ziņojumā konsistorijai:

«Zīmējoties uz revolucionāro kustību Lutriņos, viss

saņemams diezgan īsi, jo te šī kustība vēl pilnā mērā ne-

tika izlauzušies uz āru. Revolūcijas gaita bij apmēram

sekoša:

Visu vasaru starp bezzemniekiem-strādniekiem bij

manāma zināma rūgšana, kas parādijās uz āru nepienācī-

gās valodās, tā, piemēram, ja gadijās, ka mācītāja muižā

tika cepts cepetis un apkārtējie kalpi to redzēja, viņi tei-

ca: «Kas kungiem nekait; mēs protam arī labo kumosu
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cienīt!» Runāja arī, ka apkārt esot gājušas listes, uz ku-

rām vākti paraksti, ka mācītājs un baznīca neesot vaja-

dzīga. Kad es, mūsu ģeneralsuperintendenta kunga gana

vēstījumu nolasijis, pieliku vēl savas sinepes klāt, kuras bij

rūgtākas nekā tās, ko mums bij atsūtijis mūsu virsgans,

tad man daži izteicās, ka nu vairs nevarēšot mani aizstā-

vēt pret sociālistiem. Svētdienā pēc Vasarsvētkiem es

sprediķoju par viltus praviešiem un pēc dievkalpojuma,

piegājis pie pultes, kas baznīcā uzstādīta ķesterim, refe-

rēju par baznīcas grāmatu sadedzināšanu un mācītāju aiz-

skāršanu, paskaidrodams, ka pēc manas pārliecības mācī-

tāju baznīcā nemaz nevar apvainot, jo dievkalpojuma

laikā mācītājs ir draudzes vietnieks. Mācītāja aizskāršanu

baznīcā es uzskatu kā draudzes apvainošanu.

Varbūt, ka sprediķoju un runāju uztrauktā gara stā-

voklī. Tās pašas dienas vakarā ieradās pie manis ari sko-

lotājs Lasis, kāds baznīcas pērminderis un kāds no mācī-

tāja muižas rentniekiem un apgalvoja man, ka Lutriņos

mācītāju un baznīcu neaiztikšot. Sveši baznīcas apgānī-

tāji ierodoties tikai tad, ja vietējie tos aicinot. Tai pašā

naktī, kad man tas tika apgalvots, baznīcā bij izdauzītas

kādas 15 rūtis. Samērā mierīgi pagāja vasara un arī ru-

dens līdz 30. novembrim. Tad izplatijās ziņa par «melno

sotņu», kuru muižnieki esot izsūtijuši, lai visus ļaudis lau-

ku mājās nogalinātu, apkārtējās muižas esot jau nodedzi-

nātas v. t. t. Visiem ļaudīm, kas gribot izglābties, vajagot

sapulcēties mācītāja muižā un tuvējā Jaunmuižā. Tomēr

šoreiz pietika vienīgi ar izbailēm. Aprakto mantu un drā-

nas varēja rakt atkal ārā
.

.
.

. . . Bij pienākuši jau Ziemassvētki. Pirmā svētku

dienā pulksten 10 no rīta bij izziņots mītiņš Jaunmuižā.

Runājuši, ka mani ar visu draudzi aizvedīšot tieši no baz-
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Nīcas un pretošanās gadijumā nositīšot. Par laimi es no šī

plāna nekā nezināju. Pirmā svētku dienā baznīca bij stāv-

grūdām pilna un bij ieradušies arī visi baznīcas pērmin-

deri, par ko man bij brīnums. Nekas nenotika. Un tādēļ

nē, ka kaimiņu draudzē Vārmē četri galvenie vadoņi bij
nošauti. Lutriņos ļaudis zināja to pulksten 10 no rīta; es

to dabūju zināt tikai uz vakaru.

Un nu sakas netaisno soda ekspediciju laiks, kas katra

cilvēkā redzēja slepkavu, nāca necilvēcīgās cilvēku mocī-

šanas, kas turpinās vēl tagad.

Es personīgi neesmu aiztikts, tomēr kad Gaiķu mā-

cītājs bija ticis atcelts, rīcības komiteja viņam bij teikusi,

ka es noturēšot dievkalpojumu Gaiķos, un kad es ļaudīm,

kuri bij deputacijā, paskaidroju: tāda dumpīga valde man

nevar nekā pavēlēt, viņi noraudzijās manī kā nesaprazda-
mi. Tā kā es biju redzējis, ka daudz kas notika aiz muļķī-

bas, tad uzstājos arī kā liecinieks kara tiesā un ļaudis

gluži viegli tika cauri.»

Grīnberga dabā bij naidu pārvarēt ar mīlestību. Tā-

dēļ nemiera notikumi aizmirsās, viņi negribēja tos vairs

atcerēties. Ziņojums konsistorijai noslēgts pavisam nepa-

rasti: «Uzrakstīt garāku ziņojumu man tiešām nav laika.»

Draudžu atjaunošanas darbs nebija vieglais.

Tāpat Grīnbergs neuztraucās, kad baznīcas upuru

makos tika atrastas pogas. Viņš mierīgi paziņojis drau-

dzei, ka par vērtīgākām pogām ieņemts tik un tik un šī

nauda pieskaitīta baznīcas upuram. Nevērtīgās viņš noli-

cis pie malas. Mācītāja mājā ilgāku laiku patvērumu at-

radis kāds nezināms revolucionārs, kura pagātne nav bi-

jusi zināma. Grīnbergs svešniekā redzēja cilvēku, kuram

jāpalīdz. Kādu rītu svešniekā istabiņa bijusi tukša. Uz

galda bija atstāta šāda zīmīte: Cienītais mācītāja kungs!
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Es esmu ļauns cilvēks, tamdēļ es neesmu cienīgs dzīvot

zem Jūsu nama jumta, es neesmu vērts tās viesmīlības,

ko Jūs man parādiet. Vēl reiz no visas sirds Jums pateicos.

Liekās, ka saites starp Lutriņu draudzi un mācītāju

bij kļuvušas citādas. Varbūt arī pašam mācītājam tās tā-

das likās. Bet kad drīz pienāca šķiršanās brīdis, un

1907. g. pavasarī viņš gatavojās aiziet uz Ventspili, tad

izrādījās, ka draudzei ir ļoti mīļš mācītājs un mācītājam
tāda pati draudze. To liecina Grīnberga šķiršanās gadiju-
mā teiktie vārdi: «Būtu es zinājis, ka šķiršanās būs tik sā-

pīga, tad nebūtu nekādā gadijumā solijies uz Ventspili
iet.»

— Liela gadu rinda ir aizgājusi. Arī cilvēki, viņu

dzīve un darbs. Daudzi mācītāja Grīnberga laika biedri

Lutriņu draudzē ir iegājuši mūžīgās tēva mājās, bet daudzi

vēl šodien dziļā godbijībā piemin savu bijušo mācītāju, ta-

gadējo Latvijas archibīskapu. Tēvi un mātes stāsta sa-

viem bērniem par savu mīļo mācītāju, kas viņus kristījis,

iesvētijis vai laulājis. Lai nepazustu nākošās paaudzēs at-

miņas par archibīskapa kādreizējo darbības laiku Lutriņu

draudzē, tad lutrinieši viņa vārdā grib nosaukt savu skolu.

Tam ir savs pamats. 1899. g. atnācis uz Lutriņiem par

kandidātu, Grīnbergs darbojās arī kā skolotājs mācītāja

Raisona privātskolā. Divdesmit divus gadus vēlāk (1921.

gadā) nodibinājās Lutriņos pirmā sešklasīgā pamatskola,

kura dibinājās un pirmos divus gadus darbojās mācītāja

mājā. Pēc tam tā pārcelta uz Jaunmuižas pili, kur tā ta-

gad turpina darboties. Netiešā līnijā tagadējais archibīs-

kaps ir šīs skolas priekšgājējs.

J. Kangars.
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Ventspilī.

Archibīskapa T. Grīnberga mācītāja amatā pavadīto
40 gadu lielākā puse ir ziedota Ventspilij, jo, uzsācis savu

darbību Ventspils latviešu draudzē 1907. g. 26. aprīlī, viņš

to turpināja līdz 1934. g. 1. aprīlim, pēdējos 2 gadus ap-

kalpodams draudzi blakus svarīgajiem pienākumiem aug-

stajā virsgana amatā. Taisni šinīs 27 gados viņa vārds ir

sācis skanēt no Ventspils pāri dzimtā apriņķa robežām

plaši visā Latvijā, radot priekšstatu par darbinieku, kam

vienlīdz mīļš ir bijis darbs baznīcas un skolas druvā un

kas tāpēc nav vairijies grūto pienākumu sabiedriskajā

laukā, kā tāds Kurzemes latviešu teologu starpā savā laikā

būdams vienīgais. Trijās tik svarīgās kultūras dzīves no-

zarēs viena cilvēka veiktais saskaņotais un saskanīgais

darbs iegūst sevišķu nozīmi vēl ar laikmeta īpašo rakstu-

ru. T. Grīnbergs atnāk par mācītāju draudzē, kuru ie-

priekšējais mācītājs 1905. g. revolūcijas laikā atstājis un,

pēc nemieriem atgriezies agrākajā darbā, nav vairs varē-

jis tanī no jauna iesakņoties. Viņš piedzīvo līdz pasaules

kara sākumam Ventspils straujā saimnieciskā uzplaukuma

pēdējo, spilgtāko cēlienu, bet paliek pie sava sarukušā ga-

nāmpulka arī grūtajos vācu okupācijas gados, kad iedzī-

votāju skaits visā pilsētā bija no 35 000 nokritis līdz apm.

2700. Viņš ir savā vietā, kad sāk atgriezties bēgļi
1917.—1918. gadā, kad pēc Latvijas valsts pasludināšanas

sākas jauncelšanas darbs visās nozarēs, atdodams sevi visu
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labāku apstākļu izveidošanai Ventspils baznīcas, skolu un

sabiedriskajā dzīvē.

1899. gadā Ventspils latviešu draudze, ko līdz tam

laikam kopīgi ar vācu draudzi bija apkalpojis viens mācī-

tājs, dabūja savu īpašu ganu Hansa Glēzera personā. Drau-

dzei nebija pašnoteikšanās un pašvaldības tiesību, un mā-

cītāju oficiāli sauca par «pastāvīgo Ventspils latviešu drau-

dzes adjunktmācītāju.» Centieni pēc patstāvības nebija
atraduši atbalstu noteicējās iestādēs, bet mācītāja H. Glē-

zera darbības beigās un sekojošajā vakances laikā bija pa-

licis dzīvs viens šo patstāvības centienu liecinieks — lat-

viešu draudzes delegātu institūts, kas, iekšējās organizāci-

jas labā sadalot draudzi iecirkņos, bija nostādīti to priekš-

galā un savā kopībā pārstāvēja latviešu draudzi.

Pēc Glēzera aiziešanas 1906. g. beigās Ventspils baz-

nīcas inspekcija bija devusi šiem latviešu draudzes pārstāv-

jiem, no kuru vidus jāizceļ ārstu A. Blau'a un J. Kivicka

un skolotāja H. Zīles vārdi, atļauju vēlēt draudzei mācī-

tāju, paturot sev, protams, tālākās tiesības. Jāpieņem, ka

baznīcas inspekcijas atkāpšanās no absolūtajām tiesībām

izskaidrojama ar sava laika svarīgiem apstākļiem. Tādi

bija: ar pilsētas saimniecisko uzplaukšanu saistītais lat-

viešu iedzīvotāju skaita pieaugums, latviešu draudzes pār-

stāvju nemitīgā aktivitāte un tieksme pēc draudzes patstā-

vības un patstāvīga mācītāja (nevis tikai pastā-

vīga adjunkta), 1905. g. nemieru laika sekas ar satrauk-

tiem ļaužu prātiem un stipri radikālu visai dīvainu reli-

ģisku sektu (piem., «bušistu», auzu un Lauvas ticīgo) pa-

rādīšanās Ventspilī.

Uz vakanto vietu bija pieteikušies J. Rucelis, K. Vē-

manis, Ž. A. Saime un Lutriņu draudzes mācītājs T. Grīn-

bergs, kas pēc prāvesta aicinājuma vakances laikā 1906.
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Ventspils baznīca.

gadā bija noturējis iesvētīšanas mācību un Ventspils drau-

dzes jauniešus iesvētijis. Šī bija T. Grīnberga otrreizējā

kandidēšana uz Ventspils mācītāja vietu. Pirmo reizi viņš
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bija kandidējis reizē ar pieminēto H. Glēzeru 1899. gadā,

paklausīdams sava seniora Rindas draudzes mācītāja Hu-

genbergera padomam. «Es cēlu iebildumu, ka mani tā kā

tā neievēlēs un ka tāpēc nebūtu vērts pieteikties. Bet llu-

genbergers man atbildēja: Es zinu, ka jūs neievēlēs, bet

taču pieteicieties, lai dabū zināt, ka kāds Grīnbergs ir pa-

saulē,» raksta archibīskaps par šo gadijumu. Toreiz baz-

nīcas inspekcija viņu nebija ievēlējusi, lai gan draudze

būtu labprāt redzējusi savu tautieti par mācītāju. Tagad
— 1907. gadā — latviešu draudzes pārstāvji ievēlēja
T. Grīnbergu par savu mācītāju, un baznīcas inspekcija
deva vēlēšanām oficiālo sankciju. Kas priekš 7 gadiem

nebija izdevies, nu bija panākts, kaut arī oficiāli jaunais

mācītājs bija «pastāvīgais latviešu draudzes adjunktmācī-

tājs». Šāds nosaukums, kas neatbilda ne draudzes apmē-

riem, ne mācītāja darba plašumam, palika negrozīts līdz

baznīcas dzīves pārkārtošanai neatkarīgās Latvijas laikā.

Māc. Grīnberga miermīlīgo dabu tāds stāvoklis neievai-

noja, bet darbā un satiksmē viņa personības un amata au-

toritāte sasniedza tādu suverenitāti, kādu toreizējie laiki

ar saviem likumiem tam liedza. Pēc apstiprināšanas ama-

tā, pārnākot uz Ventspili, jaunajam mācītājam pavērās

plašs darba lauks: bija jāapkalpo apm. 12 000 draudzes

locekļu pilsētā un apkārtējos Sarkanmuižas un Vārves pa-

gastos. Apstākļi bija nobrieduši, lai draudze kļūtu patstā-

vīga, ar saviem likumīgajiem orgāniem, lai celtu pat jaunu

baznīcu, jo ar vācu draudzi kopīgi lietotais dievnams bija

pastāvīgi augošajai draudzei kļuvis par mazu, bet draudzes

pārstāvju un mācītāja centieniem šinī virzienā nebija vē-

lamo panākumu: Kurzemes konsistorijas iebildumu dēļ

noteicējas Pēterpils iestādes nav devušas Ventspils latvie-

šiem to pašvaldību, ko jau priekš pasaules kara bija paspē-
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jušas iegūt latviešu draudzes Jelgava, Liepājā, Cēsīs un

Rīgā (Miera draudze).
Daudz darba prieka un sirsnības mācītājs ziedoja rū-

pēm par bērniem un jaunatni un savā aktivitātē gāja vai-

Mācītājs Ventspilī

rākos virzienos. Jauns ievedums bija bērnu dievkalpo-
jumi ar 200—400 dalībniekiem, pie kam grupu vadītāju
darbā mācītājs piesaistīja sieviešu ģimnāzijas pēdējās kla-

ses audzēknes. Tālāk — patversme bērniem, kuru vecā-

kiem pa dienu jāiet darbā. Bērnus, apm. 100 skaitā, uz-

raudzīja, nodarbināja, mācija un 2 reizes paēdināja par
5 kap. dienā. 1913. gadā uzsāka savu lidojumu no Vents-

pils pa visu latviešu draudzēm «Bitīte», mācītāja T.Grīn-
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niem un jaunatnei.

Skolu ziņā Ventspils bija palikusi iepakaļ citām pil-
sētām: pilsēta uzturēja tikai divas elementarskolas, tāpēc

mācītājs atjaunoja baznīcas skolu un sagādāja arī līdzek-

ļus tās uzturēšanai. Pats viņš mācija ticības mācību Tu-

rauska tirdzniecības skolā, pilsētas, resp. augstākajā

tautskolā un sieviešu ģimnāzijā, kur panāca atļauju bez

atlīdzības mācīt arī latviešu valodu 2 stundas nedēļā.

Latviešiem nelabvēlīgāk noskaņotajā zēnu reālskolā viņam

tādu atļauju nedeva, kaut gan mācības apgabala pārvalde

to nebija liegusi pat dažā labā Rīgas zēnu vidusskolā. le-

vērojamākiem tagadējā archibīskapa iecerējumiem un

nodibinājumiem pieder Ventspils jaunības draugu biedrī-

ba, 1908. g. nodibināta ar nosaukumu Evanģ. jaunības

draugu biedrība, kuras pirmajos statūtos par biedrības

mērķi minēta jaunatnes reliģiskā, tikumiskā un zinātniskā

izglītība, aizsargāšana no apkārtnes kaitīgajiem iespaidiem

un cīņa ar žūpību un netiklību. Pēc nodibinātāja domām

biedrībai bija jāpulcina ne tikai jaunatne, bet arī pieaugu-

šie, jāpulcina, jātuvina un jāvieno vecā un jaunā paaudze,

ko panāca ar jaukta, sieviešu un bērnu kora nodibināšanu,

gadskārtējiem bērnu svētkiem, priekšlasijumiem, biedru

vakariem ar jautājumu izskaidrošanu, izbraukumiem, gā-

dību par jau pieminēto baznīcas skolu un bērnu patversmi

v. c. Pirmā darbības gada beigās biedrībai bija 232 biedri,

to starpā latviešu ārsti, skolotāji, tiesneši v. c.

Cik daudz darba un laika prasija no mācītāja kārtē-

jais draudzes darbs ar parastajiem amata darbiem, daudz

maz nojaušams no tā, ka dievkalpojumi notika ne tikai

svētdienās un svētkos, bet dažkārt arī darbdienās, un ka,

piemēra dēļ, 1912. gadā kristīti 457 bērni, iesvētīti 375

514*
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Bērnu svētki Ventspilī.

jaunieši, laulāti 147 pāri, mieloti 4352 dievgaldnieki un

miruši 376 draudzes locekļi. Ar visu to viņš atrada laiku

interesēties līdz ar citiem par latviešu saimnieciskās dzīves

attīstību, piedalīties mācītāju un skolotāju sanāksmēs ār-

pus Ventspils, būt par padomdevēju pat tālāko pagastu cil-

vēkiem. Vērojot, ka latviešiem saimnieciskajā laukā grūti
sacensties ar cittautiešiem, latviešu draudzes mācītājs izgā-

dāja atļauju latviešu kreditbiedrības dibināšanas sapulcei,

tādu nolēma arī nodibināt, bet lolojums nepiepildijās:

Ventspilī, lūk, esot Pēterpils naudas iestādēm savas no-

daļas, kas strādājot sekmīgi. 1905. g. notikumu dēļ va-

jāto laucinieku piederīgajiem viņš deva padomus, kad ie-

sniedza lūgumus žandarmu pārvaldei, un palīdzēja glāb-

ties no likuma bardzības.

1913. g. mācītājs T. Grīnbergs piedalās ka lektors

tautskolotāju ticības mācības kursos Irlavā un nolasa re-
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feratu «Tikumība un reliģija». Tā paša gada «Bitītes»

33. num. viņš veltī kursu dalībniekiem skolotājiem sirsnī-

gus atvadīšanās vārdus, kas liecina, kādus labus sakarus

viņam izdevies nodibināt ar skolotājiem. «Domāju, ka ne-

maldos, kad saku, ka mūsu sirdīs ir ietrīcējusies uzticības

un mīlestības stīga; kaut viņa trīcētu stiprāki un stiprāki,

tad baznīca un skola strādātu atkal roku rokā.»

Pienāk 1914. gads ar pasaules kara sākumu, mobili-

zāciju, rekvizīcijām, dārdzību un trūkumu daudzās ģime-
nēs. Ļaužu prātu mierināšanai un bēdu remdēšanai mācī-

tā ia darbā pienāk klāt iauni pienākumi. Baznīcā notur

īnašas lūgšanas stundas, dibina palīdzības komiteias mobi-

lizēto un karā cietušo piederīgo labā. Saviem mazaiiem

drauariem «Bitītes» lasītājiem «onkulis Teodors» raksta

1914. iuliia vēstulē: «Briesmīerais karš ir sācies. Lai

aizstāvētu tēviiu un dzimteni, mēs esam karā sūtiiuši sa-

vus dēlus, brālns. tēvus, mēs esam tos sūtiiuši. lai tie cīnās

un uzvar. Šķirties nācās it kā vieglāk, io mēs zinājām, ka

tēviin aizstāvēt ir mūsu svēts pienākums. Lielgabali un

flintes atvērs savas mutes un sulaus ueruni un nāvi. Bet

mēs zinām, ka bez Dieva zinas m"ms ne mats nenokritīs

no sralvas. Mēs zinām, ka nāruāks. kam būs lemts nar-

nākt, un, kam būs lemts mirt, tas mirs kā varonis tēvijas

labā.»

19LS. gadā nilsētu bombardē no iūras un no eraisa.

Gan valdības navēles. p"an panika dzen ļaudis svešumā.

Mācītais redz. kā sadedzina un milionu vērtī-

bas. Ļoti daudzi ir aizsrāiuši, maz ir palikušo: tie ir tādi,

kas nespēj aiziet un nezina, kurp iet. Mācītājs izsaucas:

«Ja manas sāpes svērtu un manas bēdas liktu svaru kausā,

lūk, tad tās būtu smagākas kā jūras smiltis,» un ir nolē-

mis palikt savā vietā pie draudzes atlikušajiem.
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Ar 1915. g. jūliju sākās vācu okupācijas laikmets

Ventspilī. Vairs nedarbojas iepriekš minētie māc. Grīn-

berga ziedošie pasākumi — skola, patversme, Jaunības

draugu biedrība; mācītāja amata tiešos pienākumus atļauj
pildīt, kaut arī viņš apsūdzēts par to, ka mirušo piemiņas
dienu svētijis pēc vecā stila. Trīs gadus jāredz ļaužu cie-

Pēc slimības kara laikā.

šanas un bēdas no trūkuma un nebrīvības, gausi velkas

grūtas dienas, par kurām nav rakstu, kas tās pilnīgi ap-
gaismotu. Archibīskaps ir devis izvilkumus no dienas grā-
matas, ar ko liek apmierināties jautātājiem: «Lai pietiek!
Tie, kas bija mājās, taču visu līdz ir pārdzīvojuši un zina
tās ciešanas, kas bija jāpanes, un tie, kas aizgāja svešumā,
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cieta varbūt vel vairāk, un tapec vairs negribu neka runāt

par šo laikmetu.»

1918. g. 18. novembra lielā diena ievada jaunu laik-

metu arī Ventspils vēsturē un nes izlīdzinātāju taisnību

tiem, kas okupācijas laikā un bēgļu gaitās bija tik daudz

pārestību un grūtību cietuši. Latvijas brīvības rīta saule

modina uz darbu visus dzīvos tautas locekļus. Ventspilī

sākas jauna rosība, un rosīgāko darbinieku priekšgalā iet

mācītājs T. Grīnbergs, kura darba priekam pēdējie 3 gadi

bija uzlikuši it kā smagas važas. Pirmie redzamie sasnie-

gumi ar vina piedalīšanos atzīmējami skolu un sabiedris-

kajā dzīvē. Vispārīgi arcbibīskapam T. Grīnbergam pie-
der vislielākie nopelni skolu darbības un skolotāju biedrī-

bas noorganizēšanā Ventspilī, kas sākas ar 1918. g.
de-

cembra pašām pirmajām dienām.

1918. 2. dccembrī sak darboties Ventspils pilsētas

skolu komisiia, kuras priekšsēdis līdz 1919. g. 29. jūnijam

ir mācītājs Grīnbergs. Savā pirmaiā sēdē tā pieņem sva-

rīgus lēmumus: atvērt vidusskolu pēc reālskolas tipa ar

8 klasēm, fakultativu latiņu valodu un kopmācību zēniem

un meitenēm, jaunatveramās reālskolas vadību un tās di-

rektora vietas iznildīŠanu līdz galīgai direktora ievēlēšanai

uzticēt māc. Grīnbergam, pieņemt viņu par ticības mācī-

bas, latviešu valodas un literatūras un Baltiļas vēstures

skolotāju, un nosaka direktoram algu par skolas vadīšanu

1200 rubļu gadā, atļauj direktoram mācīt līdz 24 stundām

nedēļā ar atlīdzību 100 rb. par stundu (protams, gadā).

Tās pašas sēdes protokola 9. punktā lasāms: «Vēlams

un dažkārt pat nepieciešams, ka uz pilsētas domes sēdēm

katru reizi tiktu uzaicināts skolu komisijas priekšnieks

māc. Grīnbergs.» Viņa vadībā tā pati komisija izrauga va-

dītājus un skolotājus pilsētas pamatskolām. Kad komi-



56

Ventspils ģimnazija.

siju ar 1919. g. otru pusi pārdēvē par Izglītības komisiju,

viņš ir tās loceklis līdz 1920. g. 28. maijam, parakstīda-

mies arī kā skolu valdes loceklis. Ventspils apriņķa taut-

skolu inspektora amatā viņš ir bijis līdz 1919. g. beigām.

Skolu komisijas pagaidu lēmumu par galīgu padara

jaunās reālskolas pedagogu padome, kas māc. T. Grīn-

bergu ievēl par šīs skolas vadītāju. Šai pirmajai Latvijas

patstāvības laikā nodibinātajai vidusskolai, tagadējai

Ventspils valsts ģimnāzijai, pieder gods, ka pirmais Latvi-

jas ev.-lut. baznīcas archibīskaps ir bijis tās direktors no

nodibināšanas līdz 1932. g. 1. augustam, un ka tai 14 gadu
laikā viņš ziedojis savas zināšanas, savu darbu un — savu

sirdi. Pirmajā laikā skolotāju trūkuma dēļ viņam nācās

dot daudz stundu un mācīt dažādus priekšmetus: 1918.'19.

m. g. 25, 30 un 24 stundas, 1919. 20. m. g. 17 stundas,

1920. 21. m. g. — 18, 1922. 23. m. g. 11 stundas ticības

mācībā, latviešu, latiņu un vācu valodā, ģeogrāfijā, vēs-



57

turē, ētikā, filozofijas ievadā. Vēlākajos gados viņa mā-

camo stundu normas noteic ministrijas rīkojumi, bet

priekšmetu starpā visbiežāk atkārtojas: ticības mācība, fi-

lozofijas ievads, latiņu valoda.

Direktora personība un pasaules uzskats noteica sko-

las audzināšanas virzienu, neraugoties uz to, ka zināma-

jos laikos kreisās politikas pārstāvji vēlējās to citādu un

nesaudzēja skolu un direktoru ar saviem uzbrukumiem.

Skolas darbības otrā mēnesī pedagogu padome balso

skolas rīta lūgšanu jautājumā: ar 7 pret 4 balsīm nolemj

luterāņiem noturēt rīta lūgšanas, kā skolēniem, tā skolo-

tājiem neobligatoriskas. 1925. gadā skolas gadasvētku ru-

nas noslēgumā direktors teicis: «Lai Dievs dotu, ka arī

mūsu skola varētu izaudzināt krietnus un derīgus un apzi-

nīgus valsts pilsoņus, varētu ar savu mazo darbu pievelt

būves akmeņus valsts būvei.» Citās reizēs: «Kaut izdotos

skolotājiem apzinīgi audzināt jaunos valsts pilsoņus un

kaut audzēkņiem netrūktu prieka un čakluma apzinīgi
skolas darbu veikt, kaut skola un māja ietu roku rokās,

lai veiktu grūto, bet svētīgo jaunatnes audzināšanas darbu.

Vēlos, kaut valdītu skolotāju un skolnieku, skolas un mā-

jas starpā saskaņa, kāda ir mūzikai un dziesmai, kaut vie-

nas un otras vēlēšanās atrastu savstarpēju atskaņu, kas

dzeju dara patīkamu.» (9. XII. 1924.). — «Zinu, ka daži

vecāki un dažas aprindas ar mūsu skolu ir nemierā. Ve-

cāku taisnīgos prasījumus mēs ievērosim, bet no kristīgā

ētiskā gara mēs neatkāpsimies, jo mēs gribam savus au-

dzēkņus izaudzināt par personībām, kam ir drošs mērķis

acu priekšā un drošs ceļš zem kājām.» (11. XII. 1927.). —

Direktora Grīnberga pedagoģiskie uzskati atrodami

skolas svētku ievadrunās un referātos, kam, piem., bijuši

šādi temati: Pestalocijs, Modernais cilvēks, Non scholae,
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sed vitae discimus, Vairāk prieka, Kas ir īsti inteliģents
cilvēks? Domātāji, uz ko runātājs atsaucas: Herbarts,

Paulsens, Fr. V. Forsters, Eikens.

Sniedzot pārskatu par 1924./25. māc. g., direktors

Grīnbergs noraida sabiedrībā dzirdamos negativos sprie-
dumus par Latvijas skolām, bet aizrāda uz nelabvēlīgiem

apstākļiem, kādos skolām jāstrādā, kas skolēnu sekmju
labā būtu jānovērš. Lai novērstu spēku saskaldīšanu, pa-

viršību, izklaidību, jārevidē skolu programas un jāsama-

zina, bet labi jānostiprina mācības viela, nedrīkst uzkraut

skolai nepienācīgus uzdevumus, jāgādā par skolēnu ma-

teriālo apstākļu uzlabošanu un veselību, jāatrod īstās ro-

bežas skolēnu izpriecām, lai pārmērības un baudu kāre

nekļūtu par šķērsli pienākumu pildīšanā; darba priekam

jākļūst lielākam.

Skolas 10 gadu jubilejas gadijumā teiktā runa apskata

jautājumu par skolai sprausto mērķi. Iztirzājumā noskaid-

rots, ka tagadējā pedagoģija neatzīst citu mācību kā vie-

nīgi to mācību, kas audzina, kāpēc skola nav jāuzskata

par mācības iestādi ar skolotāju kā stundu devēju, bet gan

par audzināšanas iestādi. Aizrādijis, turoties pie Herbarta,

uz 5 tikumiskajām idejām, kam jāļauj iedarboties audzēk-

ņos, runātājs noslēdz ar vārdiem: «Audzināšana ir au-

dzēkņu iespaidošana pēc zināma mērķa, lai vispusīgi at-

tīstītu viņu garīgos un miesīgos spēkus, lai tie kļūtu par

tikumiskiem un reliģiskiem raksturiem. Tas ir bijis tas

mērķis, ko esam sev sprauduši aiz nupat minētiem

iemesliem.»

Atceroties 1913. g. Irlavas skolotāju kursus, archibīs-

kapa tēvs kā sevišķi svarīgu šo kursu ieguvumu izceļ da-

lībnieku labo personīgo attiecību, tuvuma un uzticības no-

dibināšanu kopdzīves apstākļos. Pārliecība, ka viena
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aroda darbinieki jātuvina, jāorganizē, liek viņam nostāties

Ventspils pilsētas un apriņķa skolotāju organizēšanas

priekšgalā, kad 1918. g. 1. decembrī viņu ievēl par priekš-

nieku jaundibināmās skolotāju biedrības pagaidu valdē,

kam jāizstrādā statūti. Apstiprinātajā Ventspils skolotāju

arodbiedrībā priekšnieka amatu viņš pilda līdz 1922. ga-

dam, 1925. gadā ir valdes loceklis, 1931.—32. māc. gadā

darbojas revizijas komisijā un, ja vien nav aizņemts citur,

arvien piedalās šīs biedrības rīkotajās skolotāju konferen-

cēs. Skolotājiem viņš nolasijis šādus priekšlasijumus: Ar

ko slimo mūsu laiks?, «It kā» filozofija, Teozofija un

antropozofija, Māksla un tikumība, Sokrāts v. c.

Latvijas neatkarība atnesa Ventspils latviešu drau-

dzei gadu desmitiem kāroto patstāvību. Mācītājam nācās

organizēt jaunos draudzes pašvaldības orgānus, atrast ne-

pieciešamajiem amatiem derīgās personas un audzināt

draudzes locekļus par krietniem, uzticamiem līdzstrādnie-

kiem, par apzinīgiem pienākuma pildītājiem. Daudziem

bija grūti jaunajos apstākļos izprast un izpildīt savus pie-

nākumus, piem., reģistrēties par draudzes locekli, maksāt

savu baznīcas nodokli v. c. Strādādams draudzes organi-

zēšanas darbā, mācītājs Grīnbergs ir meklējis stiprus bal-

stus draudzes dzīves celšanai un izveidošanai, negaidīdams

labumu no ārējā baznīciskuma stiprināšanas vien. Viņa

darbība rāda, ka par stiprākiem balstiem baznīcas un tau-

tas ēkas celšanai viņš uzskata kristīgas personības, ticīgus

un tikumīgus cilvēkus. Tādas ir jāaudzina, jāveido, un Šis

darbs nekad nebeidzas, jo paaudzes nāk un iet. Šim dar-

bam mācītājs Grīnbergs ir pratis atrast līdzstrādniekus,

kam tie paši centieni kā viņam. Atjaunoja priekš kara no-

dibinātos bērnu dievkalpojumus, resp. svētdienas skolas.

Pilsētā tās strādāja 3 punktos. Uz ko te cenšas modināt
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bērnu sirdis, vērojams «Onkuļa Teodora» vēstulēs Bitītē,

ko parasti izdala svētdienas skolas bērniem arī Ventspilī:

bērniem atdara acis, ļauj redzēt un māca mīlēt tikumiskas

un reliģiskas vērtības. «Onkulis Teodors» vēstulēs novēl

bērniem pildīt ceturto bausli, uzticīgi pildīt pienākumus,

iemantot īstus draugus, pie tuvākā nemeklēt kļūdas, bet

labās puses; nestāstīt pasaulei, ko ļauna par viņu dzirdē-

juši; nemelot, «nē» pateikt īstā vietā, neglaimot, neticēt

glaimiem, būt savaldīgiem, pieklājīgiem, kļūt par īstiem

dievlūdzējiem, Dievu mīlēt un gudrību saskatīt jaukajā
Dieva dabā un dzīves piedzīvojumos. No šādā virzienā

audzinātiem bērniem jāizaug krietniem jauniešiem ar dzī-

ves prieka pārpilnību, ar drosmi, ko nenavada aukstais

aprēķins. «īstam jaunības cilvēkam ir jābūt kā kokam,

kas stādīts pie ūdens upēm. Dziļi viņš laidis savas sak-

nes dzimtenes mīkstajā zemē. Dzimtenes un tēvzemes mī-

lestībai jāviļņojas viņa sirdī. īstam jauneklim jābūt kā

skudrai, kas čakli gādā par nākotni.»

Gādībā par tautas un baznīcas nākotni tiek atjaunota

Jaunības draugu biedrības darbība 1919. g. 26. janvārī.

Vēlēšanās piedalās 76 balsotāji. Pāreiot lielinieku varas

mēnešiem, biedrība uzsāk rosīgu darbību, pulcinot iaunie-

šus un jaunatnes draugus. Aug biedru skaits un biedrības

nozīme pilsētas dzīvē. lemīļotas biia kļuvušas jaunā *rada

sagaidīšanas sanāksmes, kurās priekšnieks mācītāis Grīn-

bergs, vecajam šādam aizejot, lasiia kādu nriekšlasiiumu.

Viņa vadītās bībeles stundas stiprināja ticībā un palīdzēja

nomierināties sektantu sapulcēs satrauktajām dvēselēm.

Vina priekšlasījumi šinī biedrībā sasniedza lielu skaitu,

dažu gadu 16; to mērķis — kristīgā dzīves un pasaules

uzskata stiprināšana. Ko lektors turējis par nepiecie-

šamu pateikt saviem klausītājiem, noskāršams no priekš-
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lasijumu tematiem (1925.—1932. g.): Viela un spēks, Kas

ir dzīvība? Dzīvība pēc nāves, Okultisms; Kāpēc Dievs

netaisnību pieļauj?, Dzīves prieks, Cilvēka dzīves nozī-

me, Kāpēc ciešanas pasaulē?, Ilūzija un ideāli, Panāku-

mi dzīvē, Reliģija un morāle (10 lekc. 4 mēnešos), Kristīgo

vajāšana un Kristus zaimošana vecos un jaunos laikos, Jē-

zus priekšzīmīgais raksturs v. c.

Biedrības korim, kas biedrības vārdam palīdzējis no-

dibināt labu skaņu arī ārpus Ventspils, priekšnieks arvien

devis savu atbalstu. No savas puses koris nācis talkā, kup-

linādams dievkalpojumus un palīdzēdams mācītājam pie-

šķirt īpaša veida dievkalpojumiem piemērotu raksturu.

Apskatāmajos 27 gados Ventspils baznīcā notikuši da-

žāda rakstura dievkalpojumi: svētdienu pēcpusdienās, cie-

šanas laika darbdienu vakaros, misijas, pretalkohola, ziem-

svētku un vecgada vakaru, lieldienu rīta un valsts svētku;

dievgalda dievkalpojumi klusās nedēļas trešdienas vakarā,

ceturtdienā un piektdienas rītā; liturģiski un koncertdiev-

kalpojumi; ārpus baznīcas — kapsētas svētki un dievkal-

pojumi debesbraukšanas dienas rītā kapsētā. Tik ļoti lie-

lam skaitam visdažādāko dievkalpojumu sprediķiem un

gadijumu (kristību, laulību, iesvētīšanu v. c.) runām nepie-

ciešams tekstu daudzums un dažādība. Bez perikopēm

mācītājs Grīnbergs tekstiem izlietojis Jāņa atklāsmes

grāmatu (3 reizes), I Mozus grāmatas pirmās nodaļas, Sa-

lamana gudrības grāmatu, katķisma vārdus, dažādākos Ve-

cās un Jaunās Derības gabalus un gadijumā runām bieži

arī dziesmu grāmatas vārdus. Zīmīgi, ka viņa sprediķo-

tajā darbību Ventspilī ievada un noslēdz viens un tas pats

teksts: «Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats un mū-

žīgi.» (Vēst. ebr. 13, 8). Tas nozīmē, ka visam viņa sludi-

nājumam saturu iedod nemainīgais Jēzus Kristus, ka viņa
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sludinājuma pamatos guldīta nešaubīga ticība mūžīgajam
Kristum. «Mīļā draudze, varbūt tu gribi jautāt: Ko tad

tu no šīs vietas esi sludinājis? Ko tu esi gribējis mums

sniegt un dot? Nu, mīļā draudze, to tu zini — vienkārša

bija valoda, kuru runāju, un nesludināju neko citu kā

Jēzu, to Kungu, krustā sisto un augšām cēlušos. Nerunāju

no šīs vietas un altāra neko citu kā par dievišķo mī-

lestību, kuras mums vajaga, lai zemes virsū nāktu pa-

radizes svētība, paradizes laime. Un šo mīlestību mēs vē-

lamies; to mēs no Dieva izlūdzamies, lai šī mīlestība dara

mūsu dzīvi siltu un gaišu. Runāju arī par to ticību,

kas ir drošs pamats visai mūsu dzīvei, par to ti-

cību, kas palīdz mums uzvaru gūt pār visu, kas stājas pre-

tim mūsu dzīves ceļā un dzīves cīņās. Es sludināju Kun-

gu Jēzu kā dzīvības un kā miera Liel-

kungu» (atvadīšanās sprediķī, 1934. g. 1. aprilī, pēc

slenogr. ar īsinājumu).

Saskanīgā akordā sadzirdams ticības un mīlestības

apliecinājums un suminājums, kad no archibīskapa sirds

atskan patriotisko stīgu skaņas vai arī aicinājums uz svētī-

giem lieldienas svētkiem. «Kas bija tas spēks, stiprāks

nekā mūsu cerība, nekā mūsu gaidas? Kas bija tas spēks,

kas izlauzās uz āru un darija mūs spējīgus pašiem savu val-

sti nodibināt? Vai tā nebija klusā dzimtenes un tautas

mīlestība, kas sirdīs dega, kas sirdīs liesmoja? Kaut arī

viņa nezināja, kā varēs pārvērsties īstenībā, šī mīlestība

taču kvēloja — dega spēks, un dega spēja padarīt sevi ar-

vienu vērtīgākus; un tās iekšējās mantas, kas vieno tautu,

darija stiprus. Neaizmirsīsim, ka mums šodien ir solijums

jādod — savam Dievam kalpot un līdz ar to kalpot savai

tautai un valstij. Ja mēs šo dienu svētīsim kā īstu patei-

cības dienu, kā ticības, cerības un paļaušanās dienu, kur
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mēs Viņa priekšā solāmies mīlēt savu valsti, savu tautu,

līdz beidzamajam dzīves vakaram būt uzticīgiem savā

dzīvē un savā darbā, un nenovērsīsimies no patiesības ne

pa labo, ne pa kreiso roku, tad — lai nāktu, kas nāk-

dams — vētras nedrīkst mūs šaubīt, vēji nedrīkst mūs

aizpūst prom, viļņi nedrīkst mūs izklīdināt: mēs skatīsi-

mies uz Dievu, kas spēku dod, kas uzticību prasa.» (1930.

gada 18. nov. svētku runa, pēc stenogr. ar saīsinājumu). . .

«Man prātā: vilciens patlaban iebrauc stacijā ar ievaino-

tiem kara vīriem. Daudziem neviens ārsts vairs nevar

palīdzēt — droša nāve viņiem gaidāma. Tur viens nopū-

šas un vaid, otra acis uzrāda dziļu nogurumu. Cīņa tur-

pinās. Te piepēši atskan mūzikas skaņas. Tur skan valsts

himna — Dievs, svētī Latviju! Un gurdās acis sāk spīdēt,

un sirds, kas gribēja gandrīz beigt pukstēt, sāk pukstēt

atkal. Kādēļ? — Tādēļ, ka pār viņiem ir nākusi uzvaras

muziķa. Mums liekas, it kā šiem ievainotajiem kara vī-

riem tēvzeme nostājas pretim un uz viņiem runā: Nebīs-

tieties — es dzīvoju! Viņi zina: mēs mirstam, bet mūsu

dzimtene —tā dzīvos. Mīļā draudze, vai mēs to pašu ne-

varam piemērot arī mūsu īstajām debess Tēva mājām?

Lai šeit nastas nesam smagas, lai šeit pat nāve mūs skārtu,

mēs nebīstamies — mēs zinām: mūžīgo dzimteni, kas

mūža Tēva mājās, viņu neviens mums vairs nolaupīt ne-

var, jo tas dzīvības Kungs nogājis mājas vietu mums sa-

taisīt. Tā svētīsim arī mēs šos Lieldienas svētkus kā uz-

varas svētkus par grēku, par ļaunumu un par nāvi.» (Runa

lieldienu naktī 1934. g. 31. martā, pēc stenogr. ar saīsi-

nājumu).

27 gadus ir skanējusi ticības un mīlestības vēsts no

mācītāja T. Grīnberga mutes ne tikai Ventspils draudzē

vien. Šai laikā archibīskapa tēvs ir bijis gaidīts un iemī-
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ļots svētku runātājs tuvos un tālos Latvijas novados. Viņa

runas kļuva tuvas klausītājiem ar ilustrativiem piemēriem,

tuvumu dzīvei un dzīvo priekšnesuma veidu. Viņa sēto

labo sēklu pavadija pārliecības dziļums, vienots ar sirds

siltumu, svēta nopietnība, vienota ar ganamīlestību, domu

skaidrība ar priekšnesuma dabīgumu, izteiksmes un balss

kāpinājumam izaugot no sirds patiesīguma.

Savā gana mīlestībā mācītājs Grīnbergs ir rādijis paš-

aizliedzīgas kalpošanas paraugu, ko sasniegt var tikai pil-

nīgi sevi aizmirstot, nevairoties un nebaidoties grūtību un

ciešanu. Jāatceras okupācijas laiks, izaicināšana uz lieli-

nieku tribunālu Talsos, brauciens pie slimnieka uz Ovī-

šiem ar zvejnieku laivu «stiprā jūrā» un biežie izbraucieni

draudzē pa sliktajiem zvejniekciemu ceļiem, lai iegaumē-

tu, ka ne tikai pirmkristīgajos laikos dienas pavadītas dar-

bā un pūlēs, naktis bezmiegā, pārciestas briesmas uz jūras,

briesmas savu ļaužu vidū, briesmas viltus brāļu starpā

(2. Kor. 11, 26—27). Dzīvību nežēlodams, savu dzīvi

viņš atdevis tiem pienākumiem, kuros viņš aicināts kalpot

brāļiem un māsām. Tādā nozīmē viņš uzņēmies pienāku-

mus, kam sakari ar Ventspili, arī ārpus Ventspils. Baz-

nīcas virsvaldes teoloģiskā institūta vadītājs un docents,

Baznīcas virsvaldes plenārsēdes un prezidija loceklis,

bīskapa vietas izpildītājs, 2. Ventspils aizsargu pulka

mācītājs. Divreiz bijis ievēlēts par domnieku Ventspils

pilsētas domē (1929. un 1931. g.) no apvienoto pilsoņu

saraksta, kurā viņš minēts kā pirmais kandidāts. No

1929. g. 13. apriļa vienu gadu bijis pilsētas domes priekš-

sēdētājs. Grūti iedomāties kādu kulturāla vai filan-

tropiska rakstura biedrību Ventspilī, kurā mācītājs Grīn-

bergs nebūtu bijis biedrs vai pārvaldes orgāna loceklis.

Jāizceļ piedalīšanās Sarkanā Krusta nodaļas, Ventspils
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mūzikas biedrības un tautas konservatorijas nodibināšanā

un darbības izveidošanā, kā arī interkonfesionalās trū-

kumcietēju palīdzības biedrības «Saule» vadība līdz dar-

bības izbeigšanai 1937. gadā. Jāpiemin viņa labvēlība,

kas ir piederējusi arī tādām jaunatnes audzināšanas orga-

nizācijām, kam nav tieša sakara ar baznīcu, piem., skau-

tiem, gaidām un vanagiem. Nevar palikt nepieminēta

viņa nama sirsnīgā, latviskā viesmīlība un tās kristīgās

mīlestības svētība, ko tur saņēmuši neskaitāmi draudzes

locek|i savas personīgās dzīves grūtajos brīžos un vispā-

rīgi piemeklēti ļaudis, kam palīdzības vajadzējis.

«Manā dabā vairāk ir kalpo t, ne valdīt,» tādi

vārdi atzīmēti, kad Ventspils mācītājs T. Grīnbergs 1932.

gadā pēc ievēlēšanas archibīskapa amatā, uzrunājis Latvi-

jas sinodi. Tiem jāpievieno citā reizē teiktie vārdi: «Un

nu, mīļā draudze, vai varam vēl teikt, ka mīlestība ir vāja

un gļēva? Vai varam vēl teikt, ka mīlestības pienākumi

mums nav jāpilda? Trūkumu tik daudz, bēdu un skumju

tik daudz, vajadzību tik daudz. Trūkst tikai, dažreiz, mī-

lestības, šī dzinēja spēka, kas acis dara gaišas, kas sirdis

dara siltas, kas roku dara devīgu. Tāpēc, ja gribam būt

īsti samarieši, tad mums jāiet pie sava Kunga un Pestītāja.

Viņš dos sirdis, kas mīlē, acis, kas redz tuvākā postu.

Viņš dos rokas, kas grib, kas spēj un var palīdzēt... Mī-

lestības darbus Viņš uzskata kā īstu

kalpošanu sev, kā īstu dievkalpošanu. Tāpēc, lai

tas Kungs pats mums palīdz samarieša darbus strādāt, mī-

lestību no tās uguns ņemt, ko Jēzus nācis pasaulē iededzi-

nāt!» (Tuberkulozes apkar, biedr. dievkalpojumā, 1928.

gadā, pēc stenogr., ar saīsin.). Šinīs vārdos izskan ticības ap-

liecība, tāpat kā tā viena teksta saturā, kas ņemts par pa-

matu sprediķim, Ventspils draudzē ienākot un no Ventspils
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ram un spēkam, tā paliekamajai nozīmei cilvēku dzīvē.

Ka dzīve ircīņa, to archibīskaps dabūjis nepārtraukti

vērot savā mācītāja darbā; no tās viņš nav atteicies, bet

piedalijies tanī vairāk kā jebkurš cits Ventspils latviešu

darbinieks viņa laikā. Tikai cīņas veids viņam ir savs.

Tas ir saskaņots ar augšā minētājiem vārdiem un īsumā

raksturojams kā kalpošana pašaizliedzīgā mīlestībā, dau-

dzos pienākumus pildot, savam tuvākajam, savai pilsētai un

draudzei, savas tautas visām paaudzēm, savai baznīcai un

valstij, savam Pestītājam un Debestēvam. Kādu novērtē-

jumu šāda veida dzīves cīņai viņš piedzīvojis 27 gados?

Pēc 2 gadu darbības Ventspils draudzē, sakarā ar 10

gadu amata svētkiem māc. T. Grīnbergu apsveica arī

draudzes vārdā Jaunības draugu biedrības kora vadonis

H. Zīle ar runu, kuras motto «Kas mīlestību sēj, tas mī-

lestību pļaus.» 1924. gadā Jaunības draugu biedrība viņu

ievēlēja par goda biedru. Ventspils skolotāju biedrības

goda biedrs viņš ir kopš 1932. g., bet Sarkanā Krusta

Ventspils nodaļā kopš 1934. gada. Arī jaunatne ir sapra-

tusi sava drauga un labvēļa domas: ar dziesmām un zie-

diem viņu arvien ir sveikuši svētdienas skolu bērni, un

apmēram 500 ģimnāzijas absolventu vārdā, kas tagad jau

nodibinājuši savu stāvokli dzīvē, savas skolas jubilejas ap-

sveikumā (1938. g.) dzejnieks Fricis Dziesma veltijis biju-
šam direktoram šādus vārdus:

«. . . Luk, archibīskaps sirmais,

kam kalpošana mūžs ka svece sadedzis.

Viņš bija vadonis mums mīlestība pirmais,

lai gaisma starotu par ļaužu dves'lem virma,

lai dzīve diža top un saskanīgak ris.»

A. Jaunzemis.

675*
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Literarā darbība.

Archibīskaps Dr. T. Grīnbergs sācis savu literāro dar-

bību jau kā students ar rakstu «Tikumības mācība pie ve-

cām vēsturīgām tautām». Šo rakstu autors bez šaubām

būs iepriekš lasijis «Lettonijas» literārā vakarā, kur tas

atzīts par labu un nolemts to ievietot Lettonijas aprindu

izdotā rakstu krājumā «Sēta, Daba, Pasaule» 8. burtnī-

cā*). Autors šinī rakstā apskata tikumību pie ķīniešiem,

indusiem, ēģiptiešiem, persiešiem un grieķiem, apskatu

nobeigdams ar Sokrāta mācību. Raksta beigās aizrādīts

arī uz Aristoteļa mācību. Tā esot jo plaša un par to autors

sola runāt sevišķā darbā, kas tomēr atklātībā nav parā-

dijies.

1896. gadā Grīnbergs beidz savas studijas ar kandi-

dāta grādu un pēc parastā mājskolotāja un kandidāta laika

1900. gadā dabū mācītāja vietu Lutriņos. Šinī pastoratā

kā rosīgs publicists savā laikā (1866.—1879.) bija darbo-

jies mācītājs J. Sakranovičs, kas no Lutriņiem 9 gadi redi-

ģējis «Latviešu Avīzes». Arī Grīnbergs Lutriņos drīz vien

ķeras pie spalvas un jau 7. aprilī 1902. gadā mācītāja

K. Freudenfelda izdotā «Sprediķī» atrodam viņa sprediķi

Pūpolu svētdienai. Tajā Grīnbergs apskata jautājumu,

kāda nozīme tam Kungam Jēzum ērkšķu kronī priekš
mūsu mīlestības, dzīves un ciešanām. Nākošā, 1903. gadā,

pirmajam sprediķim seko otrs «Kristīta cilvēka dzīve ir

*) «Sēta, Daba, Pasaule» 8. burtn. 1893. g. 96.—104. lap. p.
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«Evanģeliuma gaisma».

cīņa», un no ta laika gan reti bus atrodams kads gads, kas

nesniegtu kādu Grīnberga sprediķi.
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Jau agri Grīnbergs sācis interesēties par misiju.
Šī interese jo gaiši izpaužas viņa misijas rakstos, kas ie-

spiesti «Latviešu Avīzes» baznīcas un skolas pielikumā,
sākot ar 1903. gadu. Šajā gadā Grīnbergs raksta par «Mi-

sija Azantē trijās bildēs» (Nr. 1 v. 3) un «Sieviešu misija

Indijā» (Nr. 9 v. 10). Kad ar 1928. gadu iznāk žurnāls

T. Grīnbergs kā «Ev. gais-
mas» redaktors.

«Armisija», Grīnbergs silti apsveic jauno pasākumu, kaut

gan ar saviem rakstiem to nav varējis kuplināt.

Rosīgu literāru darbību Grīnbergs attīsta ar 1905.

gadu, kad viņš uzņemas nevien jauna garīga mēnešraksta

«Evanģeliuma gaisma» izdošanu, bet arī rediģēšanu. Re-

liģisks žurnāls jau latviešiem bija nepieciešams, jo ar 1902.

gadu bija gaitas izbeidzis «Baznīcas Vēstnesis» un nedau-

dzie «Latviešu Avīžu» baznīcas un skolas pielikumi neva-

rēja apmierināt lasītāju garīgās intereses. Darbs pie jaunā
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laikraksta bija liels, jo gandrīz visu saturu vajadzēja sarak-

stīt pašam redaktoram. Tikai vēlāk radās daži līdzstrād-

nieki, kā stāstiņu tulkotāji P. Šķutte, J. Ķepīts un K. Mīl-

grāvis. Ar garāku misijas stāstu žurnālā piedalijies V. Fet-

lers, plašas bērnu katechezes sniegusi Salgales mācītāja

kundze Marija Grīnere. Tās vēlāk sakopotas atsevišķā

grāmatiņā, kas nesusi daudz svētības mūsu bērnu dievkal-

pojumos. Lielu vērību redaktors piegriezis jaunu dziesmu

popularizēšanai. Žurnālā atrodam veselu nodaļu «Muziķa

un poēzija», kurā iespiestas galvenā kārtā Kabiles mācī-

tāja Lucava tulkotās dziesmas, daudzas pat ar notīm. Tā-

pat redaktors veicinājis mūsu pazīstamā dziesminieka Ro-

berta Bērziņa dziesmu izplatīšanu, sniegdams katram žur-

nāla numuram kā bezmaksas pielikumu pa iespiedloksnei

viņa dziesmu, kas vēlāk apvienotas pazīstamajā dziesmu

krājumā «Ciānas kokle».

Pāršķirstot žurnāla «Evanģeliuma gaisma» 1905. un

1906. g. g. gājumus, ko izdeva un rediģēja Grīnbergs, jā-

priecājas par lielo satura vispusību, kas tajā sastopama, tā-

pat par to lielo darba mīlestību, ko redaktors tajā ielicis,

vērīgi sekojot visām, gan reliģiskām, gan arī politiskām

parādībām šajos latvju tautas vēsturē tik ievērojamos ga-

dos un tad šīs parādības pareizi apgaismojot un novērtējot

savā laikrakstā.

Droši vien Grīnbergs būtu turpinājis savu svētīgo žur-

nālista darbību klusajā Lutriņu draudzē, ja viņam nebūtu

atvēries plašāks darba lauks Ventspils draudzē, par

kuras mācītāju viņš aiziet 1907. gadā. Zinot, ka viņam

jaunajā darba vietā vairs nebūs tik daudz laika nodoties

žurnāla vadībai, Grīnbergs jau bija apskatijies pēc node-

rīga palīga un tādu tiešām arī atradis. Tas bija mācītājs-

dziesminieks Jānis Ērma n i s Krimuldā, kas tad ar
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1907. gadu laikraksta vadību pārņēma savās rokās, pārvēr-

šot žurnalu-mēnešrakstu par nedēļas laikrakstu. Žurnāla

vadību savam pēcnācējam nododot, Grīnbergs raksta: «Ne-

varu citādi, ka to Kungu jo sirsnīgi slavēt par visu palīdzī-

bu, ko viņš sniedza grūtā darbā. Kad spēki gribēja pagurt

un sirds gribēja izsamist, tad katru reiz tas Kungs mūs

stiprināja. Un tagad, skatoties atpakaļ uz nostaigātiem
divi gadiem, mēs nevaram citādi, ka ceļos krist un izsauk-

ties: Kungs, es esmu mazs pret visām apžēlošanām un uz-

ticību, ko tu savam kalpam esi darijis.»

Redaktoram Ērmanim, tāpat kā Grīnbergam, sākumā

nācās gandrīz vienam pašam pildīt laikraksta slejas saviem

rakstiem, tikai vēlāk laikrakstam rodas arī citi līdzstrād-

nieki, bet Grīnbergu vairs viņu pulkā nesastopam. Tas

izskaidrojams gan ar darba daudzumu, gan ar to, ka vēlāk

Grīnbergs galveno vērību piegrieza bērnu darbam, par

kuru viņš jau sāka interesēties Lutriņos. Beidzot viņam

nobriest lēmums izdot bērnu žurnālu «Bitīte», kas arī tiek

realizēts ar 1913. gada sākumu.

Jaunā žurnāla gaitu ievada redaktora-izdevēja vārdi:

«Ar Dieva palīgu mēs uzsākam atkal jaunu darbu, sākam

izdot bērnu žurnālu Bitīte. Mēs gribam šo vārdu doda-

mi, paši sevi skubināt, strādāt tik čakli, kā bitīte strādā,

un krāt tāpat saldo medu, kā viņa to dara. Mēs zinām ļoti

labi, ka darbs ir grūts, varbūt mūsu spēkam un spējām pā-

rāk grūts, bet mēs zinām arī, ka viņš ir nepieciešami vaja-

dzīgs, un tāpēc ar Dieva palīgu mēs to sākam. Bet lv,

Kungs, svētī mūsu darbu, mūsu roku darbu svētī tu,

Kungs!»

Jaunā žurnāla iekārta apmēram tāda pati, kā bija

žurnālam «Evanģeliuma gaisma»: garīgs apcerējums no

redaktora, stāsti, dzejas, zinātnes drusciņas un tad katrā
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«Bitīte».

numurā vēstuļu somiņa ar «Bitītes onkuļa Teodora» pa-

mācībām un padomiem mazājiem lasītājiem, kas tiešām

ļoti daudzpusīgi un vērtīgi. Tā žurnāla pirmā gada vēstu-

lēs apskatīti starp citu šādi bērnu dzīvē tik svarīgi jautā-

jumi: atgādinājums vecākus godāt, par nesavaldīšanos, par

savaldīšanos, par melošanu, par kārtību un nekārtību, par

atbildību, par pienākumu pildīšanu v. t. t. Sīs «onkuļa

Teodora» labās pamācības jau pilnā mērā baudija mazo

lasītāju uzticību un jādomā, ka tie šīs pamācības arī pēc

labākās iespējas centās izpildīt savā dzīvē.
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Žurnāla otrā gada gājumā atkal ievietotas 22 «Bitī-

tes onkuļa» vēstules, kurās viņš starp citu stāsta par sa-

viem piedzīvojumiem un novērojumiem, piem. par misi-

jas sapulci Talsos, Petrogradas ceļojumu, Krimuldas kap-

sētas svētkiem, kara izcelšanos v. c. Žurnāla otru gadu

viņš beidz šādiem vārdiem: «Kad šo gada gājumu uzsākām,

tad to darijām ar priecīgu cerību un kad Bitītes lasītāji

pulcējās ap Bitīti kā mazas bitītes, tad neviens darbs

mums nebij par grūtu. Bet kur gadu beidzam, tur mums

jāsaka, ka gads bija grūtāks, nekā to domājām. Izcēlās

briesmīgais karš un daža Bitītes lasītāja tēvam bija jāiet

uz karu un dažs Bitītes lasītājs un daža Bitītes lasītāja ir

palikuši par bārenīšiem. Un izredze nākamībā nav diezin

cik spoža. Karš, kā liekas, vilksies garumā un kara grūtī-

bas būs mums vēl jānes tālāki.»

Un tā arī tiešām bija. Gan vēl nākamā 1915. gada

sākumā redaktors-izdevējs izlaida dažus «Bitītes» numu-

rus, bet tad kara apstākļu dēļ «Bitītei» bija savs lidojums

jāpārtrauc un jāgaida līdz iestāsies mierīgāki laiki, lai tad

varētu turpināt pārtraukto lidojumu. Bet uz to bija jā-

gaida ilgi, ilgi gadi.

Kad beidzot kara vētras norimušas, Grīnbergs atkal

grib turpināt pārtraukto publicista darbu un 1. jūnijā
1919. gadā iznāk viņa vadībā «Svētdienas Atpūta», nedē-

ļas laikraksts reliģijai, zinātnei, mākslai un literatūrai. Kā

redzams jaunā laikraksta programa nosprausta jo plaša un

izdevējam-redaktoram ir jau daži līdzstrādnieki, kā

R. Alitsens, kas pirmā numurā sniedzis dažas dzejas un

kādu tulkojumu un J. Sviestiņš, kas stāsta par to, kas no-

tiek dzimtenē un pasaulē. Diemžēl, politiskie apstākļi

mūsu dzimtenē vēl ļoti nenoteikti un tādēļ nav jābrīnās,

ka no jaunā laikraksta vairāk nekas nav parādijies, kā
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vienīgi pirmais numurs. (Pec dažam ziņām laikraksta ap-

stāšanos izsaukusi redaktora-izdevēja slimība).

Neatkarīgās Latvijas pirmajos gados Grīnbergam bija

daudz pienākumu, kā draudzē, kas bija organizējama uz

jauniem pamatiem, tā arī skolā, kur tam bija uzticēts ne-

vien vidusskolas direktora postenis, bet arī tautskolu in-

spektora pienākumi. Arī Saeimas deputāta darbs prasija

daudz pūļu un tamdēļ arī gluži dabīgi, ka šajā laikā Grīn-

berga literārā darbība pilnīgi apstājusies.
Tā atjaunojās tikai ap 1926. gadu, kad sāk iznākt

daži jauni periodiski izdevumi, kuru līdzstrādnieks ir arī

Grīnbergs. Kā viens no tādiem izdevumiem minams

A. Perlbacha lietpratīgi vadītais un gaumīgi izveidotais

rakstu krājums «Ausma». Tajā no Grīnberga spalvas atro-

dami divi raksti: 3. burtn. «Jeremija, sāpju pravietis» un

tad 5., 7. un 8. burtn. «Ar ko slimo mūsu laiks un kas pret

to darāms». Pirmajā rakstā jo spilgti attēlots pazīstamais
Vecās Derības pravietis-cietējs Jeremija, «kā cīņas vīrs un

uzvarētājs, šis vārtu sargs uz jaunu laiku, kas šo jauno lai-

ku ar sāpēm un asarām ir palīdzējis gaismā celt». Otrā

rakstā, kas liekas pārstrādājums no kāda sveša plašāka

darba, autors uzskaita vairākus dzīves trūkumus un nepil-

nības, kas izpaužoties 3 mūsu laiku ļaunumos: jušanas,

gribēšanas un domāšanas slimībās. Lielu lomu pie tam

spēlējot materiālisms, kas tik raksturīgs modernam cilvē-

kam. Tam viss esot nepareizā vietā, kaut gan izliekoties,

ka viss jauki sarindots. Izveseļošanās nākšot tikai tad,

kad cilvēks iekšēji atgriezīšoties un sirds un galva savas

lomas nesamainīšot.

Kad 1927. gadā sāk iznākt mēnešraksts «Jaunatnes

Ceļš», tad jau pašā pirmā žurnāla burtnīcā atrodam Grīn-

berga rakstu «Dāvida un Jonatāna draudzība», kurā rā-
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dīts, kāda dārga manta ir īsta, sirsnīga, uzticīga draudzī-

ba. — No tā laika gan reti atradīsim kādu «Jaunatnes

Ceļa» gada gājumu, kurā Grīnbergs nebūtu piedalijies ar

kādu rakstu. Tā jau nākošā 1928. gadā tur lasām viņa ap-

cerējumu «Kristīgā mīlestība» un «Kā jaunatnē modināma

mīlestība uz ārmisiju». — Kad 1929. gadā Latvijas uni-

versitāte Grīnbergu promovēja par teoloģijas goda dokto-

ru, viņš šinī gadijumā nolasa lekciju «Algas jeb atalgojuma

jautājums evaņģēlijos», ko iespiež «Jaunatnes Ceļā». Tā

Grīnbergs palicis «Jaunatnes Ceļam» uzticīgs līdzstrād-

nieks līdz pat mūsu dienām, kur viņam, daudziem amata

darbiem un pienākumiem apkrautam, tiešām maz atliek

laika nodarboties ar rakstniecību. Vēl šī gada «Jaunatnes

Ceļa» 1. numurā iespiests Grīnberga raksts «Baznīca un

baznīcas», kur viņš runā par ārienes redzamās baznīcas

neredzamo baznīcu — kristīgo draudzi un svēto biedrību.

Līdzi strādājot pie «Jaunatnes Ceļa», Grīnbergam ra-

dās iespēja atjaunot savu bērnu žurnālu «Bitīte». Tas no-

tika 1928. gada sākumā, kad «Bitīte», kā «Jaunatnes Ce-

ļa» pielikums, sāka savu vairāk kā 12 gadu pārtraukto li-

dojumu, lai «no jauna apmeklētu mīļos dzimtenes bērnus

un nestu tiem saldo garīgo medu.» Gan atjaunotā žurnāla

apjoms un veids ir stipri mazāks, nekā tas bija viņa dar-

bības pirmajā posmā, bet «gars ir tas pats». Jau ar pirmo

numuru «Bitītes onkulis» atjauno savas vēstules mazajiem

lasītājiem, pastāstīdams tiem par kādu senlaiku varoni,

kas aizgājis bojā tādēļ, ka tam neesot bijis tuvumā neviena

palīga. «Bitītes onkulis» aizrāda, ka mums tāds palīgs ir

Jēzus Kristus, kas mums ir vienmēr tuvu.

Šādā garā vadīta nu «Bitīte» jau 12. gadu atkal lido

pa mūsu dzimtenes ārēm, censdamās veidot mūsu bērnu

«sirdis par tādām, kas skaidrākas kā vissmalkākais zelts,
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kas cietākas, kā viscietākais dimants un kas bez traipiem,
kā visdzidrākais kristais». Kurš bērns gan tagad Latvijā

nepazīst «Bitītes onkuli»? «Bitītes» lapiņas mazie lasī-

tāji daudzkārt gaida ar lielu nepacietību, lai atkal klausī-

tos mīļā onkuļa mācības, priecātos par viņa asprātīgiem

uzdevumiem, «Bitītes» skaistiem stāstiņiem un dzejām.

Tiešām, mūsu bērnu labā jāvēlas, lai ilgi vēl būtu lemts

«Bitītei» lidot, onkuļa Teodora vadībā.

Šajā sakarībā jāaizrāda arī uz Grīnberga izdoto un

vadīto «Bērnu kalendāru Bitīte», ko viņš izdevis sākot ar

1927. gadu un kas, pilnīgi «Bitītes» garā vadīts, vēl tagad

ir mīļš draugs mazajiem lasītājiem.

Jau redzējām, ka Grīnberga darbi vienmēr vairojās,

jo ar 1925. gadu viņš kļūst Baznīcas virsvaldes loceklis,

vēlāk archibīskaps un profesors. Neskatoties uz visu to,

viņa čaklā spalva tomēr vēl atrod laiku kaut ko uzrakstīt.

Kad 1935. gadā, sakarā ar Ventspils baznīcas 100 gadu ju-

bileju, iznāk šīs draudzes piemiņas grāmatiņa, tad tajā at-

rodam Grīnberga sarakstītas «īsas ziņas par draudzes dzīvi

no 1907.—1934. gadam», k,ur viņš pastāsta daudz intere-

santu gadijumu no savas rosīgās draudzes gana darbības.

— Laikrakstos «Jaunākās Ziņas» un «Rīts» šad tad parā-

dās Grīnberga garīgi apcerējumi uz augstiem svētkiem, tā-

pat viņš ar saviem svētīga darba novēlējumiem kuplinājis

jauniznākušo periodisko izdevumu pirmos numurus, piem.

«Ceļu» 1935. gadā un «Vairogu» 1938. gadā.

Ar to nu galvenos vilcienos būtu apskatīta Grīnberga

literārā darbība, kas ar lielākiem vai mazākiem pārtrau-

kumiem aptver gandrīz 50 gadu ilgu laika sprīdi. Viņa

rakstus pārlasot, jānāk pie slēdziena, ka lai gan tajos ne-

parādās diez kādas spīdošas literāta dāvanas un tie arī ne-

liecina par izcilu domu bagātību, tomēr nav noliedzams,
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ka viņa rosīgā darbība kā vispār, tā arī rakstniecībā, nav

bijusi bez paliekamas svētības. Tagad, atskatoties uz viņa

40 gadu mācītāja darbību, mums ar prieku jāliecina, ka

viņš pareizi uztvēris īsta Kristus mācekļa uzdevumu, ne-

vien vārdiem, bet arī rakstiem sludināt cilvēkiem tā

Kunga prātu.

G. Šaurums.
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Bērnu un jaunatnes darbā.

Vērojot archibīskapa prof. Dr. theol. Grīnberga 40 g.

mācītāja darbību, top skaidrs, ka darba devējam un darba

darītājam jāstāv ciešos sakaros, lai darbs varētu sekmīgi

izdoties. Darbiniekam jāzin, kas īsti jādara, un jāņem
vērā aizrādijumi, kā uzdevums vislabāk veicams. Jēzus

Kristus ir darba devējs mācītājam. Ikvienam jājautā:
«Kāds ir tas darbs, kas man jādara sava Kunga uzdevumā

un kā es vislabāk to varēšu veikt?» Zīmīgi ir Pestītāja

vārdi, kādus \iņš teicis savam māceklim Pēterim pēc aug-

šāmcelšanās: «Gani manus jērus, gani manas avis!» Šajos
vārdos mēdz saskatīt evaņģēliskā dvēseļu gana pienāku-

mus. Ja nu vēl šā uzdevuma uztvere vienota ar mīlestību

uz pašu dzīvo Pestītāju, tad nav citas izejas, ka visu savu

dzīvi un darbu ziedot šim, tik ļoti grūtajam, bet gan arī

bezgalīgi jaukajam un skaistajam pienākumam. Ja jau nu

taisnība tas, ka bērnos un jaunatnē ir tautas nākotne, tad

gan arī neapšaubāma būs patiesība, ka kristīgos bērnos un

jaunatnē ir kristīgās draudzes un kristīgas tautas nākotne.

Tas viss nu runā nepārprotamu valodu, ka viens no

mācītāja visnopietnākiem uzdevumiem ir — piegriezt vē-

rību bērniem un jaunatnei, izpildīt Pestītāja vārdus:

«Gani manus jērus!» Kā spilgts piemērs tāda sava uzde-

vuma uztverei un izpratnei ir savā mācītāja darbā bijis

mūsu archibīskapa tēvs.

Bērniem un jaunatnei viņš ir dāvājis daudz no savas
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cilvēku mīlestībā pukstošās sirds. Visā savā 40 gadus ilgajā

mācītāja darbā archibīskapa tēvs pielietojis dažādus veidus

un līdzekļus, lai bērniem un jaunatnei palīdzētu augt un

tapt par Kristus mācekļiem.

Jau Lutriņos būdams, sākot ar 1900. gadu, jaunais

mācītājs Grīnbergs piegriež nopietnu vērību bērniem, tu-

rēdams bērnu dievkalpojumus svētdienās un svētkos, iz-

ņemot tikai auksto ziemas laiku, kad mazajiem baznīcē-

niem bija grūti šos dievkalpojumus apmeklēt.

Pārgājis uz Ventspili, mācītājs Grīnbergs ar bērnu

mīlestības pilno sirdi domā par to, kā palīdzēt saviem ma-

zajiem draugiem. 1908. g. viņš nodibina «pieci kapeiku

skolu» jeb bērnu dārzu. Te viņš pats no saviem līdzekļiem

gādā par vadītājas uzturu un dzīves vietu, bet algu —

10 rubļus mēnesī — izmaksā jaunības draugu biedrība,

kuru mācītājs nodibināja tai pašā laikā. Sākumā bērnu sa-

nāca vairāk kā simts. Par 5 kapeikām te bērnus uzrau-

dzija un ar viņiem nodarbojās no 9 rītā līdz pulkst. 18 un

divas reizes dienā pabaroja — pusdienā un launagā. Da-

žus gadus vēlāk bērnu dārzu uztur jaunības draugu bied-

rība viena pati.

Arī Ventspilī no visiem drīzi iemīļotais mācītājs katru

svētdienu pulcina bērnus dievkalpojumos. Sākumā šie

dievkalpojumi notiek grupās, pie kam kā skolotājas-palī-

dzes darbojas beidzamās klases ģimnāzistes. Tā apvieno-

jās bērnu un jaunatnes darbs, un svētība nāk bērniem un

jaunām skolotājām no Kristus kalpa mācītāja, kas ar tādu

sirsnību nodevās šim darbam.

Drīzi vien dziesmu mīļotājs mācītājs nodibina bērnu

un meiteņu kori, no kuriem pēdējais bija ļoti iemīļots un

tika dēvēts par «eņģelīšu kori». Lai jaunatnes darbā ie-

vilktu plašākas aprindas, 1908. g. mācītājs nodibina jaunī-
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Bērnu vidū.

bas draugu biedrību un visu laiku ir šīs biedrības priekš-

nieks un vadītājs. Šī biedrība ir attīstījusi ļoti rosīgu dar-

bību, visu laiku darbojusies kristīgā garā un ir saaugusi ar

savu baznīcu. Biedrībā radās paprāva bibliotēka, par ko

rūpējās grāmatu draugs mācītājs, gādādams arī par dažā-

diem žurnāliem, lai jaunatnei būtu pieietama laba un ve-

selīga lasāma viela. Vai ikkatru mēnesi tika noturēti refe-

rātu vakari, kur biedrības priekšnieks pats jaunai audzei

cēla priekšā apcerējumus par interesantiem tematiem. Arī

te biedrības vadītājs-mācītājs piegrieza dzīvu vērību dzie-

dāšanai korī, nodibinādams jaunības draugu biedrības ko-

ri. Vesels notikums Ventspils dzīvē ir bijuši bērnu svētki,

kurus mācītāja vadībā noturēja ik gadus un kuros dalību

ņēma ap 1200 bērnu, dažiem tūkstošiem ļaužu piedalo-

ties. Šos bērnu svētkos dalību ņēma visi trīs kori: bērnu,

meiteņu un jaunības draugu biedrības koris. 1933. g., kad
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Ceļā uz bērnu svētkiem Ventspilī.

jaunības draugu biedrība svinēja 25 gadu svētkus, vēl kā

biedrības priekšnieks, bet gan arī kā goda biedrs mīļoto

līdzdarbinieku vidū, sastopams archibīskapa tēvs. 25. g.

svētkos jaunības draugu biedrības koris bija sarīkojis

koncertu baznīcā, kur uzveda Mendelsona oratoriju «Eli-

ja». Varētu vēl pieminēt biedrības priekšnieka-mācītāja

nopelnus ekskursiju sarīkošanā, kur starp citām notika

ekskursijas arī uz ārzemēm, piem., Zviedriju.

Ventspils mācītāja gādību par bērniem mēs redzam

arī baznīcas skolā. Sākot ar 1908./09. g., tā attīstījās tik

ļoti, ka viņā bija ap 200 skolnieku, pie kuriem strādāja

4 skolotāji.

Kad uz bīskapa K. Irbes tēva ierosinājumu nodibinā-

jās biedrība «par ticību un baznīcu», par viņas priekš-

nieku ievēlēja Ventspils mācītāju T. Grīnbergu. Viņš pie

šīs biedrības Ventspils nodaļas 1927. g. 6. II nodibināja

jaunatnes pulciņu. Kā saistās jaunatnes un bērnu darbs,
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piekrita pulciņa dvēselei — agrākai archibīskapa tēva

svētdienas skolas skolniecei, kas, lai gan dzīvodama ār-

pus Ventspils, atrada laiku pulcināt jaunatni un vadīt

svētdienas skolu.

Bērni un jaunatne archibīskapa tēvu ļoti iemīļojuši,

sevišķi «Bitītes» bērni. Viņi to mēdza saukt «mūsu tē-

tiņš». Kad archibīskapa tēvs stājās savā virsgana amatā,

Ventspils bērni veltija savam «mīļam tētiņam» starp citu

šāelus vārdus:

«Mēs bērni Tevi mīļi sveicam Kā pirmo draudžu

virsganu, Kā Dieva kalpu Tevi teicam Un vadoni vis-

augstāko. Tu latvju zemes bērnu draugs, Tev latvju tauta

— darba lauks.

Mēs Dievu savas tautas labā Par Tevi, tētīt, gribam

lūgt: Lai vada Viņš, lai sargā, glabā, Lai svētī darbu vīn-

kalnā. Dievs žēlīgs, bērnus paklausīs, Viņš Tevi svētīs,

pavadīs.»

Un jaunatne viņu pavadija ceļā ar novēlējumu:

«Novēlam, mēs novēlam,

Visu labu novēlam
. . .

Lai gan sarma matos mirdz,

Tēvs, Tev jauna, mīļa sirds,

Draudzes jaunatnei kas tuva, —

Nu to Latvija sev guva.

Mīļais tētīt, labais draugs,

Darba lauks Tev' projām sauks.»

Savu mīlestības degsmi uz bērniem archibīskapa tēvs

pauž jau 13 gadus iznākušā «Bitītes» kalendāri un žurna-

lītī «Bitīte», kas ir mīļš draugs un padoma devējs ikvie-

nam svētdienas skolniekam, ikvienam bērnam. «Tu zini,

ka Tev būs nākt pie tā lielā bērnu drauga Jēzus. Viņš Tevi
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svētīs un Tev palīdzēs kļūt par īstu Dieva bērnu. To no

sirds Jums visiem mīļiem lasītājiem un lasītājām novēl

Jūsu onkulis Teodors.» Tā raksta archibīskapa tēvs «Bi-

tītē». Mazais žurnalītis, kas «veltīts bērniem, kas grib
rātni būt,» domāts lielā mērā svētdienas skolai jeb bērnu

dievkalpojumiem. Bet «Bitīti» ar visu savu lielo audzinā-

tāja prasmi mīļais Teodora onkulis grib dot rokā ikvienam

bērnam. Kas gan nebūs lasijis viņa vēstules bērniem? Tur

klasiski vienkāršā, saprotamā valodā tiek izlikta kāda dzī-

ves gudrība Kristus garā. Tā ir tik praktiski piemērota

patiesībā, labi iegaumējama un saprotama, kas patīkami la-

sīt ne tikai maziem, bet gan arī jaunatnei un pieaugušiem.

«Bitītes» darbs archibīskapa tēvam sevišķi mīļš. Kad viņš

uzņēmās virsgana pienākumus, daži domāja, vai viņam būs

laika diezgan nodoties arī «Bitītes» rediģēšanai. Neraugo-
ties uz saviem tik daudziem un dažādiem pienākumiem,

viņš arvienu ar lielu mīlestību veic šo darbu. Caur «Bi-

tīti» archibīskapa tēvs arvienu paliek sakaros ar mūsu

baznīcas bērniem, kas apmeklē svētdienas skolas, bērnu

dievkalpojumus un citiem mazajiem draugiem.

Ja jaunatnes darbs mūsu draudzēs šos 14 organizēša-

nas un veidošanas gados tā pieaudzis, tad par to liela pa-

teicība pienākas arī archibīskapa tēvam. Jau tai laikā, kad

jaunatnes darbs bija sākumā un bīskaps Irbes tēvs to at-

balstīja ar visu savu autoritāti, toreizējais Ventspils mācī-

tājs strādāja šai darbā līdzi, to visādi jo sevišķi savā drau-

dzē, kā dzirdējām, ar lielu mīlestību vadīdams, bet gan

caur savu piemēru un citādi to veicinādams un sekmē-

dams. Gandrīz vai ikvienos kursos māc. Grīnberga tēvs

piedalijās ar kādu referātu un aizrādijumu.

Jaunatnes darbu archibīskapa tevs ta ir iemīļojis, ka

viņš, arī būdams savā augstā amatā, ar lielu labpatiku un
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savu svētību piedalās jaunatnes sanāksmēs un kursos. Tās

ir svētku dienas jaunatnei, kad tā var apsveikt savu sir-

snīgi mīļoto archibīskapa tēvu savā vidū. Nebūs par dau-

dzi teikts, ja apgalvosim, ka archibīskapa tēvs ir mūsu

bērnu un jaunatnes darba stiprākais balsts, kas šo darbu

pats ir strādājis un strādā un kuram pieder viņa mīlestī-

bas pilnā sirds.

Ja atceramies, ka archibīskapa tēvs ir bijis kādu laiku

tautskolu inspektors, Ventspils ģimnāzijas direktors, arī

pirmais teoloģiskā institūta direktors, ir Latvijas univer-

sitātes teol. fakultātes profesors, tad varam redzēt, ka

viņš savos 40 mācītāja darba gados ar visu savu sirds deg-

smi ir pūlējies pildīt sava Kunga un Meistara Jēzus Kristus

pavēli un mīlestībā uz Viņu «ganijis Viņa jērus». Par to

arī Pestītāja svētība viņu pavadijusi visā garajā darba cē-

lienā, arī ieceldama viņu no mazuma pār lielumu. Varam

tikai no sirds lūgt mīļo Debesu Tēvu, lai Viņš tik ļoti mī-

ļoto bērnu un jaunatnes draugu uzturētu sveiku un veselu

vēl ilgus, ilgus gadus svētītā virsgana darbā!

E. Stange.
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Saeimas deputats.

Mūsu mīļoto archibīskapu Dr. theol. T. Grīnbergu ie-

vēlēja pirmajā Latvijas Saeimā 1922. gada oktobrī kā kris-

tīgās nacionālās savienības kandidātu no Kurzemes apga-

bala. Tas it dabīgi. Jo pats še audzis un vēlāk pašaizlie-

dzīgi un nenogurstoši darbojoties šinī apvidū, viņš bija

iemantojis nedalītu piekrišanu visdažādākās mūsu tautas

aprindās. Tāpēc ar tā saukto grozāmo listu ievešanu biju-

šās Saeimas vēlēšanu sistēmā viņš izvirzijās pēc nodoto

balsu skaita šī saraksta priekšgalā Kurzemes apgabalā.

Kā deputāts mūsu tagadējais archibīskaps darbojās

pirmās Latvijas Saeimas pirmā un otrā sesijā. Uz paša vē-

lēšanos viņu kā kristīgās nacionālās savienības pārstāvi ie-

vēlēja izglītības komisijā. Šī komisija toreiz izstrādāja

vairākus svarīgus mūsu izglītības lietas kārtojošus likum-

projektus, starp tiem arī Latvijas universitātes satversmi,

kurā ietilpst arī mūsu Teoloģijas fakultāte. Šinī darbā

archibīskaps aktivi piedalijās un viņam nācās uzstāties ar

runām par šo jautājumu divas reizes arī Saeimas plenār-

sēdēs.

No citiem jautājumiem, kur archibīskaps aktivi pie-

dalijās, bija Saeimas iesniegtais likumprojekts par telpu pie-

šķiršanu Latvijas katoļu bīskapam, katedrālei un dzīvok-

lim Rīgā. Še viņam nācās ar visu sirdi aizstāvēt mūsu cv.

luterticīgo viedokli, jo Jēkaba baznīca, ap ko še gāja cīņa,

taisni mūsu reformācijas un tautības jautājumos ieņem iz-
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cilu vietu. Pretī mūsu cv.-luterticīgo vairuma gribai, nā-

cās mums šo baznīcu atstāt. Šo sarūgtinājumu mūsu ar-

chibīskaps prata panest kristīgā garā, sacīdams: «Tad

ņemsim arī šo krustu uz sevi un nesīsim.»

Vēl mūsu archibīskaps ņēmis dalību likumprojekta

ierosinājumā par Krišjāņa Barona stipendijām. Ar Kr.

Baronu jau viņu saista radniecības saites un tāpēc arī še

viņš labprāt piedalijās ar savu prātu un sirdi.

Vēl daži jautājumi un priekšlikumi Saeimā, ko ar-

chibīskaps līdzparakstijis, un tad viņš noliek mandātu

pirms Saeimas laika izbeigšanās. Saeimas satrauktā un, vi-

sumā runājot, nenosvērtā un neatbildīgā darbība un par

visām lietām partiju intereses, nesaskan ar mūsu archi-

bīskapa miermīlīgo un sevī kristīgu atbildību nesošu dabu.

Ar visu sirdi viņš nododas darbam, kur var visu sevi zie-

dot un kalpot savai tautai, kuru tas patiesi mīlē.

K. Irbe.
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Ievešana archibīskapa amatā.

Svētdien, 1933, g. 5. novembrī, notika archibīskapa

prof. Dr. T. Grīnberga svinīga ievešana amatā resp. iesvē-

tīšana. Tā bija skaista svētku diena ne tik vien Rīgā, Doma

baznīcā, kas bija tērpusies svētku glītumā, bet arī visā Lat-

vijā. Kur vien paceļas mūsu dievnamu slaidie torņi pret

debesīm, kur vien skan mūsu skaistās evaņģēliskās dzies-

mas, tur šī diena ienesa svinīgu svētku noskaņu baznīcas

tautas namos un sirdīs. Tādi svētku brīži ir gaiši mirkļi
mūsu dzīvē, kas ar savu mirdzumu skar un gaismo arī ik-

dienas nopietno seju.

Kas svētkiem dod viņu dziļāko saturu, ir kāda ideja,

ko tie pauž, un personība, kurā iemiesojas šī ideja un kas

ir šīs idejas nesējs. Tas nosaka svinību raksturu un dzi-

ļumu. Tik lielas, cēlas idejas un to Dieva svētītie nesēji

spēj padarīt svētkus par tautas svētkiem. Varam sacīt,

ka archibīskapa iesvētīšanas diena bija visas evaņģēliskās

tautas svētki. Tauta saprata, kāda nozīme ir archibīskapa

amatam mūsu baznīcā, un tauta pazina, cienija un mīlēja

savu pirmo archibīskapu Grīnberga tēvu, kura gaišā per-

sonība ir mūsu baznīcas augstākā amata nesēja. Tamdēļ

evaņģēliskā tauta ar lielu sirsnību piedalijās archibīskapa

tēva ievešanas svinībās un nesa viņu uz savām lūgšanu

rokām Dieva svētā vaiga priekšā. Šinī dienā skaisti iz-

paudās ticīgās tautas vienprātība un gara vienība. Tā dod

archibīskapa tēvam stipru morālisku atbalstu.
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Rodas jautājums, kamdēļ archibīskapa T. Grīnberga
ievešana amatā resp. iesvētīšana notika tik vēlu. Jo bija

pagājuši divi gadi no tā brīža, kad bij. bīskaps Dr. K. Irbe

nolika savas pilnvaras un aizgāja atpūtā (1931. g. sinodes

10. novembra sēdē). Lai tas būtu saprotams, metīsim īsu

skatu mūsu baznīcas tā laika posma vēsturē.

Bīskapa Dr. K. Irbes aiziešana atpūtā notika pēkšņi,

sinodei tā nāca negaidīta. Par tās iemesliem te mums

nav jārunā. Jaunām baznīcas galvas vēlēšanām sinode

nebija sagatavota. Vēlēšanas bija jāatliek. Sinode uz-

deva sagatavošanas darbus Baznīcas virsvaldes plēnumam.

Plēnumam bija uzlikts par pienākumu izvēlēt līdz tā paša

gada novembrim vai decembrim bīskapa vietnieku, kas

lai vadītu baznīcas garīgās lietas līdz bīskapa ievēlēšanai.

Drīzi sanāca plēnums uz savu sēdi un tanī ievēlēja Vents-

pils draudzes mācītāju Dr. T. Grīnbergu par bīskapa vie-

tas izpildītāju. Dr. T. Grīnbergs nevarēja no savas Vents-

pils draudzes tik viegli šķirties, ar kuru viņš bija cieši

saaudzis, to ilgus gadus ar lielu mīlestību apkalpodams

baltās un nebaltās dienās. Tikai pēc kāda laika viņš at-

stāja Ventspils draudzi un pārnāca uz Rīgu.

Sinode, pēc skaita astotā, sanāca uz sēdi 1932. gada

29. martā. Kā galvenais punkts stāvēja dienas kārtībā

bīskapa vēlēšana. Bet pirms sinode stājas pie vēlēšanas,

tika pacelts jau agrāk bieži cilātais jautājums par mūsu

baznīcas galvas nosaukšanu. Jau 1922. g. 16. jūlijā Zvied-

rijas archibīskaps savas iesvētīšanas runas beigās Rīgas

Jāņa baznīcā teica: «Pilnīgi saskanētu ar evaņģēliskās

baznīcas autoritāti latvju tautā, ievērojot Rīgas stāvokli

Eiropā, ka viņas virsganu sauc par Latvijas archibīskapu.»

So jautājumu sinodē cilāja jau vairākkārt, bet tas palika

neatrisināts. Tagad 1932. g., tā tad pēc desmit gadiem,
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tas atkal bija pacelts un nolikts dienas kārtībā. Iztirzā-

jusi jautājumu, sinode ar lielu balsu vairākumu izšķīrās

par archibīskapa nosaukumu. Tas bija svarīgs principiā-
las dabas lēmums, kas protams ietver sevī vairāk kā vien-

kāršu nosaukuma maiņu. Tas dod stiprāku balstu mūsu

baznīcas vienības idejai un pašam amatam lielāku autori-

tāti. Latvija ir tagad trešā no protestantiskajām ziemeļu
zemēm (Zviedrija un Somija), kuru baznīcas virsgans nes

archibīskapa nosaukumu.

Pēc šā lēmuma pieņemšanas stājās pie vēlēšanām.

Archibīskapa amatam bija uzstādīts kā kandidāts —

Dr. T. Grīnbergs; lielā vienprātībā sinode viņu ievē-

lēja savā 1932. g. 29. marta sēdē par Latvijas ev.-lut.

baznīcas archibīskapu. Dr. T. Grīnbergs ir tā tad pirmais

šī augstā amata nesējs Latvijas baznīcā. Divu prāvestu

pavadīts, archibīskaps ienāca zālē. Sinodaļi saņēma baz-

nīcas galvu ar baznīcas himnu «Dievs Kungs ir mūsu

stiprā pils». Prāvests Avots apsveica archibīskapu sino-

des vārdā. Tad klātesošie prāvesti un prezidija garīgie

locekļi uzlika archibīskapam rokas svētīdami. Pēc tam

sinodes dalībnieki svinīgā noskaņojumā nodziedāja svētī-

šanas dziesmu: «Svētī, Kungs, un sargi!»

Archibīskaps, atbildēdams uz apsveikumu, starp citu

teica: Ja baznīca sauc, nevaru atteikties; mēģināšu strā-

dāt, ko spēšu. Mūsu baznīcā jābūt patiesībai, taisnībai un

mieram. Baznīcai par labu jāziedo viss. Viss var izdoties,

ja mēs uzskatīsim sevi par strādniekiem tā Kunga vīna

kalnā un kalposim Viņam ar šķīstu sirdi.

Baznīcas virsvaldes plēnums savā nākošajā sēdē ievē-

lēja archibīskapu Dr. T. Grīnbergu arī par Baznīcas virs-

valdes prezidentu. Tā archibīskaps uzņēmās vadības darbu

pilnos apmēros. Bet formāla ievešana amatā resp. iesvē-



91

tīšana vēl nebija notikusi. Tamdēļ archibīskaps vēl neval-

kāja augstākā virsgana tērpu, to mēdz viņam pasniegt pie

iesvētīšanas.

Bet iesvētīšana novilcinājās veselu gadu un ilgāk.

Kāpēc? Šis jautājums ir stipri sarežģīts. Pievedīsim šeit

tikai visnepieciešamākos datus, lai min. stāvoklis būtu sa-

protams. Te ir apskatāmi divi jautājumi.

Rīgas Doma baznīca skaitijās par archibīskapa kate-

drāli jau kopš 1923. g. Tā skaitijās, bet visi apstākļi, kas

ar to stāvēja sakarā, nebija galīgi nokārtoti. 1931. gada
29. septembrī iznāca likums, kas nodibināja patstāvīgu

Doma baznīcas pārvaldi. Ar to Doma baznīca bija iz-

ņemta no sinodes un Baznīcas virsvaldes pārzināšanas un

nodota patstāvīgam pārvaldes orgānam, kas nav atbildīgs

sinodes priekšā. Šis likums nonāca pretrunā ar 1928. g.

likumu t. i. ar baznīcas satversmi, pēc kuras sinodei resp.

Baznīcas virsvaldei pieder noteikšana par visām baznī-

cām Latvijā. Min. 1931. g. likums noteica pārvaldes pa-

domes sastāvu, kurā tās dalībnieki iegāja ar 11 balsīm.

Bet no šīm 11 balsīm piederēja archibīskapam tikai viena

balss. Tā tad viņš savā katedrālē nebija noteicējs un ne-

varēja uzņemties atbildību par to. Tamdēļ nav jābrīnās,

ka archibīskaps vēl kautrējās oficiāli ieiet savā katedrālē,

pirms nav novērsti apstākļi, kas traucēja baznīcas vienību

un nostādija paša archibīskapa tēvu neveiklā stāvoklī.

Bet vai tamdēļ lai ciestu baznīcas darbs? Mūsu archi-

bīskaps nav tas cilvēks, kas varētu mierīgi noraudzīties

un ļauties ciest baznīcas interesēm kāda nenokārtota lai-

cīgu apstākļu dēļ. Kad viņš redzēja, ka baznīcas darbs

un pienākums viņu sauc, tad viņš tūlīt nolēma ieiet savā

katedrālē, kaut arī vēl ceļā nebija viss nolīdzināts. Pā-

rāk augstu viņam stāv viņa svētais garīdznieka pienākums.
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tam viņš neļauj uzkrist ne mazākajai ēnai. Archibīskaps

gāja, kad viņu baznīca sauca, un baznīcas tauta pavadija

savu virsganu.
Otrs jautājums stāvēja sakarā ar pašu ievešanu. Kad

bija nolemta archibīskapa ievešana, dabīgi pacēlās jautā-

jums, kas izdarīs ievešanas resp. iesvētīšanas aktu. Mūsu

baznīcas satversmē tāds gadijums nav paredzēts. Domāja,

ka to varētu darīt atpūtā aizgājušais bīskaps emer. Dr.

K. Irbe, kurš atradās mūsu vidū. Bet bīskaps Irbe attei-

cās. Tad skati vērsās uz tām zemēm, kuru augstākie ga-

rīdznieki pie mums viesojās 1922. g. mūsu baznīcas pirmā

bīskapa iesvētīšanas gadijumā. Toreiz mūsu bīskapu Dr.

K. Irbi un vācu draudžu bīskapu Dr. P. Pelchavu iesvē-

tija Zviedrijas archibīskaps Dr. N. Sederblums, un svi-

nībās piedalijās Igaunijas bīskaps Dr. P. Kukks un Ber-

līnes ģeneralsuperintendents Burkhards.

Tā kā mūsu baznīcas attiecības ar Zviedrijas baznīcu

ir kļuvušas draudzīgas un ciešas, tad baznīcas ļaudis jau

priecājās cerībā, ka arī šoreiz redzēs Zviedrijas archibīs-

kapu mūsu svinībās, lai viņš svētītu mūsu archibīskapu,

viņam oficiāli stājoties savā augstajā amatā. Sakarā ar to

baznīcas aprindās sāka diskutēt vēl vienu domu, kam līdz

šīm nebija piegriezta vērība, — tā ir tā sauktā apustuliskā

sukcesija. Zviedrijas protestantiskā baznīca, ievezdama

bīskapu institūtu, ir savā laikā pieņēmusi sukcesijas dog-

matu ar zināmiem ierobežojumiem un to ievēro, iesvētot

savus bīskapus. Tā tad Zviedrijas archibīskaps Seder-

blums, iesvētīdams mūsu pirmo bīskapu, ir viņam devis

apustuliskās sukcesijas svētību pēc Zviedrijas baznīcas uz-

tveres. Kaut gan archibīskaps Sederblums ne iesvētīša-

nas dievkalpojumā ne savā runā ne ar vienu vārdu nemi-

nēja sukcesijas domu, tomēr bija tā jāsaprot, ka viņš bija
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iesvētīšanu izdarijis Zviedrijas baznīcā pastāvošā sukce-

sijas pilnvarā. Tā tad mūsu baznīca bija pieslējusies Zvied-

rijas baznīcas līnijai un pa daļai arī pieņēmusi Zviedrijas
baznīcas bīskapu tērpu. Šis jautājums vēlāk pie mums

nav nemaz cilāts, un mums tanī nebija pilnīgas skaidrības.

Bet tagad, kur gatavojamies mūsu archibīskapa iesvētī-

šanai, uzpeldēja sukcesijas jautājums visā asumā, radās

tam arī piekritēji, tanī vajadzēja skaidrības. Vajadzēja

par to būt skaidrībā: kā saprast sukcesiju un kāda tai var

būt nozīme mūsu baznīcā?

Lai to saprastu, jāzina sukcesijas dogmata vēsture un

tā jēdziens pēc būtības. Apustuliskā sukcesija ir Romas

katoļu baznīcas darināts dogmats tās monarchistiskā epis-

kopata varas balstīšanai. Apustulis Pēteris esot nodibinā-

jis Romas krist, draudzi, bijis tās pirmais bīskaps un to

vadijis 25 gadi. Nomirdams viņš esot iecēlis savu pēcteci,

to iesvētījis rokas uzliekot un tam nodevis apustuliskās

pilnvaras. Viņa pēctecis savukārt devis apustulisko svē-

tību tālāk, un tā ejot nepārtrauktā rindā no rokas rokā

caur visiem gadu simtiem līdz mūsu dienām (sal. Fr. Hei-

ler, Im Ringen um d. Kirche, Mūnchen 1931.). — Savāds

uzskats. Tas mums protestantiem ir pilnīgi svešs. Bet

galvenais tas, tas stāv uz vājiem pamatiem. Šim dogma-

tam ir kļūda jau pašā saknē. Jo nav pierādams, ka Pē-

teris būtu dibinājis Romas draudzi, ka būtu bijis tās bīs-

kaps un vēl tik ilgu laiku. Tikpat grūti, pat neiespējami

pierādīt, ka min. svētības pasniegšanas virkne bijusi bez

pārtraukumiem. Bet ja ir tāda nedrošība, tad jau tā iz-

prastā svētība ir apdraudēta. Protestantu vēsturnieki pie-

rāda, ka sukcesijas dogmats ir radies tik otrā gadu simtā

pēc Kr. monarchistiskā episkopata autoritātes balstīšanai

(sair A. Harnack, Chronologie d. altchristl. Litteratur
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1897, un E. Kohlmeijer, zur Ideologie d. āltesten romi-

schen Bischofsliste, 1926). Sīkāk protams šeit nevaram šo

jautājumu iztirzāt. Aizrādīsim tik uz visvecāko krist,

pirmdraudzi, kuras apustulis Pāvils Gal. 2, 2 skaidri pa-

saka, ka viņš nav no Pētera ne ordinēts ne apstiprināts, ne

arī atzīst, ka viņam no Pētera tāda apstiprināšana būtu

vajadzīga. Pāvils, kurš «vairāk strādājis kā visi citi apus-

tuļi», ir saņēmis savu aicinājumu un svētību tieši no paša

Kristus.

Reformācija noraidija apustuliskas sukcesijas dog-

matu. Smalkāki, art. dc potest. et jur episk. § 67 saka:

«Kur vien ir draudze, tur tai ir pienākums (tiesības) slu-

dināt evaņģēliju (jus administrandi evang.). Tamdēļ drau-

dzei vajaga būt tiesībai sev prasīt izvēlēt un ordinēt ga-

rīgus darbiniekus (ministri). Šī tiesība ir draudzes sevišķa

dāvana, ko tai nevar atņemt neviena laicīga vara.» Šinī

sakarā citēts 1. Petr. 2, 9 par vispārīgo priesterību. For-

mula concord. X dc rer. eccles. saka: «Mēs ticam, mācam

un apliecinām, ka Dieva draudzei katrā vietā un katrā

laikā vajadzības gadijumā ir tiesība (licere) ceremonijas

tā grozīt — veidot (mutare), kā Dieva draudzei tas izrā-

dās visderīgāk un viņas celšanai vispiemērotāk.»

Ārējam veidam, formai, ceremonijai ir sava nozīme

un vieta; tā ir, tā sakot, tas trauks, kurā ielej kādu garī-

gas dabas saturu. Bet nedrīkst šo trauku pārvērtēt. Nav

tādas absolūtas formas, kas varētu pilnīgi aptvert dievišķā

gara substanci. Nav tādas ceremonijas, ar kuru dieviš-

ķais gars būtu nešķirami saistijies. Tas ir pārāk skaidrs,

par to nav jārunā. Formai var būt simboliska nozīme.

Bet ja kas tai piešķirtu substancialu vērtību un domātu,

ka bez tās Dieva gars nav sasniedzams, tas nebūtu sapra-

tis Dieva un Kristus garu. Dieva garam ir savi ceļi, Dievs
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to dod no žēlastības, kam gribēdams. To cilvēks nevar

iedot, to vajaga no Dieva izlūgties. Tāda ir iesvētīšanas

dievkalpojuma galvenā nozīme. Evaņģēliskā baznīca pro-

testantiskajās zemēs ir ar šo atziņu saaugusi, tā nenicina

ārējās formas, bet tās galvenās rūpes ir vienmēr bijušas

atjaunot Svētā Gara straumes, kas reiz tik bagātīgi lijušas

pār krist, pirmdraudzi, lai tās nestu atmodu un jaunu dzī-

vību arī mūsu draudzēm. Visas acis raugās uz to pusi.

Uz turieni bija vērstas arī mūsu acis, kad mēs gatavoja-
mies mūsu archibīskapa iesvētīšanas svinībām.

Kad ievērojam visu to, tad būs saprotams lēmums,

ko pieņēma mūsu baznīcas vadība archibīskapa ievešanas

lietā. Bija ievadītas sarunas ar Zviedrijas baznīcu. Bet

izrādījās, ka Zviedrijas baznīcas archibīskaps nevarēja

nākt un piedalīties mūsu archibīskapa ievešanas svinībās.

Tad mūsu baznīcas vadība nemeklēja vairs citur viesus,

bet nolēma lūgt mūsu baznīcas vecāko garīdznieku, Val-

kas iecirkņa prāvestu Dr. K. Kundziņu kopā ar visiem

prāvestiem vadīt svinīgo dievkalpojumu 5. novembrī

Doma baznīcā un svētīt mūsu archibīskapu, viņam oficiāli

stājoties mūsu baznīcas virsgana amatā. Tas bija atrisinā-

jums īsti protestantiskā garā un apmierināja visus baz-

nīcas ļaudis.

Tad pienāca iesvētīšanas dienas rīts.

Doma baznīcas zvani no augstā torņa vēsta svētrītu.

Skaņas plūst pār iekšpilsētas veco namu mūriem un atbal-

sojas tālu svētdienas klusumā. Liekas, torņa pulksteņa

sitienu taktī klausās arī citi dievnami, tie neaicina savu

draudžu ticīgos priekšpusdienas dievkalpojumā, bet nozī-

mējuši tos pievakarē vai citā laikā. Skaņas no sirmā Doma

arvienu kļūst stiprākas, tās viļņodamās veļas pāri namu

jumtiem, pāri Daugavai. Šo aicinājumu dzird neskaitāmi
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ļaužu pulki, kas kā upe plūst no visiem virzieniem, pa
vi-

siem ceļiem, gan braukšus, gankājām. Galvas pilsētas ielas

mudž ļaužu straumē, kas neizsīkstošā tecējumā aizrit vec-

pilsētas līkumotās un šaurajās ieliņās. Uz brīdi gājēji pa-

zūd zem cieši saspiesto namu jumtiem, tad atkal tie parā-

dās Doma laukumā un atsegtām galvām ieslīd aiz masīva-

jām durvīm vecākā dievnama ejās. Ar katru mirkli, ar

katru brīdi nācēju rindas aug, aug tik lielā skaitā, ka viņu

plūdumu vairs neiztur baznīcas telpa, un ļaužu straume

apvij dievnama mūrus no ārpuses.

Vēl tālu līdz archibīskapa svinīgajam iesvētīšanas

dievkalpojumam, bet baznīcas laukumi un apkārtējās ielas

jau ļaužu pilnas. Daudzgalvainais ļaužu satecējums kā

dzīva josta apvij Domu no visām pusēm, un tikai šaurās

spraugas galvenās ielās vēl liecina, kur iespējams nokļūt

svētku dievkalpojumā. Automobiļu rindas garā virknē

pieripo dievnamam — ierodas Saeimas, valdības un diplo-

mātiskā korpusa pārstāvji. Pie iesvētāmo zāles ieejas dur-

vīm pieripo arī baltu zirgu pajūgs un no tā izkāpj archi-

bīskaps prof. Dr. theol. Teodors Grīnbergs ar pavado-

ņiem.

Pati Doma baznīca tērpusies svinīgā svētku dekorē-

jumā. No pašas galvenās ieejas līdz altaram stiepjas gara

sega un eja, iegrimusi lauru koku, zaļumu un vītņu rotā-

jumā. Studentu korporāciju locekļi frakās un krāsu len-

tās garās rindās nostājušies goda sardzē, bet abpus altaram

novietojušies pa 5 korporācijas «Lettonia's» studenti šar-

fās pār pleciem, lai godinātu savu filistru-archibīskapu

T. Grīnbergu, kas šai organizācijai pieder jau kopš studiju

gadiem.

Baznīcas solos redzamas ievērojamākās mūsu sa-

biedriskas un politiskās dzīves personas, universitātes, ar-
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mijas un ievērojamāko organizāciju pārstāvji, ārvalstu

sūtņi un viesi. Visbeidzot ierodas Saeimas priekšsēdētāja

biedrs K. Pauļuks, ministru prezidents A. Bļodnieks,

ministri un valsts prezidents A. Kviesis.

Dažas minūtes priekš pīkst. 11 no iesvētāmo zāles

sākas svinīgs gājiens, ko nepārredzamā ļaužu jūra

pavada atsegtām galvām. Par to, ka šis gājiens sā-

cies, vēsta kara orķestra skaņas baznīcas tornī. Tās pār-

raida pa daudziem skaļruņiem. Arī baznīcas velvēs pa-

stiprinātāji atnes šo dziesmu: «Teici to Kungu.» Korālim

izskanot, kaut kur augšā sāk dunēt ērģeles. Sākumā viegli

un lidojoši, tad arvienu stiprāk un spēcīgāk, plūst brīniš-

ķīgā instrumenta muziķa, kas apņem visu telpu savos

akordos, gaiss vibrē un trīc, no sienas līdz sienai skan ēr-

ģēļu dziesma bez vārdiem.

Šajā brīdī baznīcas ejā parādās svinīgā gājiena sā-

kums. Kājās piecēlušies baznīcēni saņem ienācējus. Lēnā

gaitā tie virzas uz altāru — pirmie gājienu ievada prāvests

V. Rozenieks un virsmāc. Edg. Bergs. Vienam viņiem rokā

archibīskapa zizlis, otram augstā garīdznieka amata sim-

bols — krusts.

Viņiem lēnā un svinīgā gaitā seko archibīskaps Dr.

theol. T. Grīnbergs, vecākā prāvesta Dr. Kārļa Kundziņa

un Baznīcas virsvaldes prezidenta zvēr. adv. Pētera Eglīša

pavadīts. Sirmais baznīcas galva, ienākdams pārmet skatu

baznīcai un daudzajiem dievlūdzējiem un tad svinīgā gaitā

soļo uz altāru. Viņš tērpies jaunajā archibīskapa tērpā,

kas viņam piedod zināmu atšķirību no pārējiem garīdz-

niekiem. Viņam blakus tikpat svinīgā gaitā iet prāvests

K. Kundziņš, kura dižais stāvs un sirmais augums atgā-

dina vecu, vētras pārcietušu ozolu. Abu garīdznieku ko-
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peja gaita, nopietna izteiksme un sirmas galvas atstāj svi-

nīgu un reizē pacilājošu iespaidu.

Tālāk seko prāvesti, mācītāji un draudžu priekšnieki,

kopskaitā vairāki simtu personas. Veciem, sirmiem mā-

cītājiem blakus iet jauni, tikko amata gaitas uzsākuši;

lauku draudžu pārstāvju rindās lielākā tiesa otrā pusmūža

gados, salīkušiem stāviem, baltām, ziedošām galvām.

Lauku pelēkās vadmalas tērpos, kopējā saimē ar pilsētnie-

kiem un savu draudžu garīdzniekiem, viņi pavada savu

baznīcas galvu — archibīskapu — svinīgā gājienā. Pie

altāra, kas grimst puķēs, dzīvības un lauru koku zaļumā,

deg sveces garā rindā, tur apstājies gājiens. Archi-

bīskaps un pavadītāji nometas ceļos, apklust ērģeles, un

no to paaugstinājuma telpās sāk skanēt kora dziesma: «Šis

brītiņš liels un svēts, kad kalps pie sava Kunga nāk
.

. .»

Tad prāvests Kundziņš nostājas pret archibīskapu un saka

altāra runu pēc Bībeles vārdiem: «Mēs jūs svētijam, kas

esat no tā Kunga nama. Slavēts, kas nāk tā Kunga vārdā.»

Baznīcas virsvaldes prezidija garīgie locekļi un prā-

vesti saka ikkatrs kādus attiecīgus bībeles pantus un ie-

vedējs amatā, prāvests K. Kundziņš saka: «Tas Kungs lai

dod tev žēlastību labi paglabāt šos vārdus sirdī, lai tie no-

derētu tev par ceļa rādītāju tavā dzīvē un tev vienmēr at-

gādinātu tavu atbildības pilno uzdevumu, kā arī vairotu

tavu dedzību, uzticīgi kalpot mūsu Kungam un Pestītā-

jam. Tev uzticētas draudzes sagaida, ka tu archibīskapa

svarīgo amatu izpildīsi kā īsts Jēzus Kristus kalps. Tas

Kungs, mūsu Dievs lai dod tev žēlastību pastāvēt ticībā

līdz galam un stiprināt savus brāļus.»

Baznīcas virsvaldes prezidija garīgie locekļi pasniedz

archibīskapam krustu un zizli, sakot attiecīgus bībeles

pantus. Baznīcas virsvaldes prezidija garīgie locekļi un



prāvesti uzliek rokas uz ceļos nometušos archibīskapa
galvu un katrs saka kādu bībeles pantu.

Amata zīmi saņemot

levedējs-prāvests griežas pret altāru un lūdz Dievu:

«Mēs Tev, visuspēcīgais Dievs, mūžīgais Tēvs, pateicamies,
ka Tu savā bezgalīgā mīlestībā esi devis mums savu vien-

piedzimušo Dēlu, Jēzu Kristu par Pestītāju, kas ar savu

nāvi mūs atpestijis un, uzbraucis debesīs, sūtijis Svēto

Garu un devis savai draudzei visādas garīgas dāvanas. Mēs

Tevi lūdzam, dāvini šim Tavam kalpam Svēto Garu, kas

viņu vadītu visā patiesībā un uzturētu evaņģēlija gaismā.
Palīdzi viņam savu amatu labi izpildīt un veicināt Tavas

valstības augšanu. Godāts un nicināts, slavēts un pelts, lai

viņš vienmēr parādās kā Tavs kalps, liels pacietībā, uzcī-

tīgs darbā, dedzīgs lūgšanā, skaidrs sirdsšķīstībā, spēcīgs

atzīšanā, izturīgs panesībā, pastāvīgs neliekuļotā mīlestībā

un Tava vārda patiesībā, apbruņots ar Tava spēka taisnī-
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bas ieročiem, lai viņš arī ir uzticīgs un sapratīgs nama tu-

rētājs, kas savas mājas ļaudis labi apgādājis, pēcgalā pats

var ieiet mūžīgā debess priekā caur Jēzu Kristu, kas ar

Tevi un Svēto Garu dzīvo un valda dievišķā godībā no

mūžības uz mūžību.»

Pēc draudzes dziesmas: «Dievs Kungs ir mūsu stiprā

pils» sprediķi saka prāvests V. Rozenieks par 1. Pētr. 4,

10. 11 — par labā nama turētāja uzdevumiem. Beigās

runāja arī pats archibīskaps par Jer. 29, 13 un Jāņa cv.

14, 6.

Iznākot no Doma baznīcas

Kad archibīskaps pēc svinīgā dievkalpojuma baznī-

cas tautas lūgšanu pavadīts piebrauca baltiem zirgiem

jūgtā karietē pie sava dzīvokļa, viņu sagaidija ap 400 svēt-
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dienas skolas bērnu, špalierī nostājušies, tif sirsnīgi sveica

savu mīļo Bitītes onkuli.

Pēcpusdiena pīkst. 5 Bazn. virsvalde bija aicinājusi

Pie

mājas

pēc

ievešanas
amatā

plēnuma locekļus uz tēju Teol. institūta telpās. Tie bija
ieradušies pilnā skaitā, arī vācu draudžu delegāti, kuri

dievkalpojumā Doma baznīcā nebija piedalijušies. Pie
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galda nolasija Bazn. virsvaldes sekretārs telegramas un

rakst. sveicienus, kas bija ienākušas (skaitā ap 90) no Lat-

vijas, no ārzemēm, viena pat no Maskavas, un nesa archi-

bīskapam sirsnīgus novēlējumus.

Archibīskaps noturēja pīkst. 7 vakarā dievkalpojumu

Jāņa baznīcā kā Rīgas latviešu vecākā dievnamā. Viņš

pats teica sprediķi lielajai svētku draudzei par Rom. 12,

9—12.

Tā mūsu baznīcas virsgans iestājās savā augstajā
amatā. Lai Dievs viņu žēlīgi svētī no augšienes un vada

ar savu tēva roku visos viņa ceļos, mūsu baznīcai un ze-

mei par laicīgu un mūžīgu svētību!

A. Mačulans.



Pirmais Latvijas ev.-lut. baznīcas

archibīskaps.

levadam jāsaka, ka mācītājs T. Grīnbergs pazina ev.-

lut. Baznīcas virsvaldes darbus, jo no 1925. gada 25. feb-

ruāra viņš bija tās loceklis un bija uzņēmies daudz tās uz-

dotos pienākumus. Jau no 1923. gada 23. decembra viņš

darbojies liturģijas un agendas pārlabošanas komisijā un

tā saucamajā sinodes darba turpināšanas komisijā. Baz-

nīcas virsvaldes uzdevumā izpildijis no 1923. gada 6. no-

vembra līdz 1925. g. 1. augustam Teoloģiskā institūta

vadītāja pienākumus, kur arī darbojies līdz 1937. g.

1. apr. kā docents. Viņš strādājis arī no 1924. g. 22. janv.

līdz 1928. g. 26. janv. Sinodes komisijā ev.-lut. baznīcas

satversmes izstrādāšanai.

Tie visi bija darbi, kas Grīnbergu sagatavoja tiem pie-

nākumiem, ko no viņa prasa archibīskapa amats. Turklāt

nav jāaizmirst, ka Grīnbergs pēc bīskapa K. Irbes atteik-

šanās no amata, bija bīskapa vietas izpildītājs no 1931. g.

26. nov. līdz 1932. g. 31. martam, t. i. līdz tam laikam,

kad viņu ievēlēja par Latvijas ev.-lut. baznīcas archibīs-

kapu un kad 1932. gada 3. maijā viņš uzņēmās arī Baznī-

cas virsvaldes prezidenta pienākumus.

Universitates mācības spēks.

Par Teodora Grīnberga nopelniem Latviešu reliģis-

kas-ētiskas izglītības un garīgas rakstniecības veicināšanā
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1929. gadā 19. sept. teoloģijas fakultāte piešķīra viņam

teoloģijas goda doktora grādu (Dr. theol. honoris causa);

ar ko fakultāte arī pašķīra viņam ceļu darbam universi-

tātē. Grīnbergs habilitejās 1931. g. 26. februārī pie prak-

tiskās teoloģijas katedras ar zinātniska rakstura darbu

«Konfirmacija».

Fakultāte, ievērodama Grīnberga, kā direktora un ti-

cības mācības skolotāja ilgo darbību Ventspils ģimnāzijā,

atsvabināja viņu no parauglekcijas pasniegšanas. Pirmā

pusgadā viņš lasija par konfirmandu mācību. Kad T. Grīn-

bergu ievēlēja par ev.-lut. baznīcas archibīskapu, tad teo-

loģijas fakultāte nekavējās ar viņa ievēlēšanu par ārštata

profesoru (skaitot no 1932. gada 1. okt.). No tā laika

viņš labprāt piedalijies fakultātes padomes sēdēs un snie-

dzis padomus ne tikai praktiskas teoloģijas laukā, bet arī

daudz un dažādos fakultātes vispārīgos jautājumos. Prak-

tiskā teoloģija viņa vadībā ir izveidojusies par nopietnu

studiju priekšmetu. Grīnbergs pats laika trūkuma dēļ

paspējis lasīt bez konfirmandu mācības vēl katechetiku,

poimeniku ar psichoterapiju, kibernētiku un katru se-

mestri vadijis semināra darbus katechetikā.

Jāsaka, ka studenti labprāt viņa vadība raksta savus

studiju un teoloģijas kandidāti savus kandidāta darbus.

Mācītāju virsgans.

Varbūt es alojos, ja es iedrošinos tēlot archibīskapa

attieksmes ar saviem prāvestiem un ar saviem mācītājiem
tā: Archibīskaps negrib būt saviem mācītājiem ne par

kungu pavēlētāju, ne par to tēvu pārmācītāju, bet par

amata brāli izpalīdzētāju.

Ir zināmi gadijumi, kur viņš parādās ka saudzētājs,

žēlotājs, vainu piedevējs un noteikts mācītāju aizstāvētājs.
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Baznīcas virsvalde dažreiz atrod par vajadzīgu kādu mā-

citāju brīdināt, dot rājienu, vai arī uzlikt kādu bargāku

soda mēru, turpretī archibīskaps gribētu visu mīkstināt,

atrazdams savā mācītājā kautko labu, labā dzirksteli. Un

ja kāds mācītājs privātā sarunā vai privātā grēksūdzē at-

zinis archibīskapam savu vainu, lūgdams nepieminēt viņa

grēku, tad archibīskaps izlieto savas tiesības un šā mācī-

tāja lietu nemaz neliek Baznīcas virsvaldei priekšā. Ar

vienu vārdu sakot viņš kalpo saviem kalpiem. Archi-

bīskaps, tāpat kā viņa māte, nevar saredzēt kailu vainu

otrā cilvēkā. Tā ir liela mīlestība, kas visu apklāj, visu

tic, visu cerē un visu panes. Tādas attieksmes ar saviem

mācītājiem mūsu virsgans mācijies, sēdēdams pie lielā

dvēseļu kopēja, mūsu visu gana kājām. No šīs tādas pa-

matpozicijas viņš neatkāpjas, ja arī ciestu administrativais

baznīcas prestižs. Mūsu virsgans audzina, veido un glabā

savus palīgus ar patiesi kristīgu mīlestību. Tikai nepatie-

sība neatrod viņa acīs žēlastības. Noziegumu, kurā slēpjas

nepatiesība, viņš nevar aizmirst un nevar to nepieminēt

vajadzīgā vietā un laikā.

Visi archibīskapa aizrādijumi mācītājiem skan kā lū-

gumi, lai zināmie cilvēki izpildītu šo neatliekamo nepie-

ciešamību. Viņš sargās ievainot mācītāja dvēseli, kas

katru svētdienu stāv altārī, sava Kunga priekšā. Patiesi

jauka ir tāda plūsma, kas tek no pašas baznīcas augstākās

pakāpes uz leju, uz ganāmo pulku. Ja mācītāji šo plūsmu

spēj virzīt uz draudzi, tad tur netrūks svētības savā laikā

un vietā.

Šo svētības plūsmu saņēmuši liels skaits viņa ordinēto

mācītāju. Lai saskaitām:

1931. g. 1 un 1 māc. pal., 1932. g. 14 un 5 māc. pal.,

1933. g. 19 un 3 māc. pal., 1934. g. 9, 1935. g. 21, 1936. g.
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16 un 1 māc. pal., 1937. g. 21, 1938. g.21, 1939. g. 10, t. i.

132 mācītāji un 10 māc. pal., atskaitot 1, kas beidza pēc

tam Latvijas universitāti.

Skaidrības dēļ vēl aizrādīšu, ka mūsu baznīcā patla-

ban 251 mācītāji, no tiem 201 māc. ar augstskolas izglī-
tību. 3 māc. ieguvuši pilnas māc. tiesības pie Konsistori-

jas, 4 māc. ieguvuši pilnas māc. tiesības pie Konsistorijas,

noturot kolokviju pie Baznīcas virsvaldes. 19 māc. iegu-

vuši mācītāja tiesības uz baznīcas satversmes 86. panta

pamata. Bez tam vēl ir 5 emeritēti mācītāji-prāvesti un

mācītāji ārzemēs: Latvijas jūrnieku mācītājs Kopenhā-

genā un Harbinas ev.-lut. dr. mācītājs. Pavisam tagad ir

259 mācītāji. Emeritēto mācītāju ir 24.

Latvija ir 11 prāvesti, kas parzin 14 bazn. iecirkņus.

Vācu draudzēm 1 bīskaps, 4 prāvesti un 57 mācītāji,

kas apkalpo 58,786 dr. locekļus (Bazn. Kal. 1939.).

Lai redzētu lielo kustību mācītāju un draudžu dzīvē,

kas archibīskapam bija jāpārdomā, jāapstiprina, tad pie-

vedīšu skaitļus:

Mācītāji pārgājuši uz citu draudzi: 1932. g. 11 (9

māc, 2 māc. pal.); 1933. g. 13 (10 māc, 3 māc. pal.);

1934. g. 17 (14 māc, 3 māc. pal.); 1935. g. 26 (23 māc,

3 māc. pal.); 1935. g. 26 (23 māc, 3 māc. pal.); 1936. g.

18 (17 māc, 1 māc. pal.), 1937. g. 19 (18 māc, 1 māc.

pal); 1938. g. 19 (17 māc, 2 māc. pal.). Kopā 149.

Apstiprināti draudzēs: 1932. g. 5 (1 prāv., 3 māc,

1 māc. pal.); 1933. g. 7 (6 māc, 1 māc. pal.); 1934. g.
5

(3 māc, 2 māc. pal.); 1935.
g.

3 (2 māc, 1 māc. pal.);
1936.

g. 5 māc; 1937. g. 1 māc; 1938. g. 3 māc. Kopā 29.

Emeritēti: 1931. g. 1; 1932. g. 2 (1 prāv., 1 māc);

1933. g. 12 (2 prāv., 10 māc); 1934. g. 10 (1 prāv., 7 māc,

2 prāv. paliek amatā); 1935. g. 4 (1 prāv., 3 māc); 1936.
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gadā 10 (2 prāv., 1 paliek amatā, 7 māc., 1 māc. pal.);

1937. g. 3 (1 prāv. paliek amatā, 2 māc); 1938. g. 2

(2 māc. pal.). Kopā 44.

Miruši: 1932.
g.

1 prāv., 2 māc; 1933.
g. 1 prāv.,

3 māc, 1 virsmāc; 1934. g. 1 bīskaps, 2 māc; 1935. g.

2 māc, 2 emer. māc; 1936. g. 3 māc; 1937. g. 2 prāv.,

2 māc; 1938. g. 3 emer. māc; 1939. g. 1 emer. māc.

Kopā 24.

Atsvabināti no draudzes: 1932. g. 4 (2 mac, 2 mac.

pal.); 1933. g. 5 (4 māc, 1 māc pal.); 1934. g. —

1935. g. 2 mācītāji; 1936. g. 5 (4 māc, 1 prāv.); 1937. g.

1 mācītājs; 1938. g. 1 mācītājs. Kopā 18.

Jāsaka, ka tai plūsmā viss nav tecējis rāmā straumē.

Ir sacēlušies pat lieli viļņi, ko archibīskaps noklusinājis

ar savu lielo pacietību un cerību. Ne tikai laiks dziedē-

jis, bet patiesi Dievs palīdzējis. To sapratuši mācītāji un

prāvesti. Viņi mīļo savu virsganu un sirsnīgi lūdz Dievu,

lai Dievs dotu viņam spēku nest savu nastu un ilgi ļautu

vadīt ev.-lut. baznīcu Latvijā.

Bez tam archibīskaps ievedis amata un svetijis līdzi

amata svētkus šādā secībā:

Mācītāju Mācītāju
Gads

ievešana amata svētki

1932. 8 2

1933. 9 2

1934. 3

1935. 3 3

1936. 8 8

1937. 12 3

1938. 11 10

1939. 2

Kopā 54 30
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Visus šos skaitļus atzīmēju, lai varētu apliecināt, ka

visi virsgana amata darbi nav viņu nogurdinājuši, bet

stiprinājuši. Darbs dara darītāju.

Gādība par draudzēm.

Ir liels jautājums, kas būtu svētīgāki draudzēm, vai

tas, ka virsgans satiktos ar tām reti, bet tad svinīgi, vai

tas, ka viņš ierastos draudzēs tad, kad tām viņa klātbūtne

vajadzīga, noderīga šādā vai tādā ziņā. Mūsu archibīs-

kaps atrisinājis šo jautājumu, ņemdams par pamatu «kal-

pošanas» veidu. Viņš izšķīries kalpot vienmēr un visur

un bez mitēšanās viņš to dara. Ir nākuši aizrādijumi, da-

rīt citādāki, otrādi, bet archibīskaps nav varējis nekalpot.

Zināms, šī problēma ir smaga, sarežģīta, jo vēsture rāda,

ka svētību nes ir viens ir otrs kalpošanas veids. Ar savu

metodi, saprotams, archibīskaps ne tikai tapis pazīstams

un iemīļots visā Latvijā, bet arī viņa dzīvais vārds nesis

svētību tūkstošiem dvēseļu. Draudzes un draudžu locekļi

par to viņam no sirds pateicīgi. Ko tas maksā viņam ga-

rīgā un materiālā ziņā, par to nedomā ne draudzes, ne arī

viņš pats. Kalpotāji mīlestībā nerēķinās, jo mīlestība ne-

padodas matemātiskiem aprēķiniem un mērijumiem. Pie-

vedīsim sekošus skaitļus, lai redzētu lielo darbu, ko vei-

cis un veic mūsu virsgans (sk. 109. lp. p.).

Tas ir varens skaitlis. To izpildīt nebija viegli, jo

katrā tādā gadijumā bija jāsaka dziļi, kodolīgi un tālre-

dzīgi vārdi un padomi.

Sets ļoti daudz graudu. Ka tie dīgs, augs, zels, to ga-

dās Dievs. Ir patiesība: kā sēj, tā pļaus.

Archibīskapa darbu apgaismo arī šīs ziņas par drau-

dzēm:
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Apstiprinātas jaunas draudzes: 1932.

gadā Mārtiņa Lutera dr. Jelgavā; Harbinas latv. dr. Har-

binā; 1933. g. Ērberģes dr.; 1934. g. Vecsalienas, Rud-

bāržu, Vecauces, Strenču, Ēģiptes-Grīvas dr. sadalīta

2 draudzēs; 1935. g. Misiones dr.; 1936. g. Armijas dr.;

1937. g. Liepājas Garniz. dr., Vienības dr. Skrudalienā:

1938. g. Indras dr. Kopā 1 draudze Ķīnā un 12 Lat-

vijā = 13 draudzes.

Nodibināta Rīgas pils. prāvestības adjunktura.

Pārdēvētas draudzes: Kalnamuižas par Tērvetes dr.,

Garnizona par Atmodas dr., Lejasciema par Lejas dr.

Rubas un Celmenieku-Grīvaišu apvienotas Rubas-

Grivaišu dr. Jelgavas lauku Sv. Annas dr. par Jelgavas

Sv. Annas dr., Jaunlatgales dr. par Abrenes dr., Sasma-

kas dr. par Valdemārpils dr.

leceltas pārvaldes: 1934. g. — 1; 1935. g. —
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9; 1936. g. — 4; 1937.
g. —9; 1938. g. — 3; 1939. g. —

Kopā — 26.

Šie skaitļi vien runā savu valodu par archibīskapa at-

tieksmēm ar draudzēm. Tēvs tādā darbā saaug ar saviem

bērniem.

Mēs nedrīkstam aizmirst lielos vizitacijas braucienus

pa Latgali 1936. g. un pa Kurzemes un Vidzemes jūrmalu

1938. g. Tur viņš nāca sakarā ar daudz draudzēm, drau-

džu valdēm un padomēm un mātēm un tēviem, krādams

bagātas ziņas par draudžu ārējo un iekšējo stāvokli. Ne-

aizmirstami tie momenti, kad viņu visur sagaidija valdības

pārstāvji, draudzes, pat citticību draudzes locekļi. Svinīgi

bija lielie dievkalpojumi baznīcēnu pārpildītajās baznīcās.

Visur parādijās lielā latviešu viesmīlība, prieks satikties

un izrunāties. Sastingušajās un nogurušajās draudzēs ra-

dās spēka pilna dzīvība, pašdarbība, kas manāma līdz šo

baltu dienu Latgales draudzēs. Archibīskaps aizvien pie-

min to meža malu, kur saimnieks ar savu mazo saimīti lū-

dza apstāties un pabaudīt pienu un salasītās zemenes. Viņi

tur tīruma malā palika dziedādami Dieva dziesmas. Tādas

aizgrābjošas ainas uzpeld, kur parādās mūsu virsgans. Tā-

das ainas nes svētību tiem, kas gaida un svētību pašam ar-

chibīskapam un viņa pavadoņiem.

Daža laba dvēsele top dzīva, kad saņem virsgana svē-

tību, vai uztver viņa mīļo skatu, vai jūt viņa sveicienu, ro-

kas spiedienu.

Mēs nedrīkstam paiet garām tām svētdarbībām, kur

archibīskaps iesvētijis pamatakmeņus ceļamām mājām,

dzīvojamās mājas, pieminekļus. Sauksim vārdā tikai vi-

siem pazīstamās iesvētes, piem., Brīvības piemineklis, Fi-

nanču ministrijas nama pamatakmens, Viestura pils Jelga-
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vā, Ķeguma spēkstacijas pamatakmeņa likšana galvenai

ēkai, Latv. Biedrības nams, tiesu pils un t. t.

Viss tas rada, cik tuvu archibīskaps stāv savam drau-

dzēm un to vajadzībām.

Rūpes par garīgo dzīvi.

Jau tās archibīskapa rūpes par garīgo dzīvi, kas izpau-
dās Lutriņos un Ventspilī, liecina, ka garīgās dzīves zel-

šana bija un ir viņa galvenās rūpes. Visas iestādes un or-

ganizācijas, kas darbojās šinī virzienā, viņš bez kavēšanās

atbalsta gan idejiski, gan materiāli. Dziļāko labvēlību iz-

jutušas iekšmisija, ārmisija, jaunatnes darba darītāji, sko-

las, kurlmēmo iestādes, Baznīcas ģimnāzija, Teoloģijas fa-

kultāte, biedrība par Ticību un baznīcu v. t. t.

Bet jau 1936. gadā redzam jaunus viņa pasākumus
šinī virzienā. Lai būtu viengabalainība garīgas literatūras

laukā, lai tautai būtu plaša lasāmā literatūra, jo rakstīts

vārds dažreiz un dažam iespiežas sirdī ātrāki un dziļāki

nekā dzirdētais un klausītais, tad nodibinās Izdevniecības

un redakcijas komisija un Ev.-lut. baznīcas grāmatnīca,

kur apvienojas visi baznīcas garīgā darba darītāji, piem.,

Svētdienas Rīta, Jaunatnes Ceļa, Rakstu Avota redaktori

un izdevēji. Tur valda liela spraiga dzīve; tur domā, labo,

jauno un atjauno. Jauni iesācēji, — jauns spars, kam ir

un būs savas kļūdas. Interesanti atzīmēt, ka archibīskaps

redz kļūdas pat saimnieciskās dzīves sīkumos. Viņam

lietišķs, labs skats pat sīkajos rēķinos un kalkulēju-

mos. Interesanti bija klausīties viņa aizrādijumos par

baznīcas spiestuves ierīkošanu. Viņš runāja no savas

piedzīvojumu bagātības, jo Ventspilī to viņš izmēģi-

nājis. Viņš spiestuves ierīkošanai nepretojas, bet gaišu

skatu aizrādija uz varbūtējām grūtībām un nākamiem
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sarežģijumiem. Tādēļ spiestuves jautājums pagaidām
atlikts. Ar lielu lietpratību viņš atzina Izdevniecības

un redakcijas komisijas ierosinājumus par dažādu rakstu

sēriju izdošanu un rakstu izplatīšanu, ja arī pagaidām jā-
nes materiāli zaudējumi. Tie atmaksājas ar to, ka tauta

lasa, domā, jūt. Tur darbs tagad rit svaigā čaklumā. Diez-

gan liela garīga satura plūsma jau ielijuši tautā. Tauta

gaidīt gaida jauno darbu parādīšanos. Nodibināts liels li-

teratūras kolportētāju pulks, par kuru sekmēm un rakstu

izplatīšanas veidu virsganam dzīva, ļoti dzīva interese. Ja

šinī nozarē vēl it kā sametas, tad nav ko bēdāt. Virsgans

drīzi atraisīs mezglus. Sāka domāt par tāda žurnāla vaja-

dzību, kas risinātu teoloģiskas-pedagoģiskas problēmas.

Tāds žurnāls nepieciešams mācītājiem pašiem, ticības mā-

cības skolotājiem un mūsu, inteliģencei. Archibīskaps tādu

ideju apsveica ar prieku un palīdzēja žurnālam «Ceļš» rast

pareizu virzienu, aizrādīdams uz sākumā pielaistām kļū-

dām un rādīdams, kādas problēmas risināmas un kā tas da-

rāms. Tāpat viņš palīdz veikt savu pienākumu žurnālam

«Vairogs», dodams tam materiālu palīdzību un pēc ie-

spējas kuplinādams to ar saviem ievadrakstiem.

Pulka pūles archibīskaps pielika jauno ticības mācī-

bas programu pārstrādāšanai visām skolām, daudz sēdes

vadīdams, daudz aizrādijumu dodams, jo šinī laukā viņam

krājumā Ventspilī gūtie, ļoti lielie piedzīvojumi. Ar dzīvu

interesi viņš veicināja jaunās Baznīcas virsvaldes izdotās

ticības mācības grāmatas sastādīšanu un rediģēšanu. Tām

grāmatām tādēļ liela svētība, ko atzīst ticības mācības

pasniedzēji. Viņš interesējas par ticības mācības grāma-

tām arī vidusskolām, ko cerams viņš drīzumā varēs rea-

lizēt.

Nobriedis bija jautājums par Jaunas Derības (arī Ve-



113H

cās Derības) labu tulkojumu latviešu valodā. Te viņš pats

arī ķērās pie darba, tulkodams vienu otru J. Derības grā-

matu. Viņa ieceltā komisija veica darbu labi. Par to virs-

gans saņem pateicību no inteliģences aprindām. Ne ma-

zums speciālu sēžu archibīskaps veltija jaunu garīgu dzies-

mu krāšanai un izvēlei, lai papildinātu mūsu dziesmu grā-

matu ar latviešu pašu sacerētām dziesmām. Ir daudz jaunu

garīgu dziesmu, bet tās jāsijā, jāpārbauda, lai zinātu, ku-

ras uzņemamas baznīcas dziesmu grāmatā. Viņš te pa-

rādija savas dāvanas, kas mīt tikai īstā reliģioza cilvēka

mākslas izmaņas spējās. Ir jaunas garīgas dziesmas šur tur

iespiestas, kas gan labas reliģijas, bet vājas mākslas ziņā.

Ir skaistas dziesmas kā mākslas darbi, bet trūkst reliģiskā

dziļuma. Tādās reizēs vienīgā mēraukla ir reliģiska aiste-

tiskā iejūta, kas mūsu virsgana dvēselē diezgan aktiva

un droša savos manijumos.

Man jāliecina, ka šī archibīskapa dvēseles kustība,

kas izpaužas rūpēs par garīgo dzīvi draudzēs, ir jau ne-

susi un nesīs latviešu tautai neaprakstāmu svētību. Tās ir

un tām vajaga būt īstajām virsgana rūpēm.

Satiksme ar citām ev. baznīcām.

Jāatzīst, ka mūsu baznīcas virsganam ļoti labas attiek-

smes ar citām baznīcām, piem., Igaunijā, Somijā, Lietuvā,

Vācijā, Francijā, Šveicē, Zviedrijā, Dānijā un Anglijā. Vi-

sas šīs cv. protestantiskās baznīcas resp. viņu ganus un

virsganus, viņš personīgi apmeklējis vai saticis sanāksmēs.

Viņš ārzemēs lasijis referātus un piedalijies tur sarīkotajās

konferencēs. Viņš nav iztrūcis lielajās vispasaules oiku-

meniskajās sanāksmēs piem., Baznīcu miera apvienība

(The World Alliance for Promoting International Friends-

hip through the Churches), praktiskās kristietības konfe-
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Archib. T. Grīnbergs viesos pie Angļu baznīcas vadības

Ang|u bīskapi un Igaunijas bīskaps kādā apspriedē 1938. g. Rīgā, Baznīcas virsvaldē



rencē (Universal Christian Council for Life and Work),

Ticības un satversmes apvienība (World Conference on

Faith and Ordres). Šīm trim savienībām bijušas daudz sa-

nāksmes, kurās mūsu archibīskaps ņēmis dzīvu dalību.

Vācijas ev.-lut. konferencēs Sonderhausenā viņš ir bijis

vai katru gadu.

Te jāatzīmē, ka 1938. gadā no 18.—21. jūnijam Rīgā,

viesojās Angļu baznīcas bīskapi un Igaunijas bīskaps ar

pārstāvjiem. Šais sanāksmēs (Rīgā un Tallinā) panāca

diezgan tuvu sadarbības iespēju starp Angliju no vienas

un Latviju, Igauniju no otras puses. Tās atzinumus angļi

jau apstiprinājuši savā bīskapu sanāksmē Londonā.

Ar Igaunijas baznīcu archibīskaps cenšas noslēgt it kā

konvenciju, kas vēl nevar realizēties, kaut gan tam veltī-

tas dažas sēdes. Cerams, ka pūles nebūs veltīgas.

Baznīcas virsvaldes prezidents.

Sprieduma pareizība un kāda jautājuma laba izlem-

šana ir vienmēr atkarīga no sapulces vadītāja lietpratības

un viņa gara dzīves bagātības. Archibīskaps vada sēdes

tā, ka ļauj katram Baznīcas virsvaldes loceklim izteikt sa-

vas domas pilnīgi brīvi. Zināms, papriekšu runā refe-

rents, kas jautājumu sīki izstudējis. Referents, pēc prezi-

denta noteikuma, sniedz savas runas beigās savus pro un

contra iebildumus. Ļoti bieži prezidents taisa debatētāju

runas laikā savas piezīmes, kas aizvien satur aizrādijumus

lietas dziļākā izpratnē. Prezidents grib, lai viņa celtām

ierunām, runātu preti, t. i. lai lietu iztirzātu vispusīgi. Sa-

vas izteiktās domas viņš uzskata tikai kā ierosinājumu jau-

nām argumentacijām. Tā ka virsvaldes locekļi ir laicīgi

un garīgi: teologi, vēsturnieki, juristi, lauksaimnieki, tad

zināms, debates ieilgst. Prezidents pat iebildumus nepār-
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trauc, lai problēma labi noskaidrotos. Galā viņš vēl reiz

visu apgaismo un liek jautājumu nobalsošanai. Ja kāds

runā viņam pašam pretī, viņš nekā neņem ļaunā, drīzāk

viņš ir pateicīgs par aizrādijumiem, pat par sīkumiem. De-

batētājiem viņš dod pilnīgu vaļu. Runas brīvība tiek iero-

bežota tikai ar apspriežama priekšmeta vielu un ideju.

Prezidents neapsauc runātāju un reti kad apstādina runas

ritumu. Bet viņš domā savu domu, ko iesprauž runātāja

domu gaitā. Jāsaka, ka tādā veidā problēma noskaidrojas

pat pašos sīkumos. Zināms, laiks iet ilgumā, sēdes turpi-

nās vairākas stundas, jo dienas kārtībā mēdz būt aizvien

30, 40 līdz 50 punktu. Varam aprēķināt, ka mūsu prezi-

dents savos astoņos archibīskapa gados, vadīdams Baznīcas

virsvaldes sēdes, būs izlēmis vismaz divpadsmit tūkstošu

jautājumu. Jāzin, ka visus jautājumus viņš pats iepriekš

pārdomājis, sēdēs izdebatējis un tad ar kancelejas palīdzī-

bu nopietni formulējis un lēmumus izpildijis. Tas ir mil-

zīgs darbs, pilns atbildības. Bet prezidents to dara ar

lielu pacietību, mieru, bez kāda uzbudinājuma, var pat re-

dzēt, ar lielu prieku un sirsnību.

Ja iedomājamies lielo ienākušo un izejošo rakstu

skaitu, tad astoņos gados ienākušo būs ap 30.000 un izgā-

jušo ap 35.000. Tie visi lasīti un pārdomāti.

Ja atceramies visu 273 draudžu padomju protokolu

caurskatīšanu, lai gan kanceleja te dara zināmus priekš-

darbus, tad saprotam to nastu, ko nes Baznīcas virsvaldes

prezidents. Tad nāk katru runas stundu lieli pulki, piem.,

delegācijas, atsevišķi lūdzēji un sūdzētāji, mācītāji un sko-

lotāji un t. t., kas visi grib ar viņu pašu runāt un stāstīt

pamatīgi savu lietu, tad varam atkal izprast Baznīcas virs-

valdes prezidenta lielo atbildību, jo katra šo ļaužu ienesta
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lieta prasa nopietnu apsvērumu, precizu atbildi un kon-

krētu izpildijumu.

Patiesi nav apskaužama Baznīcas virsvaldes prezi-

denta loma. To var izpildīt tikai tāds cilvēks, kāds mūsu

archibīskaps, kam visur nosvērts dvēseles stāvoklis, kam

visur iet līdzi eksistenciāla doma, ka jākalpo katram, kas

pie viņa nāk, un kam visur sirdī kristietības lielie ticības,

cerības un mīlestības enerģijas spēki.

Jaunie laiki prasija Latvijas ev.-lut. baznīcas satver-

smes pārstrādāšanu. Gadu no gada Baznīcas virsvaldes

prezidents par to domājis, ka satversmei jākalpo sekmī-

gai reliģiskai dzīvei draudzēs. Viņam par šo jautājumu ir

liela literatūra no daudzām ev.-lut. baznīcām. Zināms, va-

rētu satversmi sagatavot pusgada laikā, kā to daži domā

un pārmet prezidentam. Par to nav šaubu, ka to varētu,

ja jau vecā satversme acu priekšā. Bet vajadzīga tāda ev.-

lut. baznīcas satversme, kas noderīga gadu gadiem, pa-

audžu paaudzēm, neskatoties uz dažādu laikmetu prasī-

bām un apstāk|iem. Satversmei jābūt ilguma forma, jo

saturam ir ilguma iezīmes, kā to rāda kristīgās ticības pa-

stāvība un Kristus mācības mūžīgais dziļums.

Baznīca ir viena, svēta katoliska, t. i. oikumeniska,

apustuliska, Sv. Gara aicināto ticīgo kopa. Kāda tai forma

dodama? Kāda satversme ietvertu sevī šīs baznīcas īpašī-

bas? Ar tīri juridisku pieeju — nebūtu nekas līdzēts. Var

jau to darīt, bet tad atkal un atkal satversme būs pārstrā-

dājama.

Vai ev.-lut. baznīca lai būtu sinodala, vai episkopala.
?

Vai autonoma, vai pakļauta valsts organismam? Cik liels

lai būtu sinodes, virsvaldes locekļu skaits? Cik bīskapu,

cik prāvestu? Kādas tiesības un uzdevumi tiem?

Var skaitļus saukt un pat motivēt tos, bet vai tas at-
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bilst Latvijas ev.-lut. baznīcas īstajām vajadzībām. l īdz

šim bija sinodē pārstāvji no katras ev.-lut. draudzes Lat-

vijā. Kādās attieksmēs nostādīt vācu tautības draudzes

ar sinodi, ar virsvaldi? Vai baznīca jāpakļauj baznīcu un

konfesiju departamentam? Vai iekšlietu ministrim, vai

ministru kabinetam, vai Valsts prezidentam? Kādai jā-

būt baznīcas sadarbībai ar valdību, ar valsti? Tie vien ir

jautājumi, kas smagi nodarbinājuši Baznīcas virsvaldes

prezidentu. Kā definēt to, kas ir draudzes loceklis? Kādi

pienākumi draudzes valdēm, kādi padomēm? Kādi prā-

vestu un bīskapu rajoni un pienākumi? Kur un kā ņemt

materiālos līdzekļus, labprātīgus, noteiktus? Kāds to lie-

lums? Kāds samērs? Kādas lai būtu draudžu attiecības,

teritoriālas, personālas? Tie ir smagi jautājumi. Tie tā jā-

izlemj, lai visi, kaut cik domātāji draudzes locekļi izma-

nītu, ka izlemtais nāks baznīcai par svētību. Prezidents

tieši, vai garām ejot vienmēr skāris vai katru sēdi šos vai

citus satversmes jautājumus. Tagad varam saprast, kādēļ

Baznīcas virsvaldes prezidents nav gribējis steigties ar

jaunas satversmes izdošanu. Bet varam arī saprast, kādas

grūtības un kāda atbildība spiež viņu kavēties satversmes

jautājumā.

Valdības labvēlība.

Latvijas valdības attieksmes ir ļoti labas ar archibīs-

kapu. Valdība nekur nav aizmirsusi savu ev.-lut. baznīcas

virsganu. Visās reprezentacijās un svarīgākās apspriedēs

viņš ir lūgts un cienīts no valdības puses.

1934. g. valdība izsludinājusi Valdības Vēstneša

Nr. 217 likumu par ev.-lut. baznīcu, kurā 4. § teikts, ka

arehibīskapam ir veto tiesības attiecībā uz visiem Baznīcas

virsvaldes un tai padoto baznīcas orgānu lēmumiem, kā
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arī tiesība pārcelt mācītājus uz citām draudzēm saziņā ar

attiecīgām padomēm un atlaist mācītājus no vietas.

§ 5. archibīskaps var izdot noteikumus un instrukci-

jas baznīcas lietās, kas pēc baznīcas satversmes ietilpst si-

Doma baznī-

ca, archibīska-

pa katedrale

Rīgā

nodēs un Baznīcas virsvaldes kompetencē. Ar to valdība

archibīskapam parādijusi lielu uzticību un iedevusi viņa

rokā lielu varu. Mums jāapzinās, ka valdība apbalvojusi

archibīskapu IV, 111 un II šķiras Triju zvaigžņu ordeņiem,
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kas liecina par labām attiecībām viņu starpā. Te jāpiezī-

mē, ka viņam arī Igaunijas valdība piešķīrusi Sarkanā

Krusta I šķ. ordeni. Latvijas valdība aicinājusi archibīs-

kapu par Uzvaras laukuma izbūves komitejas locekli. Tā

ir aizvien pateicīga archibīskapam par viņa vadītiem diev-

kalpojumiem un viņa teiktām svētrunām. Lai atminamies,

ka valdība piešķīra ev.-lut. baznīcai tagadējo archibīskapa

katedrāli, nododama to archibīskapa lietošanā un archibīs-

kapa ieceltās pārvaldes ziņā un gādībā. Tas viss liecina

par patiesi labo attieksmi starp archibīskapu un valdību.

Cilvēks cilvēku vidū.

Viss augšā teiktais vien jau labi raksturo mūsu baz-

nīcas virsganu. Viņš ir kluss, neuzbāzīgs, ļoti vienkāršs

savā dzīvē, vārdos un darbos. Viņa stāvs un izskats līdzi-

nās savā ziņā tādam mūkam, kam galvenā lieta nav bau-

da, ēšana un dzeršana un kam nav arī fanātisma un je-

zuitisma ne ticības, ne arī uzskatu pārliecības apologe-
tikā. Viņš ir tāds askēts, kas neuzmācas citiem ar savu

vienkāršo dzīves veidu un saviem principiem. Viņš dzīvo

kā atturībnieks jau no skolnieka un studenta gadiem. Vi-

ņam patīk piena un augļu ēdieni, lai gan viņu nevar skai-

tīt par pilnīgu veģetārieti. Vakaros viņš ciena pienu,

saldumus, tēju, ar to viņam pietiek un miegs veselīgs.

Alkohols un nikotins viņu nav valdzinājis. Ceļas katru

dienu agri, ne vēlāk par pulksten 6, jo zelts esot rīta

stundas mutē, bet arī gulēt iet diezgan agri, ne vēlāki

par pulksten 11, neļaudams sevi pārvarēt pēcpusdienas

atpūtai: diendusu viņš netur. Mājā virsgans labprāt rak-

ņājas savās grāmatās, klausās radio priekšnesumos, mū-

zikā, maz ziedodams savu laiku tērzēšanai. Tā savā ziņā

ir tāda vecpuiša dzīve, kas nemeklē izpriecas ārpus mājas.
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Viņš gan neatsakās no ielūgumiem piem., koncertos,

priekšlasijumos, godības, apspriedēs, sanāksmēs v. t. t., bet

negrib tur sevi reprezentēt tā, kā viņa stāvoklim tas pie-
klātos. Ja prasa pēc viņa padoma, tad viņš to arī pasaka,

bet viņš atturas teikt savu domu kā pirmais.

Mazākā sabiedrībā, pie kafijas galda, turpreti viņš

ir veikls, bet nemanīts dziesmu un sarunu ierosinātājs
un vedējs un ne bez humora. Labprāt visi klausās viņa

šķetinātājos domu gājumus un mīļi skatās viņa sirsnīgajās

brūnajās acīs. Bet visveiklākie un dziļdomīgākie ir viņa

pēkšņie, negaidītie jautājumi, papildinājumi, mazi iebil-

dumi vai ilustrējumi, kas atskan no viņa mutes, kāda de-

batētajā runas vai skaidrojuma laikā. Šie pārtraukumi

nav uzbāzīgi, ne kodīgi, bet kā mīļi, labi domāti, pat ne-

pieciešami papildinājumi, ar kuriem temats top dziļāks un

interesantāks. Tādās reizēs sabiedrībai negribas šķirties,
visos valda sirsnīga omulība.

Par saviem dvēseles sarežģijumiem un smagām dvē-

seles sāpēm mūsu archibīskapam netīkas runāt ar ārpus

ģimenes stāvošām personām. Individuālās dvēseles cīņas

jāizcīna pašam, bet tās lai ir un lai paliek citiem svešiem

noslēpums. Bez noslēpuma nav īstas individualitātes,

īstas personības.

Mēs zinām, ka mūsu virsgans daudziem palīdzējis arī

ar materiāliem atbalstiem gan skaidrā naudā un graudā,

gan parakstīdams vekseļus. Dažs labs prasa, cik daudz

viņš samaksājis citu labā, bet atbildes nevar dabūt. Lai-

kam gan grūti saskaitīt, jo gandrīz katram, kas lūdza pa-

rakstīt vekseli, to Ventspils mācītājs arī darijis tik daudz,

ka kāds Ventspils kases direktors man personīgi teica, ka

kase gluži vienkārši neņemot viņa parakstītos vekseļus

preti. Tā bija kases vīru gudrība, ko nevar uzskatīt par
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mācītāja apvainojumu. Man jāsaka, ka mūsu archibīskaps
tomēr nav nabags, kaut arī mantas viņam nav daudz.

Viņa Dievs ir bagāts Tēvs, kas mīlestību samaksā ar savu

neizmērojamo žēlastību. Debesu Tēvs svētija Grīnberga

teoloģijas studijas tādēļ, ka vecmāmiņa, dabūjusi dzirdēt

to ziņu, ka Teodors nestudēs matemātiku, bet teoloģiju,

raudājusi, Dievu lūgdama, prieka asaras. Debesu Tēvs

svētija Ventspils mācītāja atvērto skolu un bērnu dārzu,

kur strādnieki varētu savus bērnus sūtīt, kamēr paši dar-

bā. Šo bērnu lūgsnas vēl tagad pavada virsganu. Lūgsnas

nes bagātu svētību.

Dievs Tēvs svētija mācītāju Lutriņos un Ventspilī,

kad nāca lielie mācītāju vajāšanas laiki. «Nekad viņam

baznīca nav bijusi tukša, pat visnejaukākā laikā, pat re-

volūcijas dienās.» (Latvis 20. maijā 1924.)

Ka Dievs mācītāja T. Grīnberga darbam nav liedzis

svētības, to liecināja 25 un 35 gadu mācītāja atceres die-

nas. 1924. gadā 21. maijā viņš atcerējās Ventspilī mācī-

tāja amatā pavadītos 25 gadus, kā savas draudzes mācītājs

un ģimnāzijas direktors, saņemdams jau tad vispusīgas un

plašas cieņas apliecinājumus. Turp nobrauca Baznīcas virs-

valde ar bīskapu K. Irbi priekšgalā. Telegramas bij sūti-

juši valsts, saeimas, ministru prezidenti, izglītības mi-

nistrs, saeimas deputāti, teoloģijas fakultāte, prāvesti,

mācītāji, skolotāji, bijušie audzēkņi, baznīcas valdes,

jaunatnes un bērnu organizācijas un draudžu locekļi.

1934. gada 21. maijā Ventspilī svētija mācītāja T. Grīn-

berga 35 gadu amata atceres dienu. Plūst atkal ļaudis

uz baznīcu, plūst apsveikuma telegramas no visām pu-

sēm. Vēl vairāk nekā 25 gadu atceres dienā. Sirsnīgā

atvadīšanās ģimnāzijā, sirsnīga Ventspils latviešu bied-

rībā. Tauta saprot savu sirdsskaidro dēlu; brālis saredz
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25 gadu amata jubileja Ventspilī 1924. g.



124

brāli, kas mīle un kalpo. Dievs dod svētību darītajam

un darītam darbam.

Bagāta bija latviešu mācītāja T. Grīnberga dvēsele,

kad viņš rakstija lūgumus un paskaidrojumus izglītības

ministrijai (Pēterpilī), lai latviešu valodai ierādītu cienīgu
vietu latviešu skolās. Sākumā ministrija gan atbildējusi

laipnā, itkā pateicīgā tonī, bet vēlāki visi lūgumi palikuši

bez atbildes.

Zināms, netrūkst mūsu archibīskapam arī naidnieku,

skauģu, nelabvēļu un kritizētāju. «Kas tie tādi sijātāji,

niekotāji?» Ir viņam savi trūkumi, vājumi. Viņš ir cil-

vēks, kā mēs visi, kam kļūdas un grēki. Bet viņam ir lat-

viešu baltā dvēsele, viņš ir sirdsskaidrs cilvēks, kas var

redzēt Dievu, piedzīvot Dieva žēlastību un mīlestību.

Mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par

labu (Rom. 8, 28), «jo visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva

bērni» (Rom. 8, 4).

Vold. Maldonis.
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Atmiņu vītnes ap mūža celtni.

Ko Auseklis, pēc sveša parauga dziedādams, saka par

draudzību ar labiem ļaudīm, proti, ka šī draudzība ar ga-

diem nebeidzas, bet aug līdz mūža saules rietam, to laikam

būs pie sevis piedzīvojis katrs, kam gadijies nākt tuvākā

sakarā ar Teodoru Grīnbergu. Es tādā sakarā nācu priekš

gandrīz pussimts gadiem un varu liecināt, ka pavedieni,
kas mūs no tā laika saista, nekad nav pārtrūkuši. Ja uz

nostaigāto mūža gabalu atpakaļ skatoties, archibīskapam

pašam ir savi bagāti piedzīvojumi, kas viņa mūžā celtnei

dod saturu un vērtību, tad šīs celtnes āra sienas, pēc ma-

nām domām, pušķo daža jauka atmiņa, ar kuru kā ar zaļu

stīgu to apvij bagāta un daudzpusīga draudzība. Bet man

ar T. Grīnbergu gadijās pirmo reiz satikties šādos ap-

stākļos:

1891. g. pavasarī iebraucu Jelgavā ar nodomu iegūt

ģimnāzijā gatavības apliecību. Lai varētu vieglāki attap-

ties man svešajā pasaulē, gribēju apmesties kādā pansijā,

kur jau mita kādi ģimnāzijas vecākās klases audzēkņi.

Izmēģināju laimi kādā pansijā Lielajā ielā, bet bez panā-

kuma, jo gultiņas bija pārāk sablīvētas, kālab agrākie ie-

mītnieki nevēlējās dabūt vēl kādu biedri klāt. Totiesu te

izzināju, ka Katoļu ielā Zilbertiem esot pansijā daži skol-

nieki, to starpā arī tāds, kam patlaban jāiet gala eksā-

menos. — Pie Zilbertiem — ļoti izglītotas tirgotāju ģime-

nes — tiešām arī radās iespēja piemesties, un agrākie skol-

nieki pret manu ienākšanu viņu vidū necēla iebildumus.
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Neesmu šos laipnos jaunos biedrus visus varējis tā iespiest

atmiņā, ka tos vēl tagad noteikti atcerētos; bet atceros, ka

pansijā valdija vientiesīgs darba gars. Tā, piem., skolnieki

kopa arī tādas valodas, kas ģimnāzijas programā nebija

paredzētas. Bet ģimnāzijā jau tā valodu bija Dieva svē-

tība, jo patlaban notika pāreja no vācu uz krievu valodu

kā mācības valodu. Tā tad šīs valodas vajadzēja diezgan

labi pārzināt abas. Klāt nāca stipri liels kurss latiņu va-

lodā, un sava daļa bija jāzin arī grieķiski. Latviešu jaunek-

ļiem bez tam gāja līdz viņu rūpes par pašu valodas kop-

šanu. Ja tad nu ģimnāzisti vēl nodarbojās ar citām valo-

dām, tad diezgan gaiši bija saskatāmas slāpes pēc izglītības

un ne vienkārša pienākuma pildīšana skolas apmēros. No

tādiem centīgiem jaunekļiem, kas Zilbertu pansijā vai nu

tieši dzīvoja, vai tur biežāki viesojās, man palikuši prātā

nelaiķa apdāvinātais redaktors Kovaļevskis, vācu valodas

virsskolotājs Ernsts Freijs, kas mira jau priekš kādiem

gadiem, un profesors Kārlis Rezevskis, toreiz reālskolas

abiturients, ko nesen guldija dzimtenes smiltienā. Bet

centrālākā figūra Zilbertu pansijā un visā tai skolnieku

pulciņā, kas tur turējās kopā, varēja būt Teodors Grīn-

bergs, paslaiks, kalsens jauneklis, patumšu seju, toreiz

taisni 21 gadu vecs. Nebija tā, ka Grīnbergam būtu bijusi

kāre, citus organizēt un vadīt, bet viņa izglītības līmenis

un rakstura īpašības, īpaši lielā nopietnība un labvēlība,

to biedriem darija pamanāmu un simpātisku. To varēja

noskārst jau tādā ziņā, ka Zilbertu pansijā latviešu skol-

nieki iegriezās diezgan lielā skaitā, sarunādamies un ap-

spriezdamies. Visgaišāki to varbūt rādija tas apstāklis, ka

latviešu vakarnieki bija Grīnbergu izvēlējuši par savu

priekšnieku. Vienu tādu vakaru Grīnberga vadībā gadi-

jās piedzīvot arī man. Pusaudža gados biju par šiem vaka-
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riem dzirdējis no māsīcas, kas Jelgavā skolā iedama, par

tiem dažu ko zināja stāstīt un par tiem jūsmot. Vakar-

nieku devize esot bijusi: Cīnies, mācies, cauri spiedies! Uz

šiem vakariem prāts būtu nesies arī man, bet šauro mājas

apstākļu dēļ par ģimnāziju nevarēju sapņot. Tagad tur-

pretim tomēr bija gadijies, ka varēju kaut reizi mūžā arī

būt vakarnieku starpā. Tās dienas referātu nevaru atce-

rēties. Arī debātes man no atmiņas izgaisušas. Bet to gan

atminu, ka Grīnbergs vakaru vadija ar lielu nopietnību,

un ka traucējumu nebija nekādu, lai gan jaunekļiem, tai

vecumā pulcējoties, viegli var uzpeldēt liekas sarunas vai

pārgalvības. Jelgavā, kā liekas, vakarnieki uz savām sa-

nāksmēm skatijās nopietni diezgan. Savs nopeln? te varēja
būt vakaru vadītājam.

Garām ejot gribētos tagadējai jaunatnei, kas mācības

bauda tēvu valodā, atgādināt, ka agrākām paaudzēm va-

jadzēja lielas sirds dedzības, lai iepazītos ar savas tautas

gara pasauli, par kuru skolās nerunāja ne vārda. Un tomēr

šāda iepazīšanās notika, un notika ar tādām sekmēm, ka

vecās paaudzes pārstāvjiem nav bijis no jauniem laikiem

ko kaunēties. Izņēmumi jau bija, bet izņēmumu netrūkst

pat tagad, kālab salīdzinot tagadējo jaunatni ar toreizē-

jiem vakarniekiem, mums nav ko lielīties, ka «mēs tālu

tikuši pārlieku.»

Pats par sevi saprotams, ka Grīnbergs arī man bija iz-

palīdzīgs, kas man atvieglināja orientēšanos neparastos ap-

stākļos. Katrā ziņā drīkstu teikt, ka 1891. g. Vasarsvētkos

no Jelgavas projām braukdams, biju ieguvis nevien gata-

vības apliecību, bet arī uzticamu draugu. —

Vienā laikā apmeklējot Tērbatas universitāti un mā-

coties tai pašā fakultātē, pazīšanās varēja vēl tālāk nostip-

rināties, īpaši arī vēl aiz tā iemesla, ka abi iestājamies
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vienā korporācijā. Kādu gadu dzīvojām arī vienā kortelī.

Bijām pavisam četri komilitoņi, bet abi pārējie bija par

mums studiju pusgados kādu nieku vecāki, tālab mums ar

Grīnbergu kā jaunākajiem vajadzēja pārmaiņus pārzināt
saimniecību. Pārzināšanu pa reizām apgrūtināja tas ap-

stāklis, ka kase bija tukša. Es tādās reizās izdariju nau-

das aizņēmumus, griezdamies, piem., pie lektora Lauten*

bacha. Grīnbergs, cik atceros, ar aizņemšanu gan neno-

darbojās un laikam arī vēlākā mūžā nepazīst aizņemšanu
tik labi kā aizdošanu, daudzkārt arī aizdošanu uz neatdo-

šanu. — Tā nu Grīnbergam saimniekojot, mūsu studentu

mītnē dažu dienu ēdienu laikos zupas un cepeša vietā uz-

kundzējās tējas tases. — Bet diezgan bieži Grīnbergs no

dzimtenes saņēma kaltētas plekstes, kas sagādāja baudu

nevien mūsu mājai, bet is: dažam citam komilitonim. —

Studijas piekopām diezgan cītīgi, paplašinādami zinā-

šanu aploku arī ārpus teoloģijas. Bet pagadijās arī kādi

traucējumi, kas darbu neveicināja. Tā viens no mūsu ista-

bas biedriem, mediķis pēc aroda, studijas piekopa mazāk,

totiesu lasija dēkainos stāstus par zagļu un blēžu lielmeis-

tariem senos laikos. Pats viņš tomēr ne ikreiz gāja uz

bibliotēku pēc tamlīdzīgām grāmatām, bet uzlika šo goda-

pilno pienākumu mums. Es no savas puses gan biju nepa-

klausīgs, kālab man arī pārmeta nelaipnību. Grīnbergs

turpretim, ja atmiņa mani neviļ, nesa mūsu biedrim no

universitātes bibliotēkas grāmatas ar tādiem šausmīgiem

tituļiem, kā «Wieder ein Erz- und Hauptdieb» etc. Bet

pavisam noteikti atminos, ka šis pats dēkaino rakstu mīļo-

tājs Grīnberga pacietību pārbaudija citā ziņā. Šim komi-

litonim, proti, bija tieksme kopt pazīšanos ar mums tālu

stāvošām tautām. Tā viņš bija iedraudzējies ar kādiem

kaukāziešiem, kas to bieži apmeklēja. Bet kad tāda vie-
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sošanās sāka prasīt pārāk daudz laika, tad draugs pats no

viesu saņemšanas izvairijās, un namatēva pienākumus nesa

Grīnbergs, ar ienācējiem spēlēdams šachu vai citu kādu

kauliņu spēli. Varbūt no tiem laikiem Grīnbergs ir norū-

dijies arī dzīves spēlē, kur lēnprātība un pacietība tam pa-

līdz pretnieku pievarēt.

Pēc studijām man kādu laiku negadijās Grīnbergu sa-

tikt, jo es biju kandidāts Vidzemē, pēc tam skolotājs Ķi-

jevā, kamēr Grīnbergs saknes laida Kurzemē. Kādus ga-

dus vēlāk gadijās tomēr par Grīnbergu ko dzirdēt vai lasīt.

Ziņu autors bija valodnieks Kārlis Mīlenbachs, kas izlok-

snes pētīdams bija nonācis arī Grīnberga darba vietā, Lut-

riņu draudzē. Te viņam bija gadijies novērot, ar kādu mī-

lestību Lutriņu draudze iedomā savu mācītāju. Proti, prie-

cājoties par kuplo labību Lutriņu mācītāja laukos, drau-

dzes bērni tur bija saskatījuši Dieva svētību, kas mācītā-

jam piešķirta tāpēc, ka viņš savā ziņā un gādībā uzņēmis

galīgi pamestus bāra bērnus. Grīnberga gādību par tādiem

audžu bērniem redzēju vēlāk arī personīgi, kad kādi no

tiem apmeklēja manis vadīto ģimnāziju.

Bet ne jau par audžu bērniem vien nācās Grīnbergam

rūpēties; strādāja viņš arī daždažādās organizācijās un —

lai gan par rakstnieku viņš īsti nav dēvējams — ir rosijies

arī rakstniecības laukā. No savas puses te varu pieminēt,

ka Grīnbergs bija arī loceklis tai komisijā, kas sagatavoja

materiālu tagadējai dziesmu grāmatai. Satiksmes līdzekļi

bija tobrīd ļoti trūcīgi, kālab komisijas sēdes bija grūti sa-

saucamas, un galvenais darbs nāca no mācītāja Ermaņa.

Bija tomēr arī Grīnbergs šinī laukā darbīgs, un atceros

kādu apspriedi viņa mājā Ventspilī, līdz ar jauku dievkal-

pošanu, kas bija sarīkota sakarā ar minēto sēdi.

Nesavtīgi un iecietīgi daudzpusīga darba strādājot,
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Dziesmu grāmatas emendacijas komisija Ventspilī

No kreisas: mac. J. Ermanis (f 1932.), māc. K. Beldavs (t 1936.), dzeju

Roh. Bērziņš (t 1935.). prof. L. Bērziņš, archibīsk. T. Grīnbergs un prāv

E. Pavasars (t 1931.).

Grīnbergs bija ieguvis lielu uzticību un cieņu. Visvairāk

par to varbūt priecājās viņa vecais skolotājs, jau minētais

Kārlis Mīlenbachs. Kā viņš labprāt liecināja, viņa jaunā-

kajam darba biedrim Endzelīnam neesot Eiropas, bet pa-

saules slava, tā viņš vairākkārt mēdza ar labvēlību un hu-

moru izteikties par Grīnbergu: «Ja tu domā, ka Grīnbergs

ir viens no labākajiem Kurzemes mācītājiem, tad tu esi

uz malkas ceļa. Viņš nav viens no labākajiem Kurzemes

mācītājiem, bet pats labākais.» Bet ne nu mums Grīn-

bergs jāsver vai jāsalīdzina ar citiem laika biedriem.

Vienu lietu gan drīkstēsim te konstatēt, kas taisni mācītāja

darbā ir sevišķi svarīga, proti, neviltoto saskaņu starp vār-



diem un darbiem. Lielais ang|u sludinātājs Sperdžens,
saviem mācekļiem padomus dodams, kā tikt pie labas ru-

nas mākslas, noslēgumā tiem ieteica, domāt it īpaši arī

par vārdiem atbilstošu dzīves veidu. Citādi klausītāji, arī

visjaukāko svētrunu dzirdēdami, spriedīšot: «Balss gan ir

Jēkaba balss, bet rokas ir Ēzava rokas.» Šinī ziņā par

Grīnbergu drīkstēsim sacīt, ka viņš ir viengabalains, un

balss un rokas pieder vienam cilvēkam, bet balss ir mīļa

un rokas atvērtas. Zinu to no paša pieredzes un domāju,

ka tāda pieredze nav man vien. —

Reklāma, reprezentēšanās, pašcildināšana nav Grīn-

berga dabā. Jaunās dienās šīs viņa necilās dabas dēļ va-

rēja varbūt kāds par viņu galvu kratīt, paredzēdams, ka

tas jau tālu netiks. Tagad mēs visi zinām, ka Grīnberga

ceļš ir brīnišķi pašķīries. Bet ja meklētu šīm sekmēm

dziļākos iemeslus, tad, domāju, atbildi mēs atrastu tai

vārdā, kas māca, ka dzīves uzdevums nav turēties pēc

pašu iegribām, bet darīt tā prātu, kas mūs sūtijis (Jāņa

evaņģēlijs 6, 38).

L. Bērziņš.
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Prof. L. Adamovičs

Latviešu ieaugšana kristietibā.

Latviešu ieaugšana kristietībā ir ilgstošs process. Tas

sākās toreiz, kad latviešu kaimiņi austrumos un rietumos

bij pieņēmuši kristīgo ticību un ar savu kristīgo kultu un

piesavinātām kristīgām atziņām un tradicijām paši tapuši

par to paudējiem un izplatitājiem. Tas turpinājās gad-

simtus, te pastiprinādamies, te atslābdams, un ir darbīgs
arī vēl tagad tiklab baznīcā, kā kristīgās dzimtās un sko-

lās. Tas bij sasniedzis savu kalngalu, kad latviešu tauta

savā vairumā, un var teikt arī visumā bij tapusi kristīga.
Kad mūsu dienu vecākā paaudze auga, tad kristīgais baz-

nīciskums un kristīgas uzskatu un dzīves normas valdija

latviešos.

1. Pirmā saskarsme senvēsturē. Par kristietības ie-

spiešanās pirmajiem sākumiem nav uzglabājušās noteiktas

ziņas.

Ap 1000. g. pēc Kristus ir krievu ciltis austrumos, ir

skandinavieši un gotzemnieki rietumos pārgāja kristietī-

bā, protams pakāpeniski, ne visi reizē un visā pilnībā. Bet

tiklab senlatviešu novērojumi kara gaitās un viņu pārves-

tie kara gūstekņi, kā arī tirdzniecības sakari ar kaimi-

ņiem, izvērtās tagad par ceļiem un tekām, pa kurām sāka

ieplūst latviešos kristīgā kulta elementi, kristīgās mācības

drostalas un sadzīves paražas. Un, liekas, latviešiem nebij

nekādu aizspriedumu pret kristietību pašu par sevi.

Starp trūcīgajam ziņām par rietumu kristietības (ka-

tolisma) ietekmes sākumiem minama Brēmenes Ādama
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piezīme Hamburgas bīskapu chronikā (1074.—1085.), ka

Kursā «uzcelta viena baznīca ar kāda tirgoņa pūlēm, ko

Dānijas ķēniņi pavedināja uz to ar daudzām dāvanām.»

Ļoti svarīgs ir arī valodnieku aizrādijums, ka vārds

«mūks» ieviesies latviešu valodā no zviedru un dāņu vārda

«munk» un pēc savas formas («un» pārvērties par «ū»)

radies ne vēlāk kā 12. g. s. Tā ir netieša liecība, ka lat-

vieši jau toreiz iepazinušies ar katoļu mūkiem, kas neat-

laidīgi spiedās iekšā paganu zemēs ar kristīgo sludināju-

mu. Par šādiem darbiniekiem latviešu kaimiņos uzglabā-

jušās arī dažas faktiskas ziņas, piem., par Prāgas bīskapa

čecha Voitecha-Adalberta misijas darbu prūšos ap 1000. g.

un par misionāra Hiltuina (Jobana) darbību «Baltijas jūras
salās» (ap 11. g. s. vidu) un franču mūka Fulkona 3 misi-

jas ceļojumiem uz «Estiju» v. t. 1. Pieturēdamies pie šiem

datiem, mēs varam mēģināt iztēloties arī mūsu senču pir-

mo sastapšanos ar rietumu kristietību. Bet kas no šīs sa-

skārsmes palika pāri un vai kāds kursis jeb zemgalietis

tai laikā arī jau pieslējies katolismam, par to nekādu ziņu

nav.

Noteiktas ir turpretim ziņas par austrumu (krievu)

pareizticības panākumiem senlatviešos, galvenā kārtā let-

gaļos (Vidzemē), bet liekas arī zemgaļos un varbūt pat

kuršos. Zināms, pareizticības ietekme bija jo tālāk, jo vā-

jāka virzienā no austrumiem uz rietumiem.

13. gadsimta sākumā letgaļu karaļvalsts galvas pilsētā

Jersikā (pie Daugavas) bija jau vairākas pareizticīgas «baz-

nīcas ar zvaniem, svētbildēm un citiem izgreznojumiem»,

un pats karalis Visvaldis un kāda daļa viņa pavalstnieku

droši vien turējās pie pareizticības. Arī Talavas valdnieks

Talibalds ar saviem dēliem un pavalstniekiem bij kristīti

pareizticībā. Vairāki latviešu valodas vārdi, kas apzīmē
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dažādus kristīgus jēdzienus un dievkalpojuma rīkus un

priekšmetus, ir aizgūti no krievu valodas un liecina, ka

latvieši ar šīm lietām iepazinušies vispirms ar krievu

starpniecību. Šādu vārdu ir labs skaits: baznīca, gavēt,

gavēnis, grāmata, grēks, klanīties, kristīt, krists (krusts),

kūma (vecākā forma «koms»), nedēļa (= svētdiena), pa-

grabs, sodīt, soģis, svētki, svēts, tulks, zizlis, zvanīt. Arī

nedēļas dienu apzīmējumi un skaitīšanas veids latviešiem

vēl tagad pēc austrumu pareizticības parauga. Daži no

minētajiem vārdiem pēc valodnieku domām var būt aiz-

gūti jau 11., vēlākais 12. gadsimtā, piem., krists (=krusts),

zizlis, Pāvils.

Mūsu archeologu izrakumi no vēlā dzelzs laikmeta

(9.—12. g. s.) cēluši atkal dienas gaismā daudzus pierādi-

jumus pareizticības ietekmei latviešos: rotas lietas kristīgu

simbolu veidā — krustveidīgus amuletus, pa daļai izgrez-

notus kristīgiem motiviem, pat ar Pestītāja tēlu pie krus-

ta. Profesora Fr. Baloža jaunajā latviešu senvēsturē

141. lp. sakopoti 11 krustiņi, gan ievesti Ķijevas darbi

pēc Bizantijas parauga, gan tepat atdarināti, atrasti Daug-

malē, Letgalē, Zemgalē un Talsos. Šos attēlus papildina

vēl divi krustiņi no Daugmales pilskalna 144. lp. un Baloža

referātā par Latviešu starptautiskajiem sakariem ap 1000

gadu. (Latv. vēst. instit. žurn. 1939. Nr. 1) iespiestie attēli,

to starpā arī Daugmalē atrasts zeltīts bronzas eņģelis un

piekariņš ar sv. Jura attēlu. Savos paskaidrojumos Balodis

piemin vēl Lieldienu olu fragmentus un uzsver (19. lp.),

ka krustiņi importēti «nepārprotami līdz ar pašu kristiā-

nismu».

2) Katolisko viduslaiku mantojums. 13. gadsimta no-

tikusi senlatviešu cilšu pievienošana kristīgajai baznīcai.
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Katolisms dabūja pie tam noteiktu pārsvaru un arēji pilna

mērā nomāca jau iesakņojušos pareizticības elementus.

Trešais Livonijas bīskaps Alberts (1199.—1229.) ir

latviešu misijas pirmā posma vadītājs, kas prasa reizē kris-

tīšanos un pakļaušanos savai virskundzībai un ir gatavs

tos, kas nepadodas ar labu, piespiest ar varu. Tā tika kris-

tīti labis prātis idumieši un imerieši, bet piespiesti ar varu

sēļi. No pareizticīgo latviešu valdniekiem Jersikas Visval-

dis tika pakļauts ar cīņu, Talibalda dēli padevās labprā-

tīgi. Pēc Alberta nāves pāvesta sūtņa vietnieks, vēlāk

pats sūtnis, Baldvīns ievadija pie kuršiem citu politiku —

misiju uz brīvību: brīvu patstāvīgu valstu nodibināšanu

tiešā atkarībā no paša pāvesta. Bet šejienes vācu bīskapu

un īpaši ordeņa centieni iznīcināja šos nolūkus, un mi-

sijas otrā posmā — 13. g. s. otrā pusē kuršu un zemgaliešu

kristīšana notika reizē ar šo cilšu neatkarības iznīcināšanu

kara gaitās, pat ar viņu dzīvā spēka postīšanu. Šāda mi-

sijas metode vairāk traucē nekā veicina kristīgās ticības

pieņemšanu, jo naids pret iekarotāju viegli vēršas arī pret

viņa pārstāvēto kristietību. Un ar to rodas spriegums

starp nacionālo patriotisko ideoloģiju vienā un kristietību

ctrā pusē. Bet galu galā kristietības iekšējā iesakņošanās

un uzvara nav atkarīga no misijas metodes; to noteic un

veic pašas kristietības iekšējā vērtība.

13. g. s. beigās Senlatvija bij iekļauta jaundibinātu

katoļu bīskapiju (un ordeņa) garīgajā un laicīgajā varā un

darbības sfērā. Visa zeme bij pārklāta ar baznīcas drau-

džu (parochiju) tīklu, gan ne visai biezu, un šais draudzēs

darbojās svētnieki, kas noturēja mišas, izpildija sakramen-

tus un vispār ievadija jaunkristītos kristīgajā baznīcas un

ticibas dzīvē.

Kādreiz luteriskas baznīcas cīņa pret katolismu un
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apgaismes aizspriedumi pret iedomātajiem «tumšajiem vi-

duslaikiem», labu tiesu arī vācu varas politikas vērojumi,

pamudināja novērtēt ļoti zemu katoļu baznīcas darbības

panākumus viduslaikos. Bet tagad mēs mācamies uzmanī-

gāk vērot un vērtēt attiecīgās parādības un bezpartejiskāk

spriest par tām. Svarīgs avots šiem spriedumiem ir mūsu

tautas gara mantas.

Līdz viduslaiku beigām latviešu ciltis, saplūzdamas un

sakusdamas arvien ciešāk par vienu tautu, bij jau savu

tiesu iedzīvojušās katoļu baznīcas ārējās gaitās. Mūsu

senči lika savus bērnus draudzes baznīckungam kristīt

draudzes baznīcā, lai piešķirtu viņiem krusta svētību un

kristijamā vārda patrona aizgādību. Bet tas nekādā ziņā

neaizstāja svinīgo godu mājās, ar ko bērnu uzņēma par lo-

cekli radu dzimtā un novēlēja viņam darba svētību un ti-

kumu. Senču derību, precību un vedību gaitā dabūja savu

vietu arī baznīcas laulība un svētība, kas likās nostiprinām

mūža derību un solam salaulātajam pārim ilgu mūžu (Lat-

vju Dainas 16036 un 16040). Senlatviešu veļu kults zinā-

mā mērā piekļāvās mirušajiem veltītajām katoļu baznīcas

ceremonijām (dvēseļu mišām, Visu dvēseļu dienai 2. no-

vembrī). Pat senču paražām glabāt savus piederīgos dzim-

tas kapsētā māju tuvumā katoļu baznīca prata piemēro-

ties, tikai uzcēla tur kādu krustu vai kapellu-baznīciņu.

Protams, ne vienmēr saskaņošanās noritēja tik gludi, un

viegli varēja arī rasties nesaskaņas un sadursmes, piem.,

mājās, baznīcās un kapos notiekošās mirušo (dvēseļu) mie-

lošanas un kanonisku laulības likumu pārkāpumu dēļ.

Vispār gan baznīca ar savu ārējo baznīciskumu bij tapusi

par diezgan svarīgu faktoru dzīvē, kā tas atspoguļojas

daudzās tautas dziesmās. Pat daži no viduslejasvācu ka-
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toļu baznīcas valodas aizgūti vardi ir iekļuvuši tautas

dziesmās, kā: baznīckungs, elle, eņģelis, pāde, pātari.

Bet ne oficiālā katoļu teoloģija pārvaldija latviešu uz-

skatu pasauli. Galvenā kārtā tur nogulsnējās katoļu ku 1-

t a un kultiskās maģijas ietekme, svēto leģendu brī-

numpasaule un baznīcas prakses prasības. Bet ar tām

apvienojās un tām pakļāvās daudz senlatviska pagānisma

elementu, tā ka galu galā latviešu katolisms 16. un vēl

17. g. s. bij īsts latvisks katolisks sajukums jeb sinkre-

tisms, puskristianisms un puspaganisms.

Katoļu baznīcas kalendāra svētki bij pievilkuši attie-

cīgās senlatviešu gadskārtējo svinību ceremonijas, tiklab

no Saules gada gaitas kā gadskārtējo lauksaimniecības

darbu un auglības ritu cikla. Paši kalendāra svētie: Jur-

ģis, Jānis, Jēkabs, Miķelis, Mārtiņš, pa daļai arī Māra —

bij latviešu acīs šo svētku personifikācijas un attiecīgo

zemkopības un lopkopības darbu patroni.

Pāri visiem citiem stāvēja Māra, īpašs sinkretisks vei-

dojums, kas apvienoja sevī katoļu sv. Mariju un senlatvie-

šu likteņa dievi Laimu. Līdz pašam pēdējam laikam ne-

trūkst apgalvojumu, ka Māra esot senlatviešu dievība, jo

viņai neesot nekā kopēja ar kristīgo Mariju (tā vēl nupat

M. Bruņinieks savā rakstā «Senlatviešu Māra», Izgl. Min.

Mēnešr. 1938. II). Bet šādu apgalvojumu izplatītāji un aiz-

stāvji aizmirsuši vai arī nav nekad zinājuši, ka viduslaiku

katoļu sv. dievmātei Marijai nav gandrīz vairs nekas ko-

pīgs ar evaņģēliju Jēzus māti Mariju. Sv. dievmāte ir

visspēcīgā «debesu ķēniņiene» un lielā jaunavu un sievu

patrone («lielā palīdze sievām, grūto sievu atbalsts un

vieglu radību gādātāja»). Marijas un tāpat arī citu svēto

leģendās bij ieplūduši arī daži pagāniski mītiski motivi.

Šādi katoļu tautu ticējumu svētie ar Mariju priekšgalā bij
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ienākuši toreiz latviešu mitoloģijā un ticējumos, piesavi-
nādamies vēl dažus īpašus latviskus motivus. Šo mitu

Dievs jeb «mīļ' Dieviņš» un «mīļā Māra» savā dabā un

būtē nebūt nebij identiski ar kristīgo Dievu un sv. Mariju,
bet bij tomēr uzņēmuši arī kaut ko no šiem. Tāpēc visu

šo sinkretisko senlatviešu reliģijas veidojumu varētu zī-

mīgi nosaukt par Mīļdieviņa un mīļās Māras reliģiju. Ka-

toļu kristījamie vārdi latviskotās formās un ar pamazinā-
šanas un mīlināšanas izteiksmi bij it kā zīmogs, ar ko to-

reiz bij apzīmogota latviešu saskārsme ar katolismu.

Tāpat kā evaņģēliskā luteriskā baznīca arī oficiālā

katoļu baznīca ir apkarojusi šo latvisko katolisko sajuku-

mu un iznīcinājuši to. Arī latviešu katoliskajos apvidos

tagad valda cits, baznīcas katolicisms. Bet savā laikā šis

pārejas posms senlatviešu reliģiskajā dzīvē ir bijis tik

stiprs, ka pārvaldija gandrīz visu latviešu lauku dzīvi un

diezgan noteikti tverams toreiz radītajās tautas gara man-

tās, sevišķi buramos un pūšamos vārdos, kas visvairāk tika

slēpti no oficiālās baznīcas uzraudzības. Latvieši pilsētās,

it īpaši Rīgā, cik vērojams, stāvēja tuvāk baznīcas kato-

lismam.

3. Evaņģēliskās reformācijas viedoklis un vērtējums.

Reformācija ienāca Latvijā ne pēc pašu latviešu gribas,

bet bij vācu ievedums no ārienes, vācu evaņģēliskās lute-

riskās reformācijas turpinājums.

Evaņģēliskā protestantisma prasība, lai katrs pats

personīgi piesavinātos galvenās ticības mācības un mācītos

pats izšķirties par savu ticības virzienu, deva latviešiem

dievkalpojumus tautas valodā un reliģisku rakstniecību.

Sākumā šiem jaunieguvumiem bij gandrīz vienīgi

principiāla nozīme. Praksē neradās nemaz tūlīt jau pilnīgi

latviski dievkalpojumi, un arī pirmie raksti latviešu va-



142

lodā ne tuvu nestāvēja ideālai pilnībai. Bet pakāpeniska

evaņģēliskās reliģiskās rakstniecības attīstība padarīja arī

dievkalpojumus arvien latviskākus. Jo svarīga bij šīs

rakstniecības tiešā iespiešanās latviešu dzimtās un sētās,

kas padarija kristīgo sludināšanu neatkarīgu no baznīcas

un mācītāja un atņēma tai visu politisko un sabiedriski

tautisko nepatikas un nepievilcības piegaršu, kas citādi

traucēja oficiālo reliģiskās izglītošanas un audzināšanas

darbu.

Latvieši vēro tagad šejienes evaņģēliskās luteriskās

baznīcas pagātni ar divkāršām jūtām. No vienas
puses ne-

var noliegt, ka šī baznīca ar saviem darbiniekiem ir cen-

tusies pildīt savu pienākumu, bet no otras puses nākas

vērot, ka dziļā sociālā un nacionālā plaisa starp baznīcas

vadītājiem un darbiniekiem vāciešiem vienā pusē un drau-

džu locekļu lielo vairumu, latviešiem, otrā pusē ir bijusi

par kavēkli un traucējumu baznīcas un ticības dzīves nor-

mālai un ideālai attīstībai. Reizēm rodas pat iespaids, ka

baznīca un tās vadoņi it kā centin censtos darīt visu tādu,

kas vairāk atbaida latviešus no baznīcas un ticības nekā

pievelk tai. Bet kristietības iekšējais spēks un svars ir

bijis stiprāks par visiem šķēršļiem un pārvarējis tos, iegū-

dams latviešus kristīgai baznīcai un ticībai.

Mācītāji un viņu kalpošana Dieva vārdu amatam baz-

nīcā, garīgā rakstniecība un tās iespiešanās ļaudīs un sko-

la, kas tiklab kalpoja dievvārdu iekārtai kā pašķīra ceļu

rakstiem, ir galvenie faktori, kas ievadija latviešos evaņģē-

liskās kristīgās mācības un dzīves paražas.

4. Ko latviešiem deva dievkalpojumi? Latviešu baz-

nīcas gaitas, liekas, deva viņiem sākumā un vēl līdz pašam

18. gadsimtam maz reliģiskas tikumiskas celsmes. Baznīcā

spieda iet ar varu: īpašas uzticības personas pārbaudīja,
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kas un no kurām mājām ieradušies dievkalpojumā, un

par atraušanos no baznīcas draudēja sods, sākot ar naudu,

tad pārejot uz pērienu jeb nostādīšanu pie kauna staba

baznīcas priekšā. Liekas, pastāvēja minimālā prasība, ka

no katras mājas vismaz kādam vajadzēja piedalīties diev-

kalpojumā. Bet kontrole, cik vērojams, bijusi vispār diez-

gan pavirša, un ļaudis labprāt mēdza atrauties. It īpaši vēl

tāpēc, ka muižas darbos ļoti bieži aizturēja ļaudis sestdie-

nās līdz vēlam vakaram un tumšai naktij un klaušinie-

kiem nebij nemaz lāgā pa spēkam mērīt svētdienas rītā

agri ceļu uz baznīcu. Dievvārdu sākumam, pēc Kurzemes

un Zemgales baznīcas likumiem, vajadzēja būt drīz pēc se-

šiem rītā (atļauts bij gan sākt dievvārdus arī vēlāk). Arī

Vidzemē dažās draudzēs sāka dievvārdus sešos (pat pus-

sešos) vai septiņos, bet lielāko tiesu gan vasaru astoņos un

ziemu deviņos vai pusdeviņos. Vai šādos apstākļos sanā-

kuši baznīcēni varēja ar pilnu uzmanību sekot dievvār-

diem?

Pašu dievvārdu saturs bij toreiz arī vēl maz pievil-

cīgs. Daudziem mācītājiem bij grūti izteikties skaidrā un

saprotamā latviešu valodā. Sprediķu vietā uzsvēra katķis-

ma izskaidrošanu un atprasīšanu. Trūka ērģeļu — dzies-

mu pavadīšanai, daži priekšdziedātāji neprata lāgā noturēt

meldiju, ļaudis mazā mērā prata lasīt dziesmu tekstu no

grāmatas. Arī mācītāja runas saturs bieži vien maz ievē-

roja latviešu dzīves intereses, bet vairāk centās pakļaut

zemniekus vācu muižnieku kārtas priekšrocībām.

Paturēsim arī prātā, ka mācītājam bij jānolasa no

kanceles dažādi valdības rīkojumi un ziņojumi, arī par

gaidāmajiem un piespriestajiem sodiem, izbēgušu dzimt-

ļaužu vajāšanām v. tl. Vidzemē vēl 18. g. s. lasija baznīcā

četrreiz gadā, taisni lielajos, labi apmeklētajos svētku
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dievkalpojumos, t. s. taisnos soda likumus: pret kaušanu,

troksni un apgrēcināŠanu Dieva namā, pret bērnu muži-

nāšanām, pret nešķīstības grēkiem svaiņu starpā, pret lā-

dēšanu un zvērēšanu un «pret razbainīgas saimes». Pie

baznīcas mēdza arī izpildīt publiskus sodus. Tur stāvēja

siekstas, kauna sols un kāķis un izzuda tikai ar laiku, ap-

gaismes ideju ietekmē.

Šādos apstākļos baznīcas dievvārdus, šķiet, uzņēma

visvairs kā nepieciešamu ļaunumu, kas pieder pie pastāvo-

šās iekārtas un tās smagajām nastām. Un citāda attieksme

pret baznīcu nodibinājās tikai tad, kad latvieši no garīgās

rakstniecības un skolām jeb mājmācības bij jau ieguvuši

lielāku jēgu par kristīgās ticības saturu. Uzplaukušā un

arvien pilnīgākā garīgā rakstniecība uzlaboja arī tieši

dievkalpojumu valodu un saturu; un lasītprasme atvēra

baznīcēniem ceļu uz baznīcas dziesmu jēgu. Dziesmas dzie-

dāja labprāt un līdz ar vārdiem un skaņām piesavinājās

arī to reliģisko tikumisko saturu. Labiem garīgiem runā-

tājiem netrūka nekad klausītāju, kas ar prieku uzņēma

Dieva vārdu savā prātā un sirdīs. Piem., Juri Neikenu

klausoties «draudze nemaz nepiekusa ...
un liels klusums

un uzmanība valdija baznīcā» (L. Hērvāgena liecība). Un

ļaudis lūgšus ir lūgušies baznīcas priekšniecību, lai dotu

viņiem labus mācītājus. Smiltenes draudzes delegāti

brauca pakaļ Kārlim Kundziņam uz Puzi un Dundagu

Kurzemē.

Bet, diemžēl, vēl līdz pašam Pasaules karam bij lat-

viešu draudzes, kam viņu mācītāju turētie dievkalpojumi

deva vairāk rūgtuma nekā svētības.

5. Garīgās rakstniecības augums un izplatīšanās.

Latviešu garīgās rakstniecības vēsturē svarīgs bij 17. gad-

simts. Tad Juris Mancelis (f 1654.) lika pamatus latviešu
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mekuma» izlaidumiem un it īpaši ar savu sprediķu grā-

matu (iespiestu viņa nāves gadā) deva pirmos paliekamos

paraugus latviskiem, tas ir tieši latviešu vajadzībām sace-

rētiem, sprediķiem. To liecina starp citu šīs sprediķu grā-

matas seši iespiedumi nepilnu 200 gadu laikā. Pēc tam

Kristofors Firekers (t ap 1680.) rādija latviešu baznīcas

dziesmas, kas «pārgāja tautā» un tapa par cienijamu pa-

raugu citiem dzejniekiem. Beidzot Ernsts Gliks (f 1705.)

deva latviešiem visas Bībeles grāmatas samērā krietnā tul-

kojumā un diezgan skaidrā un saprotamā valodā, atvēr-

dams ar to latviešiem pieeju Bībeles saturam pilnos apmē-

ros. Vēlāko laiku garīgie rakstnieki, vēl līdz pašam

20. g. s. sākumam, ir tikai cēluši un veidojuši tālāk lat-

viešu garīgās rakstniecības ēku, kurai likuši pamatus Man-

celis, Firekers un Gliks. Mēs varam droši teikt, ka šīs

rakstniecības attīstība dažā labā ziņā būtu noritējusi ci-

tādi, ja arī pašu latviešu rakstnieki būtu varējuši piedalī-

ties cik necik jūtamā mērā. Bet, kā zināms, tas nav noti-

cis līdz pat 19. g. s. otrai pusei. Tomēr arī tā latviešu va-

lodā klajā laistie garīgie raksti ir devuši latviešu kristiani-

zēšanai (piegriešanai kristīgai ticībai) daudz.

Sprediķu grāmatas, baznīcas dziesmas, lūgšanas (jeb

pātaru) grāmatas, Salamana sakāmie vārdi, Siracha gudrī-

bas grāmata, psalmi (Dāvida dziesmas) un vēlāk arī visa

Jaunā Derība lika ārējiem spaidiem blakus un beidzot arī

to vietā iekšēju garīgas audzināšanas un izglītošanas darbu.

Un šis darbs nebij vairs atkarīgs no katrreizējā draudzes

mācītāja personas, kas ne vienreiz vien nestāvēja savu uz-

devumu augstumos. Kristus persona un viņa evaņģēlijs

gan tieši no Evaņģēliju un lekciju sakopojumiem un Jau-

nās Derības, gan netieši ar svētrunu, lūgsnu un dziesmu
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starpniecību ienāca latviešu dzimtas un saimes dzīvē un ie-

sakņojās latviešu sirdīs un prāta atziņās. Pietisma un ap-

gaismes centieni ir pašķīruši ceļu šim iekšējās kristianizē-

šanas procesam, kas atklājas mums dažos vēsturiskos datos

un it īpaši savā gala iznākumā.

Pirmie latviešu garīgie raksti ir domāti un arī lietoti

galvenā kārtā mācītāju vajadzībām. To liecina starp citu

vāciski grāmatu, nodaļu un pat atsevišķu gabalu virsrak-

sti. Vidzemē jau 17. g. s. beigās sāka parādīties latviski

virsraksti: Latviešo pātaro grāmata, 1672. g,; Latviska

evanģeliumu, lekcionu, Dieva dziesmu, Dieva lūgšanu un

citu Dieva mācību grāmata tiklab baznīcā kā mājā valko-

jama, 1686. g. (atsevišķi, piem.: Latviska dziesmu un lūg-

šanu grāmata); tad Latviska baznīcas, skolas un sētas grā-

mata tām Vid- un Kurzemes Dieva draudzēm, 1708. g. v.

t. t. Glika Jaunās Derības un Bībeles virsraksti ir latviski.

Kurzemes baznīcas grāmatas sāka parādīties ar latviskiem

virsrakstiem tikai 18. g. s., piem., J. Fr. Bankava sprediķu

grāmata saucās: Latviski svētdienas darbi v. t. t. (1725.?)

un piedzīvoja nepilnu 200 g. laikā arī savus 10 iespiedu-

mus. Redzams, šīs grāmatas jau noteikti grib iespiesties

latviešos un tāpēc nāk pie viņiem ar latvisku izkārtni.

Dažādi statistiski dati par garīgo rakstu tirāžu (ie-

spiesto eksemplāru skaitu), subskripciju (iepriekšējo pa-

rakstīšanos) un izplatīšanos liecina, ka tie patiesi iet tautā

arvien lielākā skaitā un veic savu svētības pilno uzde-

vumu.

Bībeles pirmais iespiedums 1689. g. tika izgatavots

1500 eksemplāros, no kuriem pašā sākumā izgāja tikai ap

250 eksemplāru; labu daļu vēlāk sabojāja ūdens, bet vēl

pēc 50 gadiem bij atlikušies krājumā 100 eksemplāru.
Bībeles otru iespiedumu (1739) iespieda 8000 eksempl.,
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drošināta 6000 eksemplāru noņemšana un ievākta maksa

«netikvien no dižciltīgām muižām, bet arī sevišķi no zem-

niekiem ar labu prātu» un arī vēlāk vēl pieteicās arvien

jauni gribētāji. Raunas draudzē vienā pašā parakstīti 300

eksemplāru, kas atbilst apmēram tik pat daudzām zem-

nieku mājām. Arī Straupes draudzē zemnieki iegādājušies

pa daļai ar pašu līdzekļiem, pa daļai ar kungu aizdevu-

miem un gādību dažus simtus bībeļu, kā to ziņo mācītājs

prāvests Sprekelsens; še māju skaits 1739. g. 226.

Jaunā Derība ar ģeneralienes M. E. fon Hallartes gā-

dību tika iespiesta 1730. g. 15 000 eksemplāros, no ku-

riem lielu skaitu izdalīja par velti muižas skolu skolēniem

Valmiermuižā, Kārķos, Rankā un laikam arī citur. Trešo

Bībeles iespiedumu 1794.
g. laida klajā 7348 eksemplāros.

Jauno Derību 1816. g. iespieda atsevišķi 15 000 eksemplā-

ros, un 1826. g. šī grāmata piedzīvoja jau 6. iespiedumu

un 1849. g. 8. iespiedumu. Un tie visi ir izgājuši ļaudīs,

desmitos tūkstošos eksemplāru.

Otra ļoti izplatīta grāmata, kas skaita ziņā pat pār-

sniedza Bībeli, bija Dziesmu grāmata. Nav zināms visu

iespiesto eksemplāru skaits, bet 18. g. s. iespiedumu resp.

izlaidumu skaits vien jau rāda, ka pēc Dziesmu grāmatas

bijis liels pieprasijums. Kurzemē un Zemgalē tā iespiesta

no 1727.—1796. g. 11 reizes, pie kam dažas reizes atzī-

mēts eksemplāru skaits 5000, 6000. Tā sauktās Kurzemes

racionalistu dziesmu grāmatas (1806. g.) subskribentu

skaits sniedzas pāri 5 200. Vidzemes dziesmu grāmata lai-

kā no 1723.—1799. g. laista klajā mazākais 14 reizes un

droši vien ne mazākā eksemplāru skaitā kā Kurzemē.

No citiem ievērības cienīgiem garīgiem rakstiem tau-

tai jāmin t. s. rokas grāmata, kas aptvēra Bībeles lasiju-
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mus (evaņģēliju un lekcijas), baznīcas dziesmas, katķis-

mu, lūgšanas grāmatu un dažus citus pielikumus; Vidzemē

to sauca par Baznīcas, skolas un sētas grāmatu. Daļa no

šīs papildvielas patvērās Dziesmu grāmatas pielikumā. Ar

laiku ieguva daudz lasītāju, īpaši Kurzemē, Vecā Stendera

Svēti stāsti jeb Mazā Bībele (1756., 1790., 1839., 1854,

1864., pārstrādāta 1882. g.). Šai sakarā atgādināmas arī

populārās Manceļa un Bankava sprediķu grāmatas.

Attiecoties uz grāmatu izplatīšanos Kurzemē, jāmin

ziņa, ka pēc mācītāja piezīmēm Apriķu baznīcas grāmatā

no 1745. līdz 1751.
g. ar kādu landhofmeistara J. f. Sakena

ziedojumu nodrošināta katram skolēnam latviešu rokas

grāmatas saņemšana un 1752. g. izdalītas Dziesmu grāma-

tas. Mācītājs Gustavs Bergmanis savā 1782. g. 29. jūlija

ziņojumā ģeneralsuperintendentam liecina, ka Āraišu

draudzē (ar 161 māju) saskaitītas 163 Bībeles un 436

Dziesmu grāmatas un Lielsalacas draudzē (ar 305 mājām)

98 Bībeles un 655 Dziesmu grāmatas, bet tikai 2 Stendera

Mazās Bībeles.

Kā redzams, ir diezgan drošs pamats apgalvot, ka

18.
g. s. vidū dažā labā draudzē bij katrā mājā pa Dziesmu

grāmatai un vietām arī jau pa Bībelei. Pret 18. gadsimta

beigām un it sevišķi 19. g. s. pirmajos gaddesmitos Bībele,

mazākais Jaunā Derība, šķiet, droši atrodama jau katrās

mājās un Dziesmu grāmata katrā ģimenē. Arī Jaunā De-

rība liekas būs bijusi jau gandrīz vai katrā ģimenē.

Zīmīgu salīdzinājumu starp 19. g. s. sākumu un vidu

atrodam Latviešu Avīzēs 1857. g.
6. un 7. numura pieli-

kumā. Tas ir Sēļpils prāvesta Lundberga ziņojums par

Biržu un Salas draudzi priekš 50 gadiem un tagad. «To-

reiz mums nebij vairāk kā 100 lielu un mazu lasītāju, maz

svētu dziesmu grāmatu un tikai kādas 12 Bībeles un nekā-
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das pagasta skolas
. . .

Mirušie netapa pēc patiesības pie-
rakstīti. lesvētītas kapsētas vēl nebija, bet miroņus gla-

bāja šur un tur, kur patika. Pātarnieki uz iesvētīšanu bij
ik gadus 50 līdz 60. . . Baznīca dažā svētdienā bija tukša.

. .

Tagad draudzē atronamas kādas 300 Bībeles un 2000

svētu dziesmu grāmatas ..
.

Baznīcas svētdienās ir pil-
nas

. . . Jaunekļi pie sataisīšanās uz iesvētīšanu 2 nedēļas

sapulcējas pie dziedātāja un mācītāja ar savām Bībelēm

un Dziesmu grāmatām . .
.»

Reliģiskā satura grāmatas saskaitijuši arī vēl daži Vid-

zemes mācītāji 19. g. s. otrā ceturksnī. P. Girgensons ap

1830. g. saskaitijis Apukalna draudzē (ar 431 māju un

6000 dvēselēm) 168 Bībeles, 514 Jaunās Derības, 30 Bībe-

les daļu, 1296 vecu un jaunu Dziesmu grāmatu, 9 citas grā-

matas un vēl dažādus brāļu draudzes rakstus (Balt. Mo-

natsschrift 1881, 334 lp.). F. Valters saskaitijis Valmieras

draudzē 1856. g. 595 Bībeles, 1221 Jauno Derību un 1620

Dziesmu grāmatu (Inland 1856, Nr. 16). Matīšu draudzē

ar 5000 dvēselēm bij 145 Bībeles, 252 Jaunās Derības,

872 Dziesmu grāmatas, 290 lielo katķismu, 131 sprediķu

grāmata un 400 dažādu citu grāmatu (mazo katķismu,

ābeču, brāļu draudzes dziesmu grāmatu) (Inland 1836

Nr. 19).

Garīgu rakstu vērtību atslēdza prasme lasīt. Vispār

pazīstama lieta, ka tā 18. g. s. gājusi strauji uz priekšu,

īpaši Vidzemē. Skolām, bet sevišķi mājmācībai te milzīgi

nopelni. Prāvests Sprekelsens Straupē ziņo, ka, viņam

stājoties tur mācītāja amatā (1727. g.), tikko kāds ducis

bērnu pratuši lasīt, bet pēc pārdesmit gadiem muižas sko-

lās bijuši izmācīti jau ap 800 bērnu, gan lasīšanā, gan kat-

ķismā.
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A. Vica Latviešu skolu vēsturē savāktie dati rada, ka

Vidzemes latviešu draudzēs bijuši:

1780. g. 95 200 lasītprateju pret 78 400 nepratējiem.

1800. g. 125 000 lasītpratēju pret 73000 nepratējiem.

Tā tad gandrīz 2/3 lauku iedzīvotāju Vidzemē prata

lasīt. Bet bij vēl arī draudzes, kur lasīt neprata
2/3 iedzī-

votāju, piem., Suntažu draudze. Kurzemē lasīt pratēju

samērs bij mazāks, ap 1817. g. nepilna trešdaļa, bet arī še

bagātākos apvidos (Dobeles un Bauskas apriņķos) latviešu

lielākā daļa jau pratusi lasīt, rakstīt un rēķināt (Beschrei-

bung der Provinz Kurland, 1805, 267. lp.).

It īpaši svarīgs solis uz priekšu reliģiskā tikumiskā

tautas izglītošanā un audzināšanā bij kārtējās skolas, kas

sākot ar 1830-ajiem gadiem sāka rasties arvien vairāk un

nevien Vidzemē, bet arī Kurzemē. Šo skolu skolotāji, sa-

gatavoti J. Cimzes un Irlavas seminārā, bij pārliecināti

evaņģēliskās baznīcas locekļi un, bieži vien arī paši izpildī-

dami baznīcas ērģelnieka amatu, ievadija savus audzēkņus

evaņģēliskajā luteriskajā kristietībā. Mēs drīkstam teikt,

1840-ajos un 50-ajos gados, t. i. līdz 19. g. s. vidum, lat-

viešu ieaugšana kristietībā ir jau notikusi.

6. Latvieši — kristīga tauta. Ne itin visur latvieši

ieauguši kristietībā no paaudzes uz paaudzi, pakāpeniskā

audzināšanas un izglītības darbā. Latviešu vēsture Vid-

zemē pazīst arī strauju latviešu piegriešanu kristietībai re-

liģiskās atmodas kustībās. Tas ir brāļu draudzes nopelns.

Viņas saviļņotajos apgabalos un aprindās var runāt par

īstu kristietību jau 18. g. s. 40-ajos gados. Gan arī neat-

karīgi no brāļu draudzes kustības, jau ap 18. g. s. vidu, ir

sastopamas Vidzemes latviešos īstas kristīgas ģimenes (sk

manu grāmatu Vidzemes baznīca un latviešu zemnieks

1710.—1740., 11. nodaļu Ģimenes un mājas dzīves reliģ.
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tikum. raksturs). Un līdzīgas parādības būs bijušas arī

Kurzemē un Zemgalē tais laikos. 19. g. s. otrā ceturksnī

brāļu draudzes kustība sastapās un apvienojās ar vispārējo
Vidzemes latviešu kristianizēšanas gājienu.

Kr. Barons savās Atmiņās tēlo savu vecāku, muižas

kalpotāju ģimenes, kristīgo māju dzīvi. Bībele, Mazā bī-

bele, Dziesmu grāmata ir vecāku īpašums. Māte lasa svēt-

dienām «Veco Nuku» un dzied no tās dziesmas. Sestdie-

nas vakaros visi mazi un lieli pulcējas pie vakara pāta-

riem
. . . (ap 1840. g.).

Pārdesmit gadus vēlāk mums šo mūsu vectēvu paau-

dzi viņas reliģiskajā tikumiskajā dzīvē tēlo Juris Neikens

savos stāstos un vēl pēc pārdesmit gadiem to rāda sava

laika sirmgalvjos brāļi Kaudzītes Mērnieku laikos (Ilze,

Anuža, Oliņš) un Apsīšu Jēkabs savos stāstos. Mūsu tēvi

un mātes atceras labi šos laikus, un arī mēs paši, vecākā

paaudze, esam vēl kaut ko redzējuši no tiem.

Baznīcā iet vairs nevienu nespieda, bet baznīcas gai-

tas bij tapušas par paradumu, ko izpildija labprāt. Var-

būt, savu tiesu arī tikai nolūkā pabūt ļaudīs, satikties, iz-

runāties, nokārtot kādas darīšanas. Svētrītos braucēji un

gājēju pulciņi viens aiz otra devās no visām pusēm uz baz-

nīcu, un ap baznīcu tāpat arī pašā baznīcā saradās daudz

ļaužu. Arī dievgalda reize tika pienācīgi nodarīta; Vid-

zemē turējās daudzās vietās pat pie divām dievgalda rei-

zēm gadā. Lai cik ārišķīgu arī atzītu šo turēšanos pie baz-

nīcas, tomēr tai gāja līdzi sava ideoloģija. Baznīcēnu līdzi

ņemtās Dziesmu grāmatas (un tāda bij gandrīz katram ie-

svētītam draudzes loceklim pašam sava) it kā simbolizē

ideoloģisko sakaru ar evaņģēlisko kristietību. Kristīgi uz-

skati un kristīgas dzīves prasības valdija latviešu tautā.

Svētrīta svētbrīži (t. s. māju pātari), uz ko sanāca visa
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saime saimnieka jeb saimniektēva vadībā, bij kristīga gara

izpausme un liecība latviešu ģimenēs un mājās. Atmiņas

par šiem brīžiem ir svarīgs moments visos uzrakstītos un

arī nerakstītos dzīves gājumos, kas sākušies 19. g. s. otrā,

trešā un arī vēl ceturtā ceturksnī.

Tas bij laikmets, ko var saukt zināmā mērā par lat-

viešu tautas baznīcas posmu. Diemžēl, muižnieku pri-

vileģētais stāvoklis mūsu zemes pašvaldībā bij devis viņu
rokās gandrīz neierobežotu noteikšanu un rīcību baznīcas

pārvaldē. Bet pret to saslējās atmodusies latviešu tauta

un pēc lauku pašvaldību nodibināšanās (Baltijas pagastu

likums 1866. g.) iesākās arī organizēta, pašu inteliģences

vadīta cīņa par zemnieku tiesībām baznīcas pārvaldē, par

pašu mācītājiem un pret patronātu. Šī cīņa arī liecina

par latviešu zemnieku turēšanos pie baznīcas.

Gan nebij lemts latviešiem piedzīvot latviskas evaņ-

ģēliskas tautasbaznīcas izveidošanos šā vārda pilnīgajā no-

zīmē. Svešas virskundzības laikā tas nebij iespējams; ra-

dās vēl apstākļi, kas saskaldija evaņģēliskos latviešus kon-

fesionālā ziņā (pāriešana pareizticībā ar 1845. g. Vidzemē

un ar 1885. g. arī Kurzemē un Zemgalē), ieviesās latviešos

uzskati, kas novērsās no baznīcas un reliģijas (īpaši sociāl-

demokrātu propaganda 1905. g. revolūcijā un lielniecisms

1917.—1919. g.). Augtin aug visas dzīves sekularizacija,

t. i. atraisīšanās no Dieva un reliģijas, piem.: dažādi sa-

biedriski sarīkojumi notiek «baznīcas laikā», sociālā ap-

gāde tiek šķirta no reliģijas, patriotisms un nacionālisms

atsakās no kristietības ietekmes. Nacionālās pretešķības
arī vājināja baznīcas nozīmi. Bet tam visam tagad vaja-
dzētu piederēt pagātnei. Latvijas evaņģēliskā luteriskā

baznīcā savā patstāvībā un neatkarībā no ārējām varām,

tautas Vadoņa un nacionālās latviešu valdības labvēlībā un
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ar viņu atbalstu var izveidoties par latviešu tautasbaznīcu

tādā veidā, kas cienīgi piepildītu latviešu iesakņošanos

kristietībā. Un ceļu uz to rāda mums šis atskats pagātnē.

Tas iet caur evaņģēliskiem dievkalpojumiem un svētbrī-

žiem baznīcā un mājās, izkopjot tos arī pienācīgā latvis-

kumā, caur kristīgu skolu un audzināšanu un vērtīgu cels-

mes rakstniecību. Un latviešu īstā kristietība celtu visu

tautu un valsti.

Še aizķertos jautājumus apskata tuvāk L. Adamoviča raksti:

Latvieši un katoļu baznīca un Latvieši un evaņģēliskā baznīca (Rakstu ko-

pojumā Latvieši I, 1930, 19362);

Latvijas baznīcas vēsture un Latvijas reliģiskā dzīve (Latv. Konversac. Vārd-

nīcas XI sēj.);

Kristīgās baznīcas vēsture (1937.2);

Latviešu tautības veidošanās un tautas izglītība latviešu un vācu apgais-

mojumā (vēstures instit. žurn. 1938.);

Latviskums mūsu dievkalpojumos (Svētdienas Rītā 1938. un atsevišķi

1939. g.).
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Prof. K. Kundziņš

Kristīgu atziņu ieskaņas nekristigās
reliģijās.

Daudzi Jaunās Derības izteicieni ir tik īpatnēji, tik

savāda skaistuma un svētuma pilni un reizē tik dziļdo-

mīgi, ka dažam labam, kam tie dārgi jau no agrās bērnī-

bas, liekas, ka kaut ko līdzīgu nav iespējams atrast ne-

vienā citā gudrības grāmatā. Un tāds spriedums visumā

arī pareizs, jo nav otras tādas personas pasaules vēsturē,

no kā būtu izstarojis tik daudz svētas gudrības un dieviš-

ķas gaismas, kā no Jēzus Kristus. Tas tomēr neizslēdz, ka

arī vienā otrā citā reliģijā, vienas otras citas ticības svēta-

jās grāmatās varam atrast vietas, kas mūs valdzina ar savu

atziņu dziļumu un cildeno saturu. Sevišķi lielu interesi

katrā kristīgajā cilvēkā un Jaunās Derības lasītājā var mo-

dināt citās reliģiskās un ētiskās sistēmās sastopamie vārdi,

kas ar savu formu un saturu vienā vai otrā ziņā atgādina

kādu pazīstamu Jēzus izteicienu vai kādu citu Jaunās De-

rības vietu.

Uz tādiem vārdiem, kas pārsteidz ar savu šķietami

kristīgo saturu un kas tomēr radušies citos apstākļos, ku-

rus no Jaunās Derības bieži šķir vairāki gadsimti, ne vien-

reiz vien jāatduras reliģiju pētniekam. Arī misionāri, kas

Indijā vai citos misijas laukos tuvāk iepazinušies ar vietējo

tautu reliģiskām mācībām, liecina, ka starp šo tautu bieži

mazvērtīgajiem, «pagāniskajiem» ticējumiem še un tur at-

mirdz pa vārdam vai stāstam, kas liekas slēpjam sevī ko
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vairāk: kādu dziļāku, patiesu atziņu par Dievu vai cilvēku,

vai pat kādu neapšaubāmu to atziņu nojautu, ko mums

sniedz Jaunā Derība. Tādu Jaunai Derībai radniecīgu at-

ziņu būs jo vairāk, jo augstāk paceļas kādas reliģijas diev-

izpratne un jo dziļāka būs viņas svētuma izmaņa. Sevišķi

tas sakāms par lielajām Indijas, Irāna (Persijas) un citām

Āzijas reliģijām un ētiskām sistēmām, kas jau pirms kris-

tīgās ticības bija sasniegušas ievērojamus augstumus, kā

arī par grieķu kultūras pasauli (hellenismu), kas no visām

pusēm ieslēdza jauno kristietību. Jāsaka, ka dažos gadi-

jumos vārdu un izteicienu saskaņa ar kādu evaņģēlija tei-

kumu liekas tieši pārsteidzoša. Tomēr ir arī tādi gadijumi,

kad vārdu skaņa, valoda un atsevišķi teicieni stipri atgā-

dina Jauno Derību, bet, iedziļinoties vārdu saturā, pār-

liecinājāmies, ka līdzība ir tikai šķietama, ārējā, ka pa-

matā guļ pavisam cita uztvere.

Lai runā piemēri.
Uz kādas piemiņas plāksnes, kas gadus 40 atpakaļ at-

rasta Mazazijā, Priēnes pilsētā, lasāms šāds teksts:*)

«Šī diena visai pasaulei piešķīrusi jaunu dzīvību. Pa-

saule būtu gājusi bojā, ja ar to, kas šodien dzimis, visiem

cilvēkiem nebūtu atspīdējusi jauna, kopīga laime ...»

«Neviena cita diena nav devusi pasaulei tik daudz

laba, kā šī dzimšanas diena, kas visiem nes laimi».
..

«Dievišķā vara, kas noteic visu, kas dzīvē notiek, šo

vīru, cilvēkiem par pestīšanu, pušķojusi ar tādām dāva-

nām, ka tas kļūst par glābēju mums un nākamām paau-

dzēm. Visam naidam viņš darīs galu»...

«Viņa parādīšanās piepildijusi sentēvu cerības. Viņš

pārspējis visus līdzšinējos cilvēces labdarus. Ir neiespēja-

mi, ka jebkad piedzimtu kāds cits par viņu lielāks»
. . .

*) Sniedzam to ar izlaidumiem.
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Šai mūsu dieva dzimšanā piepildās prieka vēsti-

jumi (evaņģēliji), kas par to runā. No šīs dzimšanas die-

nas cilvēce no jauna sāks skaitīt savus gadus» . . .

Kuram lasītājam šie vārdi neatgādina evaņģēliju vār-

dus par «prieku, kas notiks visiem ļaudīm», jeb kristīgās

adventa dziesmas pantus.

«Ko tie tēvi karoja, pravieši ko tulkoja

Vecos laikos, tas ir viss nu, gods Dievam, noticis.»

Bet vai pieminētie vārdi patiesi ir sacerēti par godu

pasaules pestītājam? Nebūt ne. Tie ir rakstīti Romas

ķeizara Augusta (30 pr. Kr. — 14 p. Kr.) godināšanai ga-

dus 10 priekš Jēzus Kristus piedzimšanas. Valoda stipri

atgādina vēlākos kristīgos slavinājumu vārdus, kas veltīti

Pestītājam. Bet tas, ko šī uzraksta darinātāji apvij ar

šiem dievināšanas vārdiem, nebija Kristus, bet varenās

Romas imperators, kura dzimšanas dienu sāka svinēt viņa

pavalstnieki. Vai nav savādi, ka tikai nedaudz gadus vēlāk

nāca pasaulē Tas, par ko kādam vēlākajam Romas ķeiza-

ram bija jāliecina: «Tu tomēr uzvarēji, Galilieti!»

Bet tas tā nebūt nav vienmēr, ka vienīgi ārējā vārdu

skaņa ir radniecīga. Ir liels skaits izteicienu ārpus Jaunās

Derības, kas arī idejiski pauž radniecīgus meklēju-

mus un arī pēc sava gara kristīgai mācībai stāv stipri tuvu.

Kam gan nebūtu dziļi sirdī iespiedies kalna sprediķa

izteiciens (Mat. 5, 45), ar ko Jēzus pamato savu prasību
mīlēt pat savus ienaidniekus un lūgt Dievu par tiem, kas

mūs vajā:

«Topiet sava debesu Tēva bērni, jo viņš liek savai

saulei uzlēkt par ļauniem un labiem un liek lietum līt par

taisniem un netaisniem.»

Romas filozofa Senekas (I g. s. p. Kr.) darbā «dc be-

neficiis» (par labiem darbiem) atrodam izteicienu:
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«Ja tu dieviem gribi līdzīgs būt, dari labu arī nepa-

teicīgajiem; jo saule lec arī pār noziedzniekiem un jūra
arī laupītājiem neliedz savu plašumu.»

Gan kopsakarība, kurā šie vārdi teikti, ir citāda kā

evaņģēlijā; romiešu filozofs nerunā par Dievu, bet par

dieviem. Viņš arī nepazīst Jēzus sludināto dievbērnī-

bas jēdzienu. Vispār Debestēva mīlestības un tēvišķās gā-

dības vietā šeit ir runa par dabu, kas bez naida dala savas

dāvanas, — un tomēr: kas gribētu noliegt, ka, neraugoties

uz šīm svarīgajām atšķirībām, tikumiskais cēlums, kas

runā uz mums no šiem vārdiem, tos noteikti tuvina kalna

sprediķa ētiskajam līmenim.

Bieži no tādu rakstnieku un domātāju puses, kas no-

liedz kristīgās reliģijas pārākumu, var dzirdēt apgalvoju-

mu, ka viens no Jēzus mācības «zelta vārdiem» proti pa-

zīstamais kalna runas izteiciens Mat. 7, 12 — Lūk. 6, 31

(t. s. «zelta rēgula»):

«Tad nu visu, ko jus gribat, lai cilvēki jums dara, tā-

pat darait arī viņiem»

esot bijis pazīstams jau sen priekš Jēzus nākšanas pasaule.

Vai šāds apgalvojums ir pamatots? Tiešām, izteicieni

ar līdzīgu saturu atrodami gan budismā, gan arī Kon-

fucija (Kung-tse) mācībā un jūdu talmudā (Mišnā). Izteik-

smes ziņā evaņģēlijam vistuvāk stāv abi pēdējie. Bet ap-

skatīsim tos tuvāk: kādā sakarībā tie tur sastopami un

kāds to formulējums?

Konfuciešu svētas grāmatas 111 daļā, kas saucas «Sa

runas» (Lun-jū), atstāstīts šāds dialogs.

«Tse-kungs jautāja: vai ir kāds vārds, kuru var ņemt

par mērauklu visai dzīvei? Meistars (t. i. Kung-tse, ap

500 g. pr. Kr.) sacija: Ja gan, savstarpība! Ko tu ne-
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gribi, lai citi tev dara, to nedari arī

tu citiem.»

Jūdu babil. talmudā, tā vecākajā sastāvdaļā (II vai

111 g. s. pēc Kr.), traktātā «šabat» 31-a lasāms šāds no-

stāsts par rakstu mācītājiem Šammaju un Hillelu, kas abi

bija Jēzus vecākie laika biedri:

«Kāds notikums ar kādu svešnieku, kas griezās pie

Šammaja. Atnācējs sacija: «Es gribu kļūt par prozelitu

(jūdu ticības mācekli), bet iemāci man visu toru, kamēr

es stāvu uz vienas kājas.» Tad Šammajs to padzina

ar tempļa olekti, ko viņš tai brīdī turēja rokā.

Tad svešnieks aizgāja pie Hillela. Tas viņam teica:

«X as tev pašam nepatīk, to nedari arī

savam tuvākam. Tā ir visa tora (bauslība). Dari

tā.» Tad svešnieks kļuva par prozelitu.»

Interesanti salīdzināt abas vietas savā starpā un ar

Jēzus izteicienu Mat. 7, 12 = Lūk. 6, 31. Nopietni un

augstā mērā principiāli šis jautājums par tikumības pamat-

principu nostādīts pirmajā gadijumā, senajā Ķīnas rakstu

krājumā — Konfucija mācībā. Tādu cēlu nopietnību tur-

pretim jūdu talmudā nevaram saskatīt; šeit viss jautājums

pamatots komiskajā situācijā: svešnieks grib piesavināties

bauslības saturu iespējami īsākā laikā. Arī Sammaja rīcība

ir augstākā mērā groteska. Abām nekristīgo rakstu vie-

tām tomēr kas kopējs. Tās netiek tālāk par negativo for-

mulējumu: «Ko tu negribi, lai citi tev dara un t. t.» Tā

tad pēc viņu izpratnes morālisks cēlums panākams, attu-

roties no ļaunas rīcības pret tuvāko. Jēzus doma ir citāda:

nevis atturēšanās no ļauniem darbiem ir viņa ētiskās pra-

sības kodols, bet kas pozitivs: labam būt, labus darbus da-

rīt savam tuvākam, jeb kā viņš citā vietā rāda: uzvarēt

ļaunu ar labu. Vai var būt domu starpība par to, ka po-
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zitiva krietna un cēla darbība ir vērtīgāka par vienkāršu

atturēšanos no ļauniem darbiem (lai gan arī pēdējā, pro-

tams, nav peļama)? Taču ne. Vai pasivais, kas nekad ne-

uzņemas labas darbības iniciativi, netieši nekļūst līdzvai-

nīgs pie neskaitāmiem ļaunumiem?

Līdzīgu materiālu, kas atļautu salīdzināt atsevišķus

evaņģēliju izteicienus ar ārpus Jaunās Derības sastopa-

mām radniecīgām atziņām, ir daudz. Bieži ir mēģināts
vilkt paralēlas starp evaņģēlijiem no vienas un budisma

mācībām un nostāstiem no otras puses. Nebūtu grūti rā-

dīt, ka arī šinī gadijumā netrūkst līdzīgi skanošu teicienu

un motivu, bet ka arī šeit līdzīga vārdu vai teikumu skaņa
vēl nenozīmē katrā gadijumā vienādu domu saturu, bet ka

pa lielākai daļai, taisni otrādi, šķietami līdzīgu izteicienu

pamatā nereti guļ dziļas būtiskas izšķirības, cita, katrai re-

liģijai savdabīga dzīves un viņas dažādo vērtību uztvere.

Tomēr viss tas mūs aizvestu par tālu. Aprobežosimies

šoreiz ar dažām interesantām analoģijām, kas pastāv starp

Jauno Derību un senās Indijas reliģisko literatūru, sevišķi

dziļdomīgajām Brahmanu un Upanišadu mācībām, kurām

vēl tagad ir fundamentāla nozīme ticīgo hinduistu reli-

ģiskajās un teoloģiskajās studijās.

Kā zināms, seno Indiju ar viņas svētajām grāmatām

no Jaunās Derības šķir daudz gadsimteņi, pat gadu tūk-

stoši un ģeogrāfiskā ziņā — liels attālums. Pēc tagadējā
mūsu vēsturisko atziņu stāvokļa nekādi nevar būt runa

par tiešiem domu patapinājumiem vienā vai otrā virzienā.

Toties lielāku izbrīnu arī šinī gadijumā var radīt nenolie-

dzama dažu atziņu līdzība vai radniecība.

Mūsu Jaunās Derības rakstu starpā ar savu dziļdo-

mīgo saturu un pārlaicīgo noskaņojumu, bet reizē arī ar

daudzu augstu atziņu apbrīnojami vienkāršo formulējumu,
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kā zināms, izceļas Jāņa evaņģēlijs un L Jāņa vēstule. Šo

J. Derības rakstu dziļās atziņas izaug no pārlaicīgā skata

uz pasauli un cilvēka dzīvi, no Dieva pārpasaulīguma un

svētuma izjūtas, no priekšstatiem par mūžīgo Gaismu un

Dzīvību, kā arī par šīs mūžīgās dzīvības atklājēju un ne-

sēju, dievišķo «logošu» («vārdu»), Dieva mūžīgās būtības

atspulgu, kas uz īsu laiku Jēzus Kristus personā mitis ze-

mes bērnu starpā. Mums visiem pazīstams evaņģēlija svi-

nīgais sākums: «lesākumā bija Vārds un Vārds bija pie

Dieva un Vārds bija Dievs,» kā arī raksturīgie izteicieni:

«Dievs ir gars» (4, 24), «Es esmu dzīvības maize» (6, 48),

«Es esmu pasaules gaisma» (8, 12), «Es un Tēvs, mēs esam

viens» (10, 30), «Lai visi ir viens, itin kā tu, Tēvs, manī

un es tevī» (17, 21). Tiem līdzās stāv 1. Jāņa vēstules

formulējumi: «Dievs ir gaisma» (1, 5), «Dievs ir mīlestī-

ba». Noslēpumaini skan daudzi evaņģēlija «Es esmu» tei-

kumi, piem., «Tad jūs sapratīsiet, ka es Tas esmu» (8, 28)

vai arī: «Pirms Abraāms bija, esmu es» (8, 58). Jaunās

Derības pētnieki šinīs un tamlīdzīgos izteicienos saskati-

juši zināmus kristīgās domas sakarus ar Aleksandrijas Fi-

lona reliģijas filozofiju (ap 40. g. pēc Kr.) un apkārtējām

reliģijām.

Bet vai nav savādi, ka līdzīgi skanoši izteicieni šinī

gadijumā sastopami nevien tuvākajā apkārtnē, bet arī se-

najos Upanišados?

Minēsim dažus.

Daudzas Upanišadu svarīgas nodaļas sākas vārdiem:

iesākumā bija . . . piem., «lesākumā bija Brahmans

(dievība). Tā zināja tikai pati sevi, proti: Es esmu

Brahmans.» Jeb arī:

«lesākuma bija Atmans (dzīvības elpa, dvese



le, garīgais es) gluži viens pats, ... personai līdzīgs .. .

Tad viņš pirmo reiz teica vardu «Es tas esmu».

Arī Vecā Derība sākas vārdiem: lesākumā Dievs

rādija debesi un zemi. Bet vai Upanišadu teksts nestāv

Jāņa cv. 1, 1 šķietami tuvāk? Pēc tam vēl jāievēro, ka ne-

tālu no pieminētiem izteicieniem sastopam arī teikumu:

«Brahmans ir runa (vārds)» un talak: «viņa

(t. i. pasaules radītāja) vienīgais īpašums, vienīgais palīgs

bija runa (vārds). Viņš sprieda: es ļaušu no sevis iziet šim

vārdam, tad tas taps par pasauli. Un viņš lika iziet no se-

vis vārdam, tad tas notika un vārds tapa par pasauli (Tan-

bija-Brahm. 20, 14).»

Citi izteicieni par Brahmanu skan:

«Viss, kas ir, izaug no gara, gars ir visu lietu sakne,

Brah m a n s (t. i. dievība) ir gars.» (Aitareja-Upa-

niš. 5). «Kas ir saulei līdzīgā gaisma? .. .
Kas ir lielāks

par zemi? Kas ir neizmērojams? — Brahmans ir

gaisma, kas līdzinās saulei, debesis ir neizmērojamas

kā jūra ...»

Citā vietā dievišķais pirmsākums, kas iegājis cilvēkā,

saukts par pirmdzimušo Dieva dēlu (AV 26). Par viņu

tālāk sacīts: «No pilnuma viņš smeļ pilnību, ar pilnību

viņš to piepilda . . .
Kaut mēs zinātu, no kurienes viņš to

ņem!»

Lasot šos teikumus, nevilšus nāk atmiņā Jāņa cv.

1. 14b un sevišķi 16. pants: «Un no Viņa pilnības mēs visi

esam saņēmuši žēlastību un atkal žēlastību.»

Brahmana atzīšanā svarīga loma piekrīt viņa vārdam

(Namen, nomen), tāpat kā Jāņa evaņģēlijs Jēzus atklāsmes

pieņemšanu saista ar ticību viņa vārdam. Ir arī vietas, kur

Brahmans apzīmēts par barību, dzīvību, patie-

sību. Bet, kā zināms, sevišķi svarīga vieta Upanišadu
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mācībās ierādīta domai par lielo visvienību. At-

mans un Brahmans ir viens un par visu radību indietis var

sacīt: Tas esi tu!

Lasītājs, protams, var iebilst: līdzīgi skanoši teicieni

vēl nenozīmē, ka saturs ir līdzīgs vai pat vienāds. Pilnīgi

pareizi! Šī patiesība nekad nav jāizlaiž no acīm, it sevišķi

ne, salīdzinot senās Indijas brahmanismu ar kristietību.

Upanišadu reliģijas pamatdoma ir galvenā kārtā pantei-

stiska, lai gan arī personālais moments Dievā un dvēselē

brīžiem stipri izcelts. Indijas atpestīšanas ideāls — atgrie-
šanās no sadalītās eksistences, no individualizācijas — pir-

matnējā nesadalītā vienībā. Tā ir vairāk vai mazāk domātā

kā saplūšana ar dievību, izzušana dievības jūrā. Jāņa evaņ-

ģēlijā, turpretim, visiem izteicieniem vijas cauri kristīgā

pamatdoma par d i cv b ē rnī b v. Vienība ar Kristu un

Dievu Jāņa evaņģēlijā nenozīmē personālā «es» iznīkšanu,

bet šī es pacelšanu jaunā esamībā, viņa apskaidro-
šanu. Tā tiek panākta ciešā iekšējā garīgā kopība ar

Dievu un Kristu, Dieva «mūžīgajos mājokļos».

Tikai tāda personali-ētiska uztvere dara saprotamu

arī kristīgo pestīšanas mācību: no Dieva atšķirtā grēcīgā

cilvēka ilgas pēc Dieva, pēc grēku piedošanas, un Dieva

visupiedevējas mīlestības centrālo nozīmi. Tādus vārdus

kā Jāņa cv. 3, 16: «Tik ļoti Dievs mīlējis pasauli» ...
un

1. Jāņa 4, 16: «Dievs ir mīlestība»
.

. .
vai kaut ko tiem

līdzīgu mēs Upanišados velti meklētu.

Un tomēr: pārsteidzoša paliek daudzu izteicienu lī-

dzība šinīs divās reliģijās, kuras šķir gadu simti, pat gadu

tūkstoši. Ir pētnieki, kas netic, ka tādas radniecīgas at-

ziņas un tādi radniecīgi formulējumi varētu būt radušies

bez tiešas, reālas saskārsmes. Tādi pētnieki meklē pēc

pierādijumiem, kas apstiprinātu viņu domas par garīgo



vērtību apmaiņu, un pēc ceļiem, pa kuriem šī apmaiņa va-

rēja notikt (ceļojoši mācītāji, garīgas brālības un taml.).

Tomēr pagātnes liecības līdz šim ir bijušas skopas šīs hipo-

tēzes atbalstīšanā.

Bet ir arī vēl cita iespēja izskaidrot un saprast ap-

skatīto reliģisko liecību iekšējo radniecību. Tā sakņo-

jas atziņā, ka līdzīgas dvēseles ilgas, pārdzīvojumi un pie-

redzējumi ir pietiekoši, lai zināmos apstākļos varētu ras-

ties līdzīgas atziņas, pie tam visdažādākos laikmetos, ze-

mēs un tautās. Kristīgās baznīcas mācībā no seniem lai-

kiem ir sastopama doma par to, ka Dievs, kaut arī ne visā

pilnībā, tomēr daudz un dažādos veidos atklājies arī ne-

kristīgām tautām un arī Jaunajā Derībā lasāmi vārdi:

«Viņš visām tautām nospraudis laikus un robežas
. . ~

kur

tām dzīvot, lai tās Viņu meklētu, jo Viņš nav tālu nevie-

nam no mums (Apust. d. 17, 26—27).

Radniecīgas atziņas liecina par kādu kopīgu patiesī-

bu, kas vienam atklājas skaidrāk, otram neskaidrāk, vie-

nam agrāk, otram vēlāk. Un kristīgā baznīca ir pārlieci-

nāta, ka spējas, nojaust šo patiesību, ir dotas visām tautām

un ciltīm, un ka reiz atnāks laiks, kad tās šo patiesību

atzīs visā pilnībā.
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Prof. Vold. Maldonis

Grēku piedošana — grēku
nepieminēšana.

Līdzās varenajam kristīgās ticības spēka vilnim, kas

no jauna sacēlies pēc lielā pasaules kara briesmām un

posta, plūst arī citu ticību resp. neticības viļņi, kas sacē-

lušies pārdomās un pārdzīvojumos pār kara briesmu un

posta bezjēdzīgumu. Saceļas vilnis pret vilni. Neticības

viļņos peldētāji runā un raksta, ka kristietība novecoju-

sies, tā vairs nespējot novērst un apslāpēt cilvēcē gulošās

ļaunās sātaniskās, daimoniskās tieksmes. Šie ļaudis pārmet

dogmatikai, kristīgai ticības mācībai, ka tā nepareizi tul-

kojusi Jēzus nozīmi, Viņa dzīvi un darbus, ciešanas un

nāvi. Kristiešu baznīca vairs neapmierinot tagadējo tautu

reliģiskās prasības. Kristiešu dievkalpojumus apmeklējot

labi ja Vi« daļa pat no tiem, kas skaitoties baznīcas sa-

rakstos. Kristiešu mācība nepiemērota mūsu laiku ticīgas

dvēseles prasībām. Baznīcas runa esot žīdiska, grieķiska,

vāciska, bet ne latviska gara dzīves paudēja.

Neticīgie aizrāda, ka tagadējais modernais cilvēks ne-

varot pat iedomāties, ka grēkus piedodot tādēļ, ka reiz

2000 gadu atpakaļ upurēts nevainīgs cilvēks Jēzus.

Otra cilvēka asinis, vispār asinis nespējot nomazgāt perso-

nālo grēku. Ja otra cilvēka nāve nespējot atvieglināt ta-

gadējam cilvēkam grēka nastu, tad pavisam nesaprotami,

ka kristieši vēl tagad runājot par krustā sisto, kas cilvēci

atpircis no ļaunā varas. Krustam, krusta kokam nevarot
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būt kaut kāda nozīme grēku piedošanas aktā. Kristieši

paši pat nezinot, kādā krustā miris Jēzus. Otrkārt, mo-

dernais cilvēks nevarot saprast tādu mācību, ka Jēzus at-

pircis grēciniekus no velna varas, ne ar zeltu, ne ar sudra-

bu, bet ar savu nevainīgo ciešanu, ar savām dārgām asi-

nīm. — Grēku piedošana tak nevarot būt identiska ar

pirkšanu un pārdošanu. Kam pirkšanas maksa maksāta?

Velnam? Dievam? Kādu maksu cilvēks iedrošinātos mak-

sāt Dievam? Par maksu velnam tagad nedrīkstot runāt,

jo tagad velns, sātans esot lieks priekšstats, tukša iedoma.

Esot grūti vispār runāt par vietniecisku ciešanu labumu,

kur nu vēl par kādu Jēzus vietniecisku ciešanu cilvēku

grēku dēļ. Tādi uzskati neatbilst tagadējai ētikai. Vai

bagātajam Dievam vajagot maksas, vai žēlīgajam Dievam

nepieciešams gandarījums no grēcīgo cilvēku puses. Kris-

tieši gribot Dievu maģiski iespaidot. Tāda kristiešu reli-

ģija nedrīkstot saukties par ētisku. Kristiešu mācība ap-

mierinājusi, varbūt, tā laika ļaudis, kad Bībele rakstīta.

Tās saturs atbilstot bērna prātam, bet ne tagadējam izglī-

totam cilvēkam. Ar tādu apgalvojumu kristiešu preti-

nieki atzīst, ka kristietība tomēr labu darijusi un dara

labu tiem, kas sevi neskaita pašapzinīgi pie «izglītoto»

kārtas, bet turas pie uzskata, ka vēl daudz mīklas nav at-

minētas.

Pretinieki paceļ jautājumu, vai kristīgai baznīcai esot

tiesība tagad vēl pastāvēt. (Frensen, Der Glaube der

Nordmark.) Tādu valodu runā it sevišķi Vācijā vācu diev-

ticīgie, nostādamies pret vācu Kristus ticīgajiem. Jāsaka

gan, ka visās zemēs ir tamlīdzīga pretošanās kristietībai

un tās mācībām par Jēzus Kristus nāves un ciešanu nozī-

mi, it sevišķi par grēku piedošanu, jo tā ir viens no lielā-

kiem kristietības mācības pamatpavedieniem. Te baznī-
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cai, ticības mācības skolotājiem un mācītājiem jāsāk liela

akcija, darbība, lai nomierinātu uztrauktos prātus. Bet

vēsture rāda, ka tādi neticības viļņi sacēlušies un saceļas

periodiski. Kā nākuši, tā aiziet. Tomēr mums jāzin, ka

sava taisnība ir arī pretiniekam. Kā mazu ierosinājumu

baznīcas aktivismam pasniedzu mūsu jubilāram un mūsu

lasītājiem savas domas par grēku piedošanas vieglāku iz-

pratni. Tās īstenībā nav jaunas domas. Tās domāja mūsu

Pestītājs. Ar prieku un pateicību mēs varam tās risināt

un pie tām tad turēties.

Par pašu grēku un grēka veidiem te nerunāšu telpu

trūkuma dēļ. Nav arī daudz ko runāt; jāsaka vienkārši:

Mēs visi esam grēcīgi; mēs visi nespējam izpildīt Dieva

mūžīgās radīšanas aktā noteiktās prasības, Dieva dotos

uzdevumus. Uzdevumu nepildīt ir smaga nasta, bet

Dieva Tēva doto uzdevumu nepildīt ir nepanesama nasta.

Cilvēkiem nepieciešams liels spēks, lai panestu šo nas-

tu. Daudzi zem tās sāk brukt un sabrūk. Sabrūk tad vēl

vairāk cilvēka satiksme ar Dievu.

Kur un kā dabūt šo spēku? Cilvēce daudz domājusi,

meklējusi un daudz arī maldijusēs. Savi laiki, savas do-

mas, savi padomi. Skatīsimies šā jēdziena vēsturē!

Domāja, ka tas cilvēks, kas nav izpildijis dzīvības De-

vēja dzīvības uzdevumus, nedzīvo. Domāja, ka tas mirst,

tam jāmirst. Tā tad nāvē cilvēks iegūstot grēku piedošanu.

Tā ir nepārrauta taisna, konsekventa domu gaita. Tā ir

nāves teorija par grēku piedošanu (Gal. 4). Un tā

kā asinis cieši saistītas ar dzīvību, tad domāja, ka dzīvī-

bas vietā var izliet asinis. Sprieda, ka asinis mazgājot

grēku netīrumus. Šī asins teorija izriet no nāves

teorijas. Tā vieglāki saprotama par pirmo, tādēļ tā uzgla-

bājusēs līdz pat šai dienai.



Abas teorijas rāda, ka grēcinieka nāve vai viņa asins

izliešana ir tā pilnīgākā pašziedošanās, nodošanās, upuris.
— Tās abas rāda, ka ar ziedojumu palīdzību meklēja

grēku piedošanu.

Tā kā dzīvība mīt visos dzīvos radijumos, kustoņos,

augos un tā kā cilvēks ir rada visiem tiem, tad cilvēki da-

žādu, gan individuālu (egoistisku), gan sociālu iemeslu

dēļ, sāka ziedot savu grēku dēļ dzīvus radijumus savā

vietā.

Šī vietnieciskā ziedojumu teorija stipri izpla-
tīta cilvēcē, jo tā ir cilvēciska, tā vērojama pat moderno

cilvēku uzskatos un dzīvē: vietniecisks ziedojums glābjot
cilvēku. Ar ziedojumu varot atpirkt, izpirkt, izlīdzināt

otram nodarīto zaudējumu — tā domā cilvēki cilvēciski.

Ebr. 9, 13.

Ziedošanās var dažreiz būt arī atpirkšanās, maksā-

šana, atmaksa, maksa. Atpirkšanās teorija ieviesās diez-

gan ātri un agri pēc cilvēces vēstures datiem. leviesās tādi

apgalvojumi kā vainas izpirkšana, nāve resp.

asins izpirkšanas maksa. «Viņu, Kristu, Dievs

tiem, kas tic, nolicis par grēku izpircēju viņa asinīs.»

Rom. 3, 25.

Ir vēl otra rinda teoriju, kas arī lūko izskaidrot grēku

un grēku piedošanas iespējamību. Grēks neesot paša cil-

vēka vaina, bet kādas ārpus cilvēka stāvošas varas ietek-

mējums. Grēks neesot cilvēka būtiskais iekšējais, bet ne-

būtiskais, ārējais. Ārējo vainu, netīrumu var notīrīt, no-

mazgāt, šķīstīt. Tās ir šķīstīšanas (lustracijas, lava-

cijas) teorijas par grēku piedošanu. Ūdens spēks dara

brīnumus. Apustuļu darbos 2, 38 rāda, ka pat kristība var

grēkus piedot. «Celies augšā, kristijies un nomazgā savus

grēkus» (Ap. d. 22, 16). Apslacīties ar Jēzus Kristus asi-
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nīm» 1. Pēt. 1, 2 «un \iņa Dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no

visiem grēkiem» (1. Jāņ. 1, 7). Sadzīst vainas, ja arī rētas

paliek redzamas. Šķīstīšanās ceremonijām seko aizvien

dzīvības atjaunošanās, resp. augšanas jaunspēki.
Ir trešā rinda teoriju, kas skaidro, ka grēku piedo-

šana saistīta ar ciešanām, ar krustu, dzīves krustu. Cieša-

nas tulkoja kā grēka sekas, bet ciešanu sekas varot būt at-

kal dzīvība. Tā ir liela, varena ciešanu, krusta teoloģija.

Pravietis Jesaja rāda savā 53. nodaļā lielo ciešanu no-

zīmi un lielo cietēju likteni un skaidri pasaka, ka tādi cie-

tēji spējot panākt grēku piedošanu pat veselai cilvēku

kopai, tautai, valstij. «Tiešām viņš nesa mūsu sērgas un

uzkrāvās mūsu sāpes.» «Viņš mūsu pārkāpumu dēļ ievai-

nots un mūsu grēku dēļ sagrausts». «Caur viņa brūcēm

mēs esam dziedināti.»

Ciešanu nozīme grēku piedošanas aktā aprakstīta,

apdziedāta daždažādās melodijās, noskaņās, prātojumos.

Cilvēce sapratusi, ka ciešanām patiesi svētības pilna loma.

Dzīvībai un dzīvei tek līdzās nāve un ciešanas. Tādos pret-

statos un spriegumos rit cilvēka empiriskās dzīves gaita.

Mums kristiešiem ciešanas saistās ar Jēzus dzīvi un nāvi.

Mums ciešanu laiks visbagātākais mūsu dvēseles un gara

dzīvei. Tur mēs smeļamies cerību, ka mūsu grēki mums

taps piedoti. Tur mēs dabonam sagraustu sirdi (contritio

cordis. Ps. 51, 9), tur sākam atzīt savu vainu, — spē-

jam grēkus nožēlot. Ja ierodas grēknožēlas brīži, ja sākam

pārdomāt savu dzīvi un savas vainas, — tad sākam griezt

savus soļus uz labo pusi.
Kristieši uzstādijuši pēc savas dvēseles kustībām da-

žādas grēksūdzes pakāpes norises, prasības un priekšrak-
stus. Tie visi mums zināmi, par tiem nerunāšu.

Ir vel citas grēku piedošanas teorijas, piem., grēku
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apsegšana un t. t. Šai sakarībā minēšu tikai vēl vienu ļoti
ievērojamu domu gaitu par grēku un grēku piedošanu. Jā-

apgalvo, ka grēks mīt tikai cilvēka apziņas laukā. Grēku

tak apzinās. Tikai sirdsapziņā — apziņā manāms grēks.

Apziņa rāda grēku, rāda, atmin to, pret ko apgrēkojies.
Grēks ir miņas, atmiņas; ziņas, apziņas lielums. Apziņa
atminas grēku; apziņa var nožēlot, sūdzēt grēkus, lūgt pie-
došanu. «Es atzīstu savus pārkāpumus» (Ps. 51, 5). Mums

derētu pārdomāt un pārdzīvot visu 51. psalmu. — Tur mi-

nētas gandrīz visas teorijas, jo grēcinieks ķeras pie visiem

līdzekļiem, lai atsvabinātos no grēku nastas. Izrādās, ka

galvenais grēku piedošanas procesā ir «satriekts gars»,

«salauzta, sagrauzta sirds» (51,19). Sirds, sirdsapziņa, ap-

ziņa, gars
—ir īstie grēku pieminēšanas orgāni. Ja grēks

tverams apziņā, tad neskan labi vārds grēku «piedošana»,

jo grēku piedošanā klāt nekā nedod, bet atņem, nepiemin.

Te drīzāki sakāms pēc psalma 51. grēku «izdeldēšana,

mazgāšana, šķīstīšana, izglābšana». «Nemet mani nost no

Tava vaiga.»

Tā kā grēks ir apziņas un atziņas lielums, tad ievai-

notai sirdsapziņai labāk būtu, ka tai nepārmestu, nepiemi-

nētu grēku. Vai labāk nebūtu teikt piektā lūgsnā «Ne-

piemini mums mūsu parādus». Grēkus mēs apzināmies,

ka «mani grēki ir vienmēr manā priekšā. Ps. 51, 5 mēs lū-

dzam: «Apslēp savu vaigu no maniem grēkiem», t. i. ne-

piemini tos, bet «radi manī, ak Dievs, šķīstu sirdi un at-

jauno manī pastāvīgu garu.» Ps. 51, 12.

Ja meklējam V. Derības un J. Derības rakstos pēc

grēku piedošanas pamatpriekšstatiem, tad redzam, ka tur

nav «piedošanas» priekšstata, piem., nāšā (hebr.) Šalah no-

zīmē «noņemt, promņemt». LXX tulkojusi šo vārdu ar

darbības vārdu afiēnai (grieķ.), atlaist (juridiska noska-
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ņa). Pēdējā vārda vietā lietots arī charidzestai (grieķ.) —

dāvāt, žēlot, t. i. ne juridiska, bet personāla attieksme.

«Kad nu tie nespēja atdot,» viņš abiem atlaida parādu.

KurŠ no abiem to visvairāk mīlēs?» (Lūk. 7, 42). Te do-

māta tīri personāla cilvēka un Dieva attieksme, ne parāds,

ne kāda lieta.

Tagad drīkstam apstiprināt, ka grēks ir apziņas lie-

lums un ka apziņa izmana žēlastību no tā puses, kam preti
nodarīts grēks, jo pēdējais grēku (afiēnai, grieķ.), t. i. aiz-

sūtijis, atlaidis no sevis
prom, attālinājis, atbrīvojies, ne-

ievērojis, atļāvis aiziet (sk. Širlica vārdnīcu). Vācieši šo

bībeles grieķu termiņu tulkojuši ar vācu vārdu «Verge-

ben», latviešu Bībeles valodā Vergeben tulkots ar «pie-

dot». Bet nav ievērots, ka vācu «vergeben» nenozīmē

piedot, t. i. dot klāt. Vācu -termina «Vergeben» izcelts

vairāk apziņas personālais, bet latviešu vairāk reālais, lie-

tišķais. Aiz tā iemesla būtu labāk, ja mūsu valodā tulkotu

grēku «piedošanas» vietā, piem., «nepieminēt grēku».

Senatnē tā laikam runāts, rakstīts. Runāja arī «pamest

grēkus».

Par šo un citiem grēku nepieminēšanas terminiem

var runāt vēlāk no filoloģiskās puses. Zināms, nedrīkstam

nicināt terminu «grēku piedošana», kas jau cieši iegulies

mūsu apziņā, vismaz tik ilgi, kamēr mums radisies piedie-

nīgāks apzīmējums.

Mums nav vispār iemesla uzbudināties par citiem ter-

miniem, kas lietāti Bībelē sakarā ar dvēseles pestīšanu,

glābšanu, jo tie tagad tapuši par mūsu apziņas mantu, kaut

gan tie sava laika darināti jēdzieni. Arī jēdzieniem sava

vēsture.

Grēku piedošanas jēdziena vēsturē redzama reliģiska

cīņa. Piem., psalmā 51, kur grēcinieks vēlas iemantot po-



zitivu personālu satiksmi ar Dievu. Vērtīga atziņa arī

Jer. 31, 31—34. Būs jauna derība. Dievs dos derību prā-

tā, to rakstīs viņu sirdī (apziņā). «Jo es piedošu viņu no-

ziegumus un nepieminēšu vairs viņu grēkus.»

Ne upuri, ziedojumi, ne sodizciete, ne citi maģiski

līdzekļi nelīdz, bet Dieva majestāte, dzīva Dieva žēlastība

ir galvenais faktors grēka nepieminēšanas jautājumā, aktā.

Tad būs jauna gara dzīve (Ap. d. 2, 38), profetisks

akts. «Par Viņu visi pravieši liecina, ka ikviens, kas tic

uz Viņu, Viņa vārdā dabū grēku piedošanu» (Ap. d. 10,

43). Še jau tīra mesianiska dvēseles glābšanas norise (Mt.

3, 2—7), te nav ārējo ritu un ceremoniju lauks. Dvēselei

pašai, vienīgi viņai, jāuzņem savā apziņā grēku nastas no-

velšana.

Kas tad īsti jādara, lai Dievs nepieminētu mūsu grē-

kus. To mums mācijis mūsu Pestītājs. Bet jau V. Derībā

rādīts formāls ceļš. V. Derība prasa, lai grēcinieks lūdz

Dievu, lai atzīst savu vainu (Ps. 51), lai sirds paze-

mojas, lai sirds ir salauzta un sagrauzta.

J. Derība šīs svarīgās dvēseles kustības arī uzsver. Lūk.

18, 3, prasa metanoia (pārdomas par grēku un vainu),

prasa atzīt tās (1. Jāņa 1, 9). Bet J. Derība prasa arī ne-

pieminēt tuvāka grēku, noziegumus un parādus (Mt. 5, 23

— atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi).

Mt. 6, 12. «Un piedod mums mūsu parādus, kā mēs arī

piedodam saviem parādniekiem.»

Jēzus ir devis padomu, kāda sirds noskaņa nepiecie-

šama, lai saņemtu Dieva žēlastību. Kādai jābūt dvēseles

pamatskaņai? Tas padoms, ko teicis mūsu Pestītājs, ir

universāls, pat absolūts. Labāka par to nav. Tas ir viņa

evaņģēlija pilnīgais saturs. Viņš pats bija šā padoma sa-

tura pilnīgs iemiesojums.
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Jēzus iekšējā gara dzīve un rakstura tēls tā valdziņā,

ka katrs Viņa skārts, pieceļas no dabiskās zemes sfairas

mūžības tālēs (Herrman, Dogm. 74). Viņa garam ir spēks,
kas brīvu dara (II Kor. 3, 7).

Cilvēku ilgas pēc mīlestības staro preti Jēzus personā,

kas izstaro gaismu. Lielo mīlestības spēku plūsmu nes

tikai Jēzus personība, viņa dzīve un nāve. Jēzus mīlestība

nav izmērojama, šī individuālā, sociālā, universāla mīles-

tība. Kristīgās ticības pamats — absolūtā mīlestība. Tas

ir Viņa mācības kodols. «Tev būs Dievu savu Kungu
mīlēt no visas sirds un dvēseles un no visa tava prāta (t. i.

visā apziņā). Tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu

(Mt. 22, 37—40). Tur, kur mīlē, tur jau ir debesu val-

stība (Lūk. 17, 20). Ticēt mīlestībai un mīlestības nesē-

jam ir ticēt Dievam un Dieva valstībai. Kur mīlestība,

tur pestīšana (Mt. 20, 28). Mīlestībā uzņemts grēcinieks
tiek glābts no sabrukuma.

Tāds ir mūsu Pestītājs, lielais Dieva mīlestības ne-

sējs pasaulē. ViņŠ pats un Viņa mīlestība ir mūsu glāb-

šana. Ticēt Viņam un mīlestībai — ir saņemt grēku ne-

pieminēšanu. Jēzus mīlestība sauc grēciniekus atzīt savus

grēkus un ticēt evaņģēlija mīlestībai (Mrk. 1, 15), nevese-

lajiem vajaga šī mīlestības ārsta (Mt. 9, 12). Paštaisnie

lūdzēji nedabūs grēku piedošanas (Lūk. 18, 14), lai arī

viņi izpildītu tās pašas ceremonijas kā pazemīgie. Mums

jāievēro Jēzus slavenie vārdi, kas skanēja tai sievai, kas

savā sirdspazemībā izlēja savu mīlestību mīlestības nesēja

priekšā: «Viņas grēki, kuru bija daudz, ir piedoti, jo tā

daudz mīlējusi; bet kam maz piedod, tas mīl maz». Lūk.

7, 47. Un ViņŠ tai sacija: «Tev tavi grēki ir piedoti»

(Lūk. 7, 48). Te skaidri manam, ka grēku nepieminēšana

atkarājas no mīlestības un no ticības mīlestības avotam.



Dievs ir mīlestība. Jēzus mīlestības nesējs. Mīlēt un

ticēt šiem dziļumiem, nozīmē saņemt grēku nepieminē-
šanu. Grēcinieks pateicībā dzird Jēzus saucienu: «Nāciet

šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs

gribu atvieglināt» (Mt. 11, 28). Un visi saņem atbildi.

«Tava ticība tev palīdzējusi. Ej ar mieru!» (Lūk. 7, 50).
Šoreiz nerunāšu par to, ko mīlestība sevī slēpj. Tur

visas zemes un debesu valstības mantas. Bet svarīga mums

visiem lielā mīlestības himna (I Kor. 13). Mīlestības ska-

ņas dziļākas par visām empirisko un pārempirisko skaņu

melodijām, tā dziļāka par profetiskiem tālskatiem, un vi-

sas atziņas filozofiskiem atklājumiem; par charitativiem,

žēlsirdības darbiem un pāri par pašziedošanās, pašuzupu-

rēšanās spēkiem.

«Mīlestība apklāj visu, tic visu, cere visu un pa-

nes visu!»

Mīlestība stiprāka par nāvi un lielāka par ticību un

cerību. Tas ir īstais evaņģēlija kodols, visas kristietības

dziļums. Ja grēcinieks tic šai mīlestībai, apzinādamies

savu vainas stāvokli, tad viņš var cerēt, ka Dievs nepiemi-

nēs viņam viņa grēkus. Mīlestība apklāj visu!

Tādēļ dzenaties pēc mīlestības (1. Kor. 14. la). De-

besu Tēvs pieņem savus bērnus, ja viņi grib baudīt sava

Tēva mīlestību (Lūk. 15, 1—32).

Tas un tāds ir mūsu Pestītāja padoms, ja mūs spiež

mūsu grēki. Labāka par to neviens nav izdomājis un ne-

zin vai kad to izdomās. Tas ir mūsu prieks un mūsu lai-

me, ka mēs to zinām un pārdzīvojam. Tas nācis un nāk

par svētību mums kristīgajiem un visai cilvēcei. Arī

eschatoloģiskās, pēdējo dienu cerības ar to top svētīgas

un bagātas.

Tagad varu droši atbildēt tiem, kas pārmet kristietī-
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bai anacbronismu, jūdaismu, hellenismu, nemodernismu,

neloģiskumu un t. t. Nekas nav jaunāks un arī nekas nav

vecāks par mīlestību. Mīlestība ir cilvēka būtiskais no

sākuma līdz galam. Nekas nav tik konservativs un ne-

kas nav tik liberāls un moderns kā mīlestība. Vienalga,

kurā tautas literatūrā vai dzīvē tā izpaudusies, vai jūdos

vai grieķos, vai paganos un vai kādā citā ticībā, vai pat

neticībā.

Ja ar mīlestību saistās kādi seni priekšstati, kas mums

tagad nav lāgā saprotami, tad tomēr tie nav nicināmi, jo

mīlestībai visbagātākās, dārgākās reliģiskas mantas.

Ja ar grēku nepieminēšanu saista Jēzus krusta nāvi

(Gal. 1, 4), tad mēs skaidri zinām, ka līdz krusta nāvei no-

veda Jēzu tikai viņa mīlestības spēks. Ja mēs taisnoti ar

viņa asinīm (Rom. 5, 9), tad saprotam, ka savas asinis iz-

lej tikai tas, kas mīlē bezgalīgi (Kol. 1, 4). Ne krusts, ne

asinis galvenais, bet mīlestība.

Ja dara atkarīgu grēku nepieminēšanu no upura, zie-

dojuma nāves (Rom. 3, 25), tad var paskaidrot, ka ziedo

sevi tikai tas, kas mīl, kas var pazemoties līdz pat krusta

nāvei. Tāda mīlestība ir sūtība, uzdevums, Tēva griba.

Ne upuris, ne nāve galvenais, bet mīlestība.

Tevs nepiemin grēkus. Grēkus nepiemin arī viņa sū-

tītais mīlestības paudējs (Kol. 3, 3).

Vislielākos upurus spēj nest un dot tikai mīlestība.

Visi priekšstati, jēdzieni, kas rakstīti savā laikā, tagad

mums saprotami kā cilvēku formulējumi, lai izteiktu

Dieva mīlestības, žēlastības dāvanu dziļumu cilvēcīgās

formās. «Jo Dievs bija Kristū, salīdzinādams pasauli ar

sevi pašu, tiem viņu grēkus nepielīdzinādams» II Kor. 5, 9.

Jēzus dzīve, miršana, nave ir augsta, dziļa mīlestības

uzdevuma lemta, izvesta un apzīmogota. Tādēļ mīlestība
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ir vienīgā cilvēka dvēseles glābēja. Tam cilvēkam, kas

mīlē Dievu un tuvāku kā sevi pašu, Dievs nepieminēs

grēkus.

Ja profetiskā literatūra jau apliecināja, ka grēks for-

māli ir apziņas lielums, tad Pestītājs šai apziņai deva ma-

teriālo saturu, t. i. mīlestību. Mīlestība ir kristie-

tības, līdz ar to kristiešu dogmatikas pamatkodols un visu

teoloģisko vēsturisko jēdzienu pamatsaturs. Mīlestība ne-

piemin grēkus un noziegumus. Cilvēks nevar notikušo

izdzēst no vēsturisko notikumu rindas laikā un telpā. No-

tikušais ir noticis, ir bijis un paliks, kaut arī rētas veidā.

Bet Dievs, savā bezgalīgajā mīlestībā, kas ir pāri par laiku

un telpu, var nepieminēt mūsu grēkus un noziegumus, ja

grēcinieku vada mīlestība, kas stiprāka par nāvi.

Mīlestības stiprums izpaužas mīlestības aktivitāte.

Cik mīlestības aktivitātes, tik grēku nepieminēšanas!
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Prof. J. Rezevskis

Vai mācībai par "taisnošanuticī-

bā" ir vēl nozīme mūsu dienās?

«Tavs asin's, tava taisnība Ir, Kungs, mans gods un

greznība, Ar ko priekš Dieva stāvēšu, Kad debesīs es

ieiešu.» — Šo Cincendorfa dziesmu ir dziedājušas mūsu

draudzes ar patiesu reliģisku izjūtu, ir dziedājuši dievbi-

jīgie cilvēki katrs par sevi, ir uzteikuši bērni mājas mācī-

bas pārklausīšanā. Viņa izteic to atziņu, ka ne paši par

sevi, ar saviem darbiem un nopelniem varēsim reiz stāties

varenā, visusvētā Dieva priekšā un gūt pieņemšanu, bet

paļaujoties uz to apžēlošanu, ko viņš mums parādijis, pa-

rāda un parādīs Jēzū Kristū. Zināms, dziesma gan arī iz-

saka — un tas nav jāaizmirst, ka ne tas, kas vieglprātīgi

paļaujas uz Kristus asinīm un taisnību, ieies Dieva valstī-

bā, bet tas, kam tās ir patiesi gods un greznums, kas tērp-

jas tanīs, kas tās gribēs un varēs nest sev līdz sava debesu

Tēva priekšā. Tā bija vecā dievbijība. No Dieva žēlastī-

bas un taisnošanas gribēja dzīvot, paļaujoties uz to mirt,

Vai tā vājināja tikumīgo nopietnību un stingrību, atbildī-

bas sajūtu Dieva priekšā? Zināms, ir daudzi viegli mieri-

nājušies ar Dieva žēlastību, negribēdami savā dzīvē nostā-

ties zem Kristus, — tomēr jājautā, vai patiesi mierināju-

šies, vai sirdsapziņa to pieļāva? — Ir daudzi bez vajadzī-

gās nopietnības gājuši pie grēku sūdzēs, baudijuši svēto

vakarēdienu, neievērodami, ar ko tie tanī sastopas. To-



mēr, kas augšējās dziesmas vārdus no sirds dziedājuši un

lūguši, ir bijuši nopietni Dievā un Kristū dibināti cilvēki.

Vēl arvienu mēs lūdzam grēku sūdzē pirms svētā va-

karēdiena: Dievs, piedodi mums mūsu grēkus Jēzus Kris-

tus nopelna dēļ, vēl arvienu mūsu dziesmu grāmatā ir

dziesmas par «Ticību un taisnošanu». Bet vai vēl arvienu,

kad sludina par taisnošanu ticībā, par to, ka Dievs mūs

taisno bez mūsu nopelna Jēzū Kristū, ka tā ir prieka vēsts,

cerības vēsts, bez kuras mums nevar būt īstā ticības dro-

šuma, atrod dzirdīgas ausis un pareizo izpratni? Vai vēl

ar īsto reliģisko izpratni lasa apustuļa Pāvila rakstos tās

nodaļas, kur viņš runā par taisnošanu ticībā? Luters ir

teicis, ka taisnošana ticībā ir tas mācības gabals, ar kuru

viņa draudze stāv vai krīt. Vai varam tam no sirds pie-

krist? Ar citiem vārdiem: Vai mācība un sludināšana par

taisnošanu ticībā ir dzīva vai pamirusi un izliekas bezvēr-

tīga? Vai varbūt, nesaka: mācīt jau var gan pēc vecas pa-

rašas, bet kāda tam nozīme dzīvē?

Jāaizrāda, ka tie garīgas dzīves pazinēji, kam taisno-

šana ticībā ir dārga, saka, ka šī mācība jau labu laiku zau-

dējusi savu nozīmi, pārprasta, pārveidota, par mazvērtīgu

atzīta, ja pat pavisam atmesta ne tikai moderno izglītoto

aprindās, bet arī teoloģijā, sevišķi Vācijā, Lutera, šīs mā-

cības galvenā aizstāvja, tēvijā.*) Un tāpat tas ir arī pie

labas daļas mūsu izglītoto, kam šī mācība ir tapusi vai

gluži sveša. Arī draudzēs ar to varbūt vairs lāgā nevar

iemantot sirdis, tas atkarājas gan no tā, kā to sludi-

na,— vidusskolās ticības mācības stundās skolnieki to lāgā

negrib saprast. Daži, varbūt, arī mācībā un sludināšanā

*) Aizrādu sevišķi uz baznīcvēsturnieka K. Holla rakstu: «Taisno-

šanas mācība protestantisma vēsturē» 1922. g. viņa Kopoto rakstu 111 da}ā

525 ss lpp.
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to vairs neievēro. Ir izteiktas domas, ka šī mācība esot

kristietībā kas svešs, viņai īsteni nepiederoša. lenesis to

te esot apust. Pāvils, tanī viņš esot vēl atkarīgs no savas

agrākās jūdu ticības, ar to viņš kristīgo ticību esot padari-

jis pa daļai par jūdisku. Tā tas izteikts citur, sevišķi Vā-

cijā, tādas balsis atskan pēdējos laikos arī pie mums. Un

ja arī neiet tik tālu, tad saka vismaz: mācība par taisno-

šanu nav galvenais pie Pāvila, galvenais viņam ir Dieva

gars, kas nāk pār kristīgajiem, ir jaunā dzīve, kurā tie pār-

celti ar Jēzu Kristu, ir paļaušanās uz Dievu, ticot viņa

mīlestībai.

Jāatzīst, ka taisnošanas mācība rada grūtības izpratnē
mūsu laikos modernajam cilvēkam. Pa daļai tur vainīgs

modernais cilvēks pats, kas daudzkārt zaudējis to pamatu,

no kura izejot cilvēkiem atvēries Dieva taisnošanas dār-

gums, proti grēka un vainas apziņa. Bet no otras puses

jāsaka, ka pati šī mācība rada arī grūtības mūsu laikos

meklējošam reliģiskam cilvēkam. Viņas jēdzieni pa daļai

tikai vēsturiski īsti saprotami un prasa paskaidrošanu. Tad

arī tā izliekas sausa, abstrakta, juridiska, t. i. tāda, kas

sakaru starp Dievu un cilvēku uzskata no tieslietu viedok-

ļa, īstam dzīvam ticības garam neatbilstoša. Tomēr taisno-

šanas mācība ir viena no mūsu ticības galvenajām sastāv-

daļām. Nedrīkstam to zaudēt, ja gribam būt pareizās at-

tiecībās pret Dievu. To centīšos aprādīt, cik atļauj man

atvēlētās telpas šinī rakstu sērijā par godu mūsu archi-

bīskapa tēvam, kam gan arī mācība par taisnošanu ticībā

ir dārga.

Kādus iebildumus ceļ pret taisnošanu ticībā? Vis-

pirms, kā to saprast? Ko tā nozīmē? Mūsu vārdi «taisns»,

«taisnība», «taisnot» neapzīmē gluži tos pašus jēdzienus,

kas ar tiem ir domāti Bībelē, sevišķi Jaunajā Derībā.



Taisns mums ir tāds cilvēks vai tāda lieta, kas iet vienādā,

līdzenā, pareizā virzienā, tad arī patiess, patiesīgs, īstens;

taisnība — pareizā, īstenā stāvokja atzīšana, sevišķi tiesas

priekšā — taisnību dabūt, panākt; jeb arī tiesības, ko ie-

gūst cilvēku priekšā: kam spēks, tam taisnība; taisnība ap-

zīmē arī patiesību. — Bībeles valodā «taisns» ir tāds, kas

atbilst prasijumiem, galvenokārt Dieva prasijumiem, kas

Dievam patīkams, kas var pastāvēt viņa priekšā. Taisnība

tad apzīmē tādu cilvēka stāvokli. Bet tā apzīmē arī Dieva

izturēšanos, ar ko viņš taisnīgi valda pasauli, dažkārt to

soda, bet arī Dieva laipnību un uzticību, ar ko viņš neat-

sakās no pasaules, l)et grib tai palīdzēt, kaut gan tā ir grē-

cīga, grib to izglābt. Apustulim Pāvilam Dieva taisnība ir

viņa žēlastības dāvana, ar ko viņš apbalvo tos grēcīgos cil-

vēkus, kas pieņem Jēzu Kristu, un sevišķi izglābšanu ar

viņa krusta nāvi, un tic viņam. Šādā dāvātā taisnībā se-

višķi M. Luters atrada sirdsmieru un jaunas, paļāvības pil-

nas ticības dzīves sākumu. — Taisnot Bībelē un sevišķi

Jaunajā Derībā apzīmē, galvenokārt, ne darīt par taisnu,

bet sprieduma kārtā attaisnot. Dievs izteic tādu spriedu-

mu par grēcīgo cilvēku, kas tic Jēzum Kristum un viņa

glābšanai un ar to nododas Dievam. Taisnošana tā tad ir

grēku piedošanu, Dieva labprātības pievēršana cilvēkam,

bet līdz ar to arī jaunu spēku un jaunas gribas dāvināšana.

Taisnošanas mācība izteic to dziļo reliģisko domu, ka

cilvēks neiegūst mieru, salīdzināšanu ar Dievu, pats ar sa-

viem spēkiem, ar savu cenšanos, bet tad, kad viņš ticībā

nododas Jēzum Kristum, kad viņš saņem to kā Dieva dā-

vinājumu. Tāpat arī, — ka īstie dzīvības un taisnības spēki

mums jāsaņem no Dieva caur Jēzu Kristu. Arī mūsu at-

jaunotā tikumīgā dzīve ir Dieva dāvana; pie kam, pēc

mūsu evaņģēliskā uzskatā, pirmais — grēku piedošana un
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salīdzināšana — nav atkarīga no otrā, bet otrādi — jaunā
dzīve ir atkarīga no grēku piedošanas un salīdzināšanas.

Kādus iebildumus tad nu var celt pret šo mācību?

Liekas, ka, no ticības viedokļa skatoties, gan nekādus. Jo

ticīgajam tak viss ir Dieva dāvana un arī savu labo gribu

un savu labo cenšanos viņš, ja viņam tāda ir, atzīst un sa-

jūt kā Dieva ierosinātas. Un tomēr, kā redzējām, iebil-

dumi ir celti. Jāatstāj pie malas tie uzskati, kur noliedz

Dievu vai atbildību viņa priekšā, kur cilvēks pats vien sev

grib būt mēraukla, kur dievina pats sevi, savu dabu, savu

personību, Tur nesagaida nekādu taisnošanu no Dieva pu-

ses. Bet svarīgāks liekas būt iebildums no morāliskā, tiku-

mības viedokļa puses. Taisnošanas mācība vājinot cilvēka

atbildības sajūtu, paša cenšanos, pašdarbību; paļāvību uz

saviem spēkiem. Uz priekšu, arvienu lielākai pilnībai pre-

tim — tas ir modernā cilvēka sauciens. Kas tā cenšas, to

Dievs uzskata par taisnu, par to viņš nodod savu labvēlīgo

spriedumu. Un ja arī ir daža nepilnība, ja arī dažreiz mal-

das un klūp, tikai nepagurt! Arvienu celties un censties

no jauna! Mērķis ir augsts un cēls un, ja arī to pilnīgi ne-

sasniegtu, Dievs skatās uz labo, patieso gribu viņš attais-

nos cilvēku viņa maldiem un vājībām pretim. Kas mūžam

cīstot kārojis, to atpestīt mēs varam, tā liek teikt eņģe-

ļiem slavenais dzejnieks Ģēte. Modernais cilvēks arī

dažkārt saka: tikai nenožēlot vainas, nožēlošana un skum-

jas par tām ir vājības zīme. Morāliski stiprā cilvēka uzde-

vums ir — tās izlabot. — Te tikai jājautā, vai modernais

cilvēks tā spriezdams nepieviļ, pats sevi reliģiskā ziņā. vai

viņš neattaisno pats sevi, vai viņš pats netaisnojas, sacī-

dams, ka Dievs viņu taisnos, nodos par viņu labvēlīgu

spriedumu? — Pret to, ka jācenšas laicīgās lietās ar paša

spēkiem, nav nekā ko iebilst. Tas cilvēkam jādara, viņam
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jāiet uz priekšu, jāizlieto visas dāvanas, visi spēki, ko

Dievs viņam devis. Ja viņš to nedara, tad viņš neizpilda
Dieva uzdevumu. Un Dievs jau mums devis daudz labu,

vērtīgu un gaišu spēku, tiklab katram par sevi, kā arī vi-

sai tautai kopā. Uz šiem spēkiem vajaga paļauties, tiem

ticēt, tos attīstīt. Jāapsveic katrs ierosinājums, uzmudinā-

jums un norādijums tos izlietot. Zināms, nav arī daudz

jānožēlo. Ja kas neizdodas, lai gan kļūdas jāatzīst, bet jā-

ceļas arvienu no jauna uz darbību ar svaigiem spēkiem.

Bet vai tas tāpat ir reliģijas laukā? Vai te tāpat var

runāt par pašpaļāvību, celšanos ar paša spēkiem, darbo-

šanos ar tiem, cerībā, ka tie mūs izglābs? Reliģiskā cil-

vēka ilgas ir — atrast Dievu, būt skaidrībā par savu stā-

vokli attiecībā pret viņu, gūt pieturu pie viņa, justies viņa

vadībā. Vai varam Dievu atrast ar saviem spēkiem? No-

stāties pareizā stāvoklī pret viņu?

Ir trīs ceļi, kurus iedami cilvēki gribējuši pie Dieva

nākt, ar viņu dzīvot. Viens ir prāta jeb atziņas ceļš.

Cilvēks saka: es atzīstu, ka ir viens Dievs, kas visu ra-

dijis, kas visu valda, kam viss pieder. Arī es piederu

viņam, viņš man devis visus spēkus, kas ir labi, gaiši,

sevišķi prāta spēkus, ar tiem man viņš jāatzīst, ar tiem

jāveido mana griba, jāvada mana dzīve. Te iziet no

tām domām, ka cilvēks ir saskaņā ar Dievu, viņam

tikai vajaga to atzīt, un ja viņš to atzīst, tad tas viņu

aplaimo, tad tas nāk pie gaismas, tad viņam rodas arī

labi spēki. Lielie grieķu prātnieki, daudzi prāta cilvēki

mūsu laikos ir gājuši Šo ceļu. Daudz kas arī ir panākts

tikumīgās dzīves veidošanā, cēlas mācības ir uzstādītas.

Bet vai ir atraduši to Dievu, kas ir mīlestība, kam var uz-

ticēties, uz ko var paļauties arī visgrūtākajās bēdās? Tur

prāts var tikai teikt: ir jāapmierinās ar likteni, nav jā-



182

griež vērība uz viņa sitieniem. Bet vai tad tos nesajū-

tam? — Tāpat cilvēkam ir ļaunas tieksmes un dziņas;

prātnieks Kants runā par iesakņojušos (radikālo) ļaunumu,

kas ir cilvēkā. Zināms, ar prāta un gribas palīdzību viņš

var pret to cīnīties. Bet vai izšķirošos brīžos prāts ar-

vienu viņu vada? Tas pats prātnieks saka, ka tikai ar iek-

šējo pārvēršanos — revolūciju, spējam ļaunu pārvarēt.

Otrais ceļš ir tas — jūtās nodoties Dievam jeb aug-

stākam spēkam, pielietojot arī savu gribu, novēršoties no

pasaules un saslēdzoties kopā ar Dievu. Tas ir tā sauk-

tais mistikas ceļš. To ir gājuši indiešu svētie, gan sevī

nogremdēdamies, gan pašmocībā savu miesu mērdējot un

uzliekot tai visādas ciešanas, tā paceļoties ar to pārdabī-

gajā pasaulē. To ir gājuši daudzu reliģiju piekritēji, ap-

reibinoties, sajūsmā nonākot, domādami daudzkārt, ka ta-

puši līdzīgi dieviem, ka saņēmuši dievišķus spēkus. Tā-

pat arī kristīgā ticībā daudzi gājuši Šo ceļu un jutuši, ka

tie ar Dievu it kā saplūduši kopā, sevi pašus zaudējuši.

Saprotams, ka mums jūtās jānododas Dievam un mēs va-

ram to darīt, bet tik uz tā pamata, ka viņš nāk pie mums,

satver mūs ar savu spēku. Ja gribam to darīt paši ar sa-

viem spēkiem, tad gan var būt uz laiku sajūsma, it kā de-

besu laimība, bet tad atkal nāk krišana tukšumā un drū-

mumā. Vai cilvēks spēj pats sevi turēt svētā laimē un dro-

šumā? Te ir iedomāts tuvums Dievam, cilvēks nav atra-

dis pareizo stāvokli viņam pretim. Dievs ir citāds nekā

mēs, un mēs esam citādi nekā viņš, kaut gan esam «viņa

rada». Tikai atstatumā viņu godājot un viņu bijājoties, un

tomēr ticībā pie viņa turoties, varam viņam piederēt.

Trešais ceļš ir bauslības ceļš. Tas liekas būt pareizā-

kais. Nemeklē personīgu sakaru, vienību ar Dievu, viņš
stāv augstu pār tevi, viņš tev nav pieejams. Izpildi viņa
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prasijumus, ko izteic viņa baušļi, kas rakstīti arī tavā

sirdī, dzīvo krietni, godīgi, dari labus darbus, tie tevi aiz-

stāvēs reiz varenā tiesneša priekšā. — Bet vai īsti nopiet-
nais cilvēks, kas sevi pārbauda visā stingrībā, var tādā

kārtā rast apmierinājumu? Zināms, tas atkarājas no tā,

ko uzskata par Dieva prasībām, cik dziļi viņas izprot, cik

nopietni lūkojas uz savu sirdsapziņu. Jūdi vēlākajā laik-

metā, Jēzus laikā un pēc tā, gribēja ar bauslības izpildī-
šanu apmierināt Dievu un sevi. Viņi bij uzstādijuši daudz

prasību un aizliegumu, bet dažas no tām bij mazsvarīgas

un nebij Dieva jprasības, piem., to un to nedarīt sabatā, da-

žās viņi bij sagrozījuši Dieva prātu, piem., dot kaut ko

templim, ne vecākiem, dažu atkal pavisam viņiem trūka.

Tā viņi taisnojās pēc sava ieskata un Jēzus saka saviem

mācekļiem par viņiem: Ja jūsu taisnība nav labāka nekā

rakstu mācītāju un varizēju, tad jūs nenāksit Dieva val-

stībā. Viņi mērija taisnību ar ārīgu mērogu un teica: Ja

labie darbi būs daudzmaz pārsvarā par ļaunajiem, tad jau

pastāvēs Dieva tiesā. Vai arī modernais cilvēks netaisno-

jas dažkārt pēc sava prāta, krietnumu un godīgumu ne-

mērī bieži ar savu, ne ar Dieva mērogu? Taisnīgums man-

tas lietās un pienākumu izpildīšanā var būt savienots ar

slepenām ļaunām tieksmēm, patmīlīgām dziņām. Kriet-

numa, taisnības stāvoklis cilvēku priekšā )tiav vienmēr

taisnīgums Dieva priekšā. Labos darbus, kurus darām,

vai tos darām arvienu Dieva un pašu darbu dēļ, vai tos ne-

darām bieži, lai iegūtu atzīšanu un cieņu cilvēku priekšā,

vai tos nedarām dažkārt, lai glaimotu savai patmīlībai, lai

spoguļotos paši tanīs? — No otras puses
— cilvēki, kas at-

zinuši Dieva svēto prātu, ir nākuši izbailēs un vislielākā

dvēseles nemierā. Bet lai šā vai tā, mums no paštaisnības

jāatsakās, ja gribam nākt pret Dievu pareizā stāvoklī. Ne-
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pietiek ar to, ka sakām, ka esam grēcīgi, ka mums arvien

vajaga grēku piedošanas. Cilvēks — un sevišķi modernais

cilvēks — grib paturēt sev ko, kas viņā ir labs, vai tā nu

būtu viņa «baltā dvēsele» jeb labie nodomi. Bet vai tie

ir īsteni un pilnīgi vērtīgi? Mūsu dzejnieks saka: Daba

nezin, cik tā liela Saule nezin, cik tā karsta, — dvēsTe

nezin, cik tā pati skaista, dziļa. Zināms, dvēselē ir neiz-

mērojami, bagāti spēki, bet tie parādīsies savā skaidrībā

un cēlumā tikai tad, kad Dievs tos cels godā, un reiz dvē-

sele zinās ir nezināmo savu īsto skaistumu, kad tā sa-

sniegs pilnību Dieva priekšā.

Taisnošanas mācība rāda mums, ka Dievs mūs kā ne-

pilnīgus un grēcīgus cilvēkus pieņem savā žēlastībā caur

Jēzu Kristu. Tā nav sausa, dogmatiska mācība, bet tā dod

cilvēkam mieru un drošu paļāvību. Ticībā taisnotiem

mums ir miers ar Dievu caur Jēzu Kristu. Taisnošana ti-

cībā nostāda mūs pareizā stāvoklī pret Dievu, liek mums

arī sevi pašus pareizi apspriest un novērtēt. Nu mēs ne-

esam vairs droši tikai sevī, bet Dievā, līksmi un priecīgi

ne tikai dabīgās lietās vai savās iedomās, kas mūs gan

aizrauj, tomēr atkal pieviļ un atstāj, bet Jēzū Kristū. Mēs

lūkojamies uz grēku un skumstam un bīstamies, bet mēs

lūkojamies arī uz pestīšanu un esam paļāvīgi. Tā taisno-

šanas mācība savieno divas pretējās puses, viņa savieno arī

taisno un svēto un žēlīgo un mīlestības pilno Dievu. Tā

apvieno to cilvēka sirdī, dzīvē un ticībā. Ne ikvienam jā-

iet caur sirdsapziņas bailēm, jo taisnošanu pārdzīvojam

kristīgajā draudzē, kur topam pievesti Dievam Jēzū Kris-

tū, bet katram jānododas Dieva apžēlošanai un pieņemša-

nai. Šī nodošanās ir izšķirošs solis, tai jābūt tādai, ka cil-

vēks nebūt neskatās uz savu vērtību, tā prasa grēcīguma

apziņu. Bet tā kā modernajam cilvēkam šī daudzkārt ir



tapusi sveša, tā kā viņš negrib sevi īsti par grēcīgu Dieva

priekšā atzīt, tad viņam arī tapusi sveša taisnošanas mā-

cība. «Tā nav teorētiska mācība, kas būtu derējusi tikai

savam laikam, viņa ir mūžīgais evaņģēlijs. Un savā atsva-

binātājā stingrībā tā modernajai paaudzei varbūt vairāk

vajadzīga un svētīgāka nekā jebkurai agrākajai.» Tā teica

baznīcvēsturnieks Holls 1907. g., priekš pasaules kara, kad

paļāvība uz prātu un kultūras spēkiem bij jo liela. Tai

paaudzei, kas gājusi caur lielo karu un piedzīvojusi vilša-

nos, vajadzētu tai atvērt dzirdīgākas ausis. Jeb vai ir aiz-

mirsuši mācības un Dieva pārbaudījumus un grib celties

atkal aklā pašpaļāvībā?

Pievedīšu vēl kāda, mums tuvākstāvoša un visu cie-

nīta vīra izteicienu, ko var attiecināt uz šo jautājumu.
Priekš kara, laikam 1913. gadā, mēs vairāki latviešu mācī-

tāji un teologi bijām kopā Dubultos kā viesi L. Bērziņa

un F. Šmithena pansionātā. Mūsu starpā bija arī nelaiķis

prāvests Dr. theol. K. Kundziņš. Starp citu iznāca arī sa-

runa par to, ka baptisti pārmetot luterāņiem, ka viņiem

trūkstot drošas ticības pestīšanai un cerības uz nākamo

dzīvi. Kāds baptists esot prāvestam jautājis: vai jūs ticat,

ka nāksiet debesu valstībā. «Es viņam atbildēju,» tā ap-

mēram sacija Kundziņa tēvs, «jā, es ticu, ne pamatojoties

uz saviem darbiem un nopelniem, bet es ticu, ka Dievs

mani pieņems savā žēlastībā.» Tā, man šķiet, arī viņš ap-

liecināja taisnošanu ticībā kā savas dzīves un cerības

pamatu.

Vēl varētu iebilst, ka taisnošanas mācība neliek lielu

svaru uz cilvēka darbību, aktivitāti. Dedzīga, sparīga dar-

bība tas svarīgākais ticības dzīvē. Dieva garam jāsatver,

jāvada cilvēks. Jēzus Kristus ir teicis: Uguni esmu nācis

mest uz zemi, un kā es vēlētos, ka tā jau degtu. Neviens,

185
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kas savu roku liek pie arkla un skatās atpakaļ, nav derīgs

Dieva valstībā. Dieva gara spēkam, atjaunotai dzīvei jā-

stāvot pirmā vietā. Tamdēļ taisnošanu ticībā nobīda pie

malas. Tā neierosinot darbību un mīlestību. — Bet vai

taisnošanas mācība to izslēdz, vai stāv tai pretim? Ja sa-

ņemam taisnošanu no Jēzus, kas par mums nodevies, kas

mūs mīlējis, kas mūsu labā darbojies, vai tad netopam

dzīti uz nodošanos Dievam un viņam, vai tas neierosina

mūs uz svētošanos, darbību un mīlestību?

Un tomēr beidzot: Lai cilvēks arī daudz darbotos,

būtu nez' cik dedzīgs, parādītu daudz mīlestības, vai viņš

drīkst ar to lepoties, uz to galvenā kārtā paļauties Dieva

priekšā? Mūsu darbībā, dedzībā un mīlestībā ir vēl savi

trūkumi, sava nepilnība, ir arī vēl tikai cilvēcīgais. Tam-

dēļ taisnošana ticībā paliek mūsu pēdējais atbalsts un pē-

dējās cerības pietura. To izteica dziesmas vārdi, ar ko

iesākām savu apcerējumu, un ar to to arī beidzam.
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Prof. E. Zicāns

Pamatakmens Sijonā.

Jez. 28, 16—17a.

Pravieti Jezaju uzskata par ticības apliecinātāju Ve-

cajā Derībā. Tas saprotams, ja ņemam vērā kā Jezajas

teoloģisko pārliecību vispār, tā it sevišķi divas vietas viņa

grāmatā, Jez. 7, 9 un 28, 16, kur Jezaja runā tieši par ti-

cību. Otrajā gadijumā (28, 16) tekstā atrodams priekš-

stats par pamatakmeni jeb stūrakmeni, kas likts Sijonā.

Ebreju teksts:

16. lākēn ko 'ūmar '"donaj j'hovū hinnī jissad

be

sijjon 'eben 'eben bochan pinnat jikrat mūsūd

mū
Ssūd hammaia

mīn lo J jachīš.

17a. v
esamtī mīšpūt l'kūv us'dākū Vtniškelet.

Tulkojums (iekavas likti vārdi, kas eliminejami, sk.

zemāk):

16. Tadeļ ta saka kungs Jahve:

Redzi, es esmu licis par pamatu Sijonā (akmeni)

pārbaudītu akmeni,

dārga dibinājuma (kas ir dibināts) stūrakmeni;

kas tic, tas nesteidzinas;

17a. es likšu tiesu par mērauklu un taisnību par lodi.

Šis teksts tāpat kā daži citi svarīgi Vecās Derības tek-

sti, ir daudz lietots, dažādi tulkots un arī pārveidots. Lai

noskaidrotu, ko pravietis ir teicis, vispirms jāatšķir vēlā-
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kie pielikumi un grozijumi. Norādijumus teksta korektū-

rai dod grieķu tulkojums, kas, kā zināms, ir vecāks par

tagadējo ebreju tekstu. Salīdzinot šo tekstu ar grieķu tul-

kojumu, atrodam, ka grieķu tulkojumā:

1) perfekta «j iss a d» vietā stāv £yo) š{j.p£XX(o e?c ta

kas nozīmē to pašu ko ebr. «josēd», latviski:

lieku pamatu; 2) vārds «eben» (akmens) lietots tik

vienu reizi, ar epitetu dārgs(Xi'frov noluzelfļ) 3) trūkst vār-

da «m ūss ā d» (= kas ir dibināts); 4) ebr. «15

jāchīš» (= nesteidzinās) vietā stāv oi> jiyj xaī2iaxuvsM)

(=-= netiks apkaunots), kas atbilst ebreju «lo' jēboš».

No abu tekstu salīdzinājuma redzams, ka otrreizējais

'eben ebreju tekstā ir ditografija, tādēļ svītrojams,

tāpat vēlāk pieliktais «mūssād». Šo vārdu svītrošanu prasa

arī ebreju teksta ritms (3 -f- 2), kas ar to tiek restaurēts.

Masoretu perfekta forma «j i s s a d», kuras vietā grieķu

tekstā stāv tagadne, ir masoretu eksegezes rezultāts. No

masoretu viedokļa raugoties, nevarēja teikt, ka Jahve

liek pamatu Sijonā, bet vajadzēja teikt, ka viņš to jau

ir licis, zīmējoties uz Jeruzalemes templi. Šī paša ie-

mesla dēļ gan arī būs radies pieliktais vārds «mūssād».

Lielākas grūtības sagādā ebreju teksta «lo' jāchīŠ». Bē-

mers grib saglābt šī vārda autenticitati, vezdams to sakarā

ar Jez. 5, 19 (J. Boehmer, Der Glaube und Jesaja, ZATW

41, 1923). Tomēr atstatums starp abiem tekstiem pēc sa-

tura ir tik liels, ka atkarība nav pieņemama. Lielākā daļa

eksegetu tad arī atrod, ka šinī vietā ir ieviesusies tekstā

kļūda. Labojumi ir dažādi: «lo' jāchīl» = nebaidīsies,

«lo' jēchat» == neiztrūksies, «lo' jāmūš» — neatkāpsies,

«lo* jēboš» = netiks apkaunots v. c. Glika tulkojumā,

sekojot Luteram: nebēgs. Tā ka neviens no labojumiem



nav drošs, tad pieņemams vecākais grieķu tulkojums: ne-

tiks apkaunots.

Teksta izpratnei nepieciešama arī iepriekšēja dažu

vārdu un to sintaktiskās sakarības noskaidrošana. Grūtī-

bas sagādā vispirms: pinnat jiķrat mūsād. Vārds pirmā no

celma pānā — vērsties apzīmē stūrakmeni, no kura mūris

iet citā virzienā. Šāds akmens, kas nosaka virzienu, var

būt nevien pamatā, bet arī celtnes virsotnē vai vārtos. Šinī

gadijumā, kad runā par pamata likšanu (mūsād no jāsad
= likt pamatu), gan var domāt tikai par pamata stūrak-

meni. Tekstā lietotā vārda forma pinnat tikai sarežģī sin-

taktisko konstrukciju, bet teksta izpratnei neko nedod,

tādēļ tās vietā jālasa pirmā. Vārds mūsād ir substantivs,

kas nenozīmē tikai pamatu, jo tad būtu jālasa mosād, bet

dibinājumu, t. i. visu celtni, ieskaitot pamatu. No tā iz-

riet, ka ne tikai pamatakmens Sijonā uzskatams par dārgu,

bet viss dibinājums.

Eksegetus lielā mērā nodarbinājis arī teikuma «Kas

tic, tas nepaliks kaunā» (koriģējums pēc gr. teksta, sk.

augšā) novietojums tekstā. Bēmers augšā minētajā rakstā

grib šo teikumu, tāpat arī 7, 9, pavisam eliminēt no Jeza-

jas tekstiem un attiecināt uz vēlāko judaisma laikmetu.

Tas nav iespējams jau aiz tā iemesla, ka ticība pieder pie

Jezajas teoloģijas stūrakmeņiem. Minētie teksti izsaka

vārdos tik to, kas arī citur pēc būtības apliecināts, tādēļ

nav eliminējami. Ir taisnība, ka minētais teikums nav for-

māli saistīts ne ar iepriekšējo, ne sekojošo tekstu. Šī ie-

mesla dēļ Prokšs (Procksch, Jesaia 358) grib saprast šo

teikumu kā pamatakmens uzrakstu. Bet šādai konstruk-

cijai mēs tekstā neatrodam ne mazākā pamata, un tā nav

arī vajadzīga. Pravieši nav rakstnieki, kas savas domas

formulē nogludinātās frāzēs. lekšējā dinamika, ekstatis-
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ko jūtu spraigums, pēkšņas ideju asociācijas bieži meklē

izteiksmi aprautos, savā starpā nesaistītos teikumos. Ka

Jezajas stilam ir šādas īpatnības, to pierāda vairākas vietas

Jezajas grāmatā, piem., 1, 12 sek. v. c. Tā arī šinī gadi-

jumā minētais teikums kopā ar pārējiem rada īpatnēju

eliptisku izteiksmes veidu, kas raksturo augsto Jezajas

gara spraigumu, pieskaroties dievišķās atklāsmes dziļāka-

jam saturam.

Kas ir šīs atklāsmes saturs? Jezaja aplūkojamā tekstā,

kā arī citur, nerunā vienkāršos vārdos, bet gleznās: Jahve

liek Sijonā pamatakmeni, stūrakmeni dārgam dibināju-

mam; kas tic, tas netiks apkaunots; tiesa būs par mēr-

auklu, taisnība par lodi. Pareiza satura izpratne ir atka-

rīga no pareiza šo gleznu iztulkojuma.

Eksegetu uzmanību parasti vispirms saista pamat-

akmens. Vecāko eksegezi atrodam Jaunajā derībā: Kri-

stus ir dzīvs akmens, Dievam izredzēts un dārgs, celtne ir

draudze, kas veidojas no atsevišķiem draudzes locekļiem

kā no dzīviem akmeņiem par garīgu namu, svētu priesteru
saimi (I Pēt. 2, 4—5). Līdzīgā kārtā daudzi vēlākie ekse-

geti, sākot ar Jonatāna Targumu un beidzot ar Selinu un

Prokšu uzskata Mesiju par pamatakmeni, kamēr citi

meklē atrisinājumu citā virzienā, iztulkodami pamatak-

meni gan par pašu Sijonu (Hitzig), ganpar Jahvi (Chevne),

gan par Jezaju pašu vai tautas atlikumu (Schmidt, Hem-

pel), gan par tekstā minēto «tiesu un taisnību» (Boehmer)

un citādi.

Jezajas, tāpat kā citu autoru, salīdzinājumi un gleznas

izprotami tik saskaņā ar paša autora pārliecību un uzska-

tiem, kas tā tad vispirms jāņem vērā. Pirmkristiešiem

bija iemesls uzskatīt Kristu par pamatakmeni un draudzi

par celtni, jo viņi sava laika notikumos saskatija Vecās Dc-
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rības cerību piepildīšanos. Notikumu secība, papriekš
Dieva dēls kā pamats, pēc tam draudze kā celtne uz šī

pamata, viņu uzskatus apliecināja. Jezajas rakstos šādas

secības nekur nav, nav arī nekur gaidāmais ķēniņš, Jahves

gribas piepildītājs, uzskatīts par Jahves gribas piepildīša-
nas pamatu. Jaunā Derība, pieņemdama Kristu par pa-

matakmeni, pieliek pamatakmenim epitetus dzīvs un

dārgs. Vecās Derības tekstā vārda dzīvs nemaz nav, bet

dārgs attiecināts ne uz stūrakmeni (pirmā), bet uz Jahves

dibinājumu (mūsād), tā tad uz visu celtni, ieskaitot pamat-

akmeni. Prokša mēģinājums šķirt pamatakmeni no celt-

nes atbalstoties uz teikuma: «Esmu licis tiesu par mēr-

auklu un taisnību par lodi» ir pārāk mākslots un nepār-

liecina. Vecās Derības tekstā pamatakmens un celtne

kā Jahves dibinājums paliek nešķirami kopā. Vispirms
tā tad ir jānoskaidro, kas ir Jahves dārgais dibinājums Si-

jonā.
Ir mēģināts par Jahves plāna realizēšanas iesākumu

uzskatīt Jezajam vistuvāk stāvošās aprindas, viņa bērnus

un mācekļus, kas apzīmēti par viņa liecības glabātā-

jiem (Jez. 8, 16—18). Tālāk varētu domāt par Jezajas

rakstos bieži minēto tautas «atlikumu» pēc soda ižcieša-

nas, kura sastāvā varētu būt arī minētais Jezajas pul-

ciņš. Tomēr nav nekādu drošu norādijumu, ka tā pakā-

peniski veidotos Jahves celtne. Ilgstošs process nebūtu

arī savienojams ar Jahves varenību. Jezaja vairākkārt

norāda, ka Jahve mierīgi nogaida savu laiku un tad

pēkšņi izdara savu darbu (Sal. 18, 4 sek.). Šī darba

rezultātā sabrūk visi cilvēku nodomi (7, 16; 17, 14;

28, 21) Jahves gribas piepildijums ir viņa valdība Si-

jonā «tiesībā un taisnībā, tagad un mūžīgi» (9, 6). Kā

citur Orientā, tā arī še Dieva gribas izpilditājs ir ķēniņš,
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kas valda pēc Dieva prāta. Būdams pārliecināts, ka israe-

liešiem tāds ķēniņš ir jau bijis Dāvids, ka viss posts un

nelaime valsts lietās un reliģiski tikumiskā dzīvē sācies ti-

kai vēlāk, kad cilvēki sākuši rīkoties pēc sava prāta, Je-

zaja gaida tādu Dāvida nama atvasi, kas darīs Dieva prātu

(11, 1 sek.). Šī ķēniņa valstība būs paša Jahves valstība.

Jezaja vairākkārt to nostāda pretstatā sava laika pasaules

lielvalstīm, kas cenšas iekarot pasauli. Tas darīts arī pe-

rikopē 28, 14—22, tādēļ nav iemesla aplūkojamo tekstu

28, 16—17a šķirt no šīs perikopes, kā to dara Prokšs. Je-

zaja domā, ka glābšana nav meklējama ne Asirijā, ne Ēģip-

tē, ne sīko valstu sadarbībā, bet Sijonā. Sijona ir pasau-

les centrs (2, 2 sek.), še pacelsies nākotnes miera valsts,

atgriezīsies paradize (11, 6 sek). Redzams, ka Jahves dār-

gais dibinājums Sijonā nav nekas cits kā Dieva valstība

virs zemes.

Kas ir šīs mūžīgas celtnes pamatakmens? Kāds lai-

cīgs ķēniņš, kādu Jezajas laikā uzskatīja par svaidīto,

t. i. Mesiju, tas nevar būt. Jezaja to arī nesaka, bet

apliecina tikai, ka Jahve šo celtni dibina (jūsēd), likdams

tai drošus pamatus. Šis Jahves darbs nav izmērojams cil-

vēcīgiem mērogiem, nav iekļaujams cilvēcīgos priekšsta-

tos. Jezaja apliecina: «Dīvains viņa darbs», «gluži sveša

viņa strādāšana» (28, 21). Pamatakmens nevar būt arī

pats Jahve, jo Jahve, kā Prokšs pareizi aizrāda, ir pamat-

akmens licējs. Atkrīt arī Sijona, kas ir tikai vietas apzī-

mējums, tāpat jūdu eksegetu izceltais Jeruzalemes templis,

jo tas pastāvēja jau priekš Jezajas. Norādijums uz pamat-

akmeni jāmeklē pašā tekstā, un tas atrodams teksta tur-

pinājumā par ticību.

Jezajas teikums: kas tic, tas netiks apkaunots, kaut

gan gramatiski atšķirts no pārējiem teikumiem, to-



mēr idejiski cieši saistīts ar dievvaldības priekšstatu.

Ebreju tekstā lietotais vārds hamma'amīn (— kas tic)
nozīmē gan ticēšanu teiktajam vārdam, gan uzticēša-

nos vadībai. Prokšs uzsver ticēšanu vārdam (Jesaia 117),
t. i. pravieša sludinājumam. Tomēr Jezajas uzskatu rām-

jos pirmajā vietā nostādams nevis intelektuālais, bet gan

ētiskais moments. Jezaja redz savas tautas vēsturē pret-

statu starp Jahves gribu un cilvēku nodomiem. Paļauša-

nās uz saviem spēkiem, kas izriet no cilvēku iedomības un

augstprātības, attālina cilvēkus no Dieva un ir par posta

cēloni. Jezajas laikā tautai draud bojāeja no ārējiem ie-

naidniekiem, galvenā kārtā asiriešem. Jezaja neatlaidīgi

karo pret visādām politiskām kombinācijām, būdams pār-

liecināts, ka tauta, uzticēdamās Jahves vadībai, var ne ti-

kai glābties no posta, bet nostāties pat citu tautu priekš-

galā Jahves dibinātājā valstī. Tā ticība uzticēšanās nozī-

mē kļūst par priekšnoteikumu tautas eksistencei, par ķīlu

goda un slavas pilnai nākotnei. Ja Jahves dibinājumā Si-

jonā šāda nākotne ir paredzēta, tad varam arī teikt, ka

šī dibinājuma stūrakmens ir ticība. Jahve ļauj vaļu cil-

vēkiem dzīvot arī pēc viņu prāta, bet sekas tam ir bojā-

eja. Kritiskajā brīdī tomēr Jahves darbība parādās vis-

skaidrāk!: viņš jau liek nākotnes valsts pamatu. Ar viņa

ziņu nāks tauta, kas vairs «netiks apkaunota», tādēļ ka

stāvēs uz ticības pamata.

Jahves valstībā tiesa būs par mērauklu, taisnība par

lodi. Bēmers, kā augšā aizrādīts, teksta pēdējā teikumā

minēto tiesu (ebr. mišpāt) un taisnību (ebr. sedāķā) uz-

skata par Jahves dibinājuma stūrakmeni. Tas nav iespē-

jams jau tādēļ, ka nesaskan ar Jezajas zīmēto ainu: mēr-

aukla un lode nav nekāds stūrakmens, bet amatnieka in-

strumenti, ar kuru palīdzību nosaka celtnes apmērus un
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taisnumu, lai tā būtu glīta un stipra. levīdams šos priekš-
status savā poētiskajā gleznā, Jezaja grib raksturot Jahves

dibinājuma ētiskās īpašības. No Jezajas rakstiem redzams,

ka tiesības viņa laikā bieži mītas kājām, taisnība likta no-

vārtā. Jezaja, kas nesaudzīgi pret to karojis, grib teikt,

ka Jahves valstībā tiesiskiem un ētiskiem pārkāpumiem

vairs nebūs vietas. Sociālā netaisnība ir to cilvēku darba

sekas, kuri neuzticas Jahves vadībai, bet seko saviem pa-

tīgajiem nolūkiem (1, 21 sek.; 5, 18 sek.). Jahves dibinā-

tajā valstī šādu cilvēku vairs nebūs, tādēļ visāda veida

pārkāpumi likvidēsies. Ļaunās iedabas vietā stāsies die-

višķās gudrības, saprāta, padoma, dievatziņas un dievbijī-

bas iedaba; dzīve kļūs gaiša un skaidra (11, 2 sek.)

Tāds ir Jezajas atklāsmes dziļākais saturs aplūkojamā

tekstā, tāds ir viņa reliģiski apgarotais nākotnes ideāls.

Šāda atklāsme nav mierīgu pārdomu sekas, bet profētis-

kās gaišredzības augstākais uzliesmojums, kas kā zibens

šautra pāršķeļ nakts tumsu un atplaiksnās bezgalīgās
tālēs.

Idejas ir mūžīgas. Jaunās Derības autori, iztulkodami

aplūkojamo tekstu (I Pēt. 2, 4 sek.), piemēroja viņā izteik-

tās atziņas sava laika Dieva valstības priekšstatam. Dieva

valdības ideja laiku gaitā skatīta dažādās perspektivēs, bet

savos pamatos palikusi tā pati. Arī mēs zinām, ka tas,

ko cilvēki dara, iznīkst, bet tas, ko Dievs nodibina, pastāv

mūžīgi. Svētīts ir tas mūžs un tas darbs, kas ticībā veltīts

Dieva gribas piepildīšanai.



Vec. doc. Alb. Freijs

Kāpēc es gribu iesvētīties?

(Reliģijas psicholoģiska studija)

Konfirmacijai ir liela nozīme evaņģēliskās baznīcas

dzīvē. Tās saturu un mērķi zināmā mērā noteic konfirma-

cijas dienā jauniešiem atbildamie jautājumi. Tie noteic,

ka konfirmacijas mācībai jāsagatavo konfirmandi tā, lai

viņi ar skaidru apziņu var solīties, kā to prasa baznīcas

agenda, turēties pie ticības uz Dievu Tēvu kā radītāju,

Dēlu, kā pestītāju un Svēto garu — visu dzīvu darītāju,

pie tam kā šo ticību skaidri un gaiši apliecina un sludina

evaņģēliskajā baznīcā. Tie noteic, ka konfirmandi jāsa-

gatavo apzinīgai un pareizai šādu jautājumu atbildei:

1) vai gribat pastāvīgi palikt pie šīs ticības un līdz ar to

arī pie evaņģēliskās luteriskās draudzes mācības: ka mēs

grēcinieki no žēlastības tiekam izglābti — tik vien caur

ticību uz mūsu Kungu Jēzu Kristu — un vai gribat uzti-

cīgi pie tās turēties dzīvojot un mirstot; 2) vai solāties,

tikuši pēc šīs ticības dzīvot, savam Pestītājam pakaļ staigāt

pazemībā un paklausībā, Dievu mīlēt no visas sirds un

savu tuvāku kā sevi pašus; un 3) vai arī solāties, lai va-

rētu tā dzīvot un staigāt, pastāvīgā dievlūgšanā uzticīgi

lietot Dieva žēlastības līdzekļus, proti viņa svētos vārdus

un sakramentus. Šie konfirmacijas dienā atbildamie jau-

tājumi zināmā mērā noteic to, kas jāmāca un par ko jau-

niešiem konfirmacijas mācības laikā ir jātop skaidrībā, lai

ar skaidru sirdsapziņu un dziļu nopietnību tie varētu po-

zitivi atbildēt šos jautājumus.
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Konfirmacijas akta būtiskais saturs un nozīme pēc

agendas ir konfirmandu uzņemšana par draudzes pilnī-

giem locekļiem, kam tiek piešķirta «pilnīgi daļa kā līdz

šim pie Dieva vārdiem, tā jo projām arī pie svētā vakar-

ēdiena un visām citām žēlastības dāvanām, svētībām un

tiesībām, ko Kungs savai draudzei virs zemes devis
. . .»

Kā attiecīgie jautājumi, tā pats šī uzņemšanas akta būtis-

kais mērķis nosprauž pa daļai mācītājam viņa konfirma-

cijas mācības apjomu un saturu.

Konfirmacijas mācības nolūks nav jauniešiem iemācīt

nepieciešamos ticības mācības gabalus. Obligatoriskie no-

teikumi par iesvētāmo jauniešu sagatavošanu noteic, ka

tiem, kurus pieņem konfirmacijas mācībā, jāzina svarī-

gākie Vecās un Jaunās derības stāsti, M. Lutera mazais

katķisms, 20 pazīstamāko baznīcu dziesmu meldijas, vis-

maz viena rīta un vakara lūgšana un baznīcas gada kārta.

Konfirmacijas mācībā nepieņem jauniešus ar nepietieko-

šām zināšanām ticības mācībās. Tādēļ konfirmacijas mā-

cība ir jau iegūto zināšanu padziļināšana un noskaidro-

šana. Zināmais jāpadara par konfirmandu dzīves nepie-

ciešamo saturu, katra dzīves soļa drošāko pamatu. Zinā-

mais ir jānostabilizē. Jāatraisa saites, kas neļauj vēl ap-

stiprināt dzīvo ticību, un jāpaceļ nākošā pilntiesīgā drau-

dzes locekļa kristīgās apziņas aktivitāte.

Tas ir svarīgs konfirmacijas mācības uzdevums. Lai

to veiktu, tad nepietiek vienīgi ar pasniedzēja krietnām

subjektivām spējām, centību un darba izpildijumu pēc la-

bākās apziņas. Ir jāatrod ceļš uz konfirmandu dvēselēm,

jāuzmin viņu dvēseles vajadzības un prasības un jādod tas,

ko viņi apzinīgi vai neapzinīgi sagaida no konfirmacijas

mācības vispāri un to pasniedzēja īpaši. Zināmu skaid-



rību še ienes reliģijas psicholoģijas pētniecība, kas nepa-

iet garam še izvirzītai problēmai.
Par reliģijas psicholoģisku pieeju jauniešiem konfir-

macijas mācībā vispirms ir interesējies 0. Lorencs, viens

no vācu reliģijas psichologiem. Viņa pētijumi dod norā-

dijumus, kā iespējams iegūt dziļāku skatu iesvētāmās jau-

natnes dvēseles attīstības procesos un īpatnībās un kā ar

to saskaņā izkārtot pasniedzamo vielu, piemērojoties kon-

firmandu individuālām prasībām. Reliģijas psicholoģija,
kas izlieto jaunākos jaunatnes psicholoģijas un socialpsi-

choloģijas atzinumus, vairs neaizstāv sastingušu konfir-

mandu mācības pasniegšanas metodi. Tā atzīst, ka šīs

mācības pasniedzamā viela pilnīgi dažādi ir jāpiemēro jau-
niešu dvēseles īpatnībām, ko noteic dažkārt viņu piede-

rība pie laukiem vai pilsētas, vairāk vai mazāk izglītotām

aprindām, zemniecības vai strādniecības un tamlīdzīgi.*)

Plaši konfirmacijas mācību reliģijas psicholoģijas ap-

gaismojumā nostāda Vilhelms Knūts (W. Knuth) savā rak-

stā «Die Psvchologie des Konfirmandenalters m ihrer Be-

deutung fiir den Konfirmandenunterricht» (iespiests «Ar-

chiv fūr Religionspsvchologie und Seelenfiihrung», IV

Band, 1929, p. 217.—298.). Šis pētijums pierāda, cik

nepieciešami konfirmandu mācībā ir ievērot kā reliģijas

psicholoģijas, tā bērnu un jaunatnes psicholoģijas atzinu-

mus, lai pareizi nospraustu konfirmandu mācības mērķus,

atrastu iespēju šo mērķi sasniegt, izlietotu vajadzīgāko un

pareizāko metodi, un pareizi izvēlētu mācības vielu.

Lai konfirmandu mācībā atrastu pareizu reliģijas

psicholoģisku pieeju jauniešu dvēselēm, tad tā izpētīšanai

irpielietota arī reliģijas psicholoģijā pazīstamā anketu mc-

*) Sal. W. Gruehn, Religionspsychologie, 1926, p.
148.
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tode. Tā, piemēram, pieminam Hansu Ditmeru (Dittmer)

un Mārtiņu Rašu (Rasch). H. Ditmers ir izsūtijis šādu an-

ketu: 1) vārds, 2) vecums, amats, 3) vai konfirmandu

mācība ir kaut kādā ziņā jūsu dzīvē bijusi nozīmīga, 4) kas

iekšēji jūs aizkustināja (mācītāja personība, mācīšanas

veids, mācība pati), 5) vai jums ir vēl kādas atmiņas par

konfirmacijas mācības laiku, 6) vai šis laiks jums ir ne-

patīkams un kāpēc, 7) ko jūs tagadnē uzskatāt par kon-

firmacijas mācības būtisko uzdevumu. Šādas anketas at-

bildes, no kurām raksturīgākās arī viņš publicē, dod mā-

jienus par to, uz ko konfirmacijas mācībā griežama vērī-

ba.*) M. Rašs liek atbildēt kādas audzināšanas iestādes

111 audzēkņiem (69 zēniem un 42 meitenēm) šādus jautā-

jumus: vai gājis konfirmandu mācībā — kad — kur —

pie kāda mācītāja — ko pārrunāja šinī mācības laikā —

ko var atstāstīt no šīs mācības.**) Arī šis pētijums ļauj

ieskatīties jauniešu un konfirmacijas mācības attieksmē

un saskatīt trūkumus vienā vai otrā pusē.

Neatkarīgi no minētiem vai neminētiem pētijumiem,

sava mācītāja amata sākumā esmu mēģinājis atrast reliģi-

jas psicholoģisku pieeju saviem pirmajiem konfirmandiem.

Lai izzinātu savu konfirmandu reliģiskās vajadzības, viņu

neskaidros un tādēļ noskaidrojamos reliģiskos un ētiskos

jautājumus, viņu vispārējo, bet īpaši kristīgo dvēseles

noskaņojumu, tad liku katram konfirmandam atbildēt an-

ketu, kas aptvēra vairākus jautājumus.
Vairākus gadus (sākot ar 1927. gadu) devu Allažu

draudzes iesvētāmai jaunatnei atbildēt anketu. Atbildētā-

jas jaunatnes vecums sniedzas no 17—20 gadiem. Izglī-

*) Hans Dittmer, Lebendiger Konfirmandenunterricht, 1935, p. 52 sek.

**) «Erinnerungen von Fiirsorgezoglingen an ihre religiose Unterweisung

und Konfirmation» (Zcitsch. f. Religionspsvchologie, 1930., p. 130 sek.).
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tība: sakot ar ceturto pamatskolas klasi līdz ģimnāzijas
pirmām klasēm.

Šinī rakstā gribu aplūkot tikai vienu jautājumu (kas
vienmēr ir likts visu anketu pirmā vietā), un proti: «kā-

pēc es gribu iesvētīties?»*) Izvēlos triju gadu anketēs:

1927. g. (apzīmējums A, anketu skaits 8), 1929. g. (apzī-

mējums B, anketu skaits 16), 1931. g. (apzīmējums C, an-

ketu skaits 25). 1931. gada anketas atbildētas anonimi, bet

1927. un 1929. g. anketas ar parakstu. Atbildes iesnieg-
tas mācības beigās, pēc kam vispāri tās vēl pārrunātas.

Apstrādājot atbildes, izvirzās šādi konfirmacijas mā-

cības apmeklēšanas un konfirmacijas aktu līdzdalības mo-

tivi.

1. Tikai nedaudziem jauniešiem konfirmacija saistās

ar baznīcas likumu, ko nevar nepildīt (A 4); nedaudziem

tā ir tradicija (A 1), ieraša (G 25). Pēdējais saka arī, ka

«mani vecāki vēlas, lai es paliktu ticīgs cilvēks». Viens

raksta: «Visi to dara, atzīdami to par svētu lietu, un ja es

tā nedarītu, tad ar to saviem vecākiem, tāpat arī radiem

sagādātu nepatikšanas un arī pazīstami cilvēki skatītos uz

mani kā uz kādu pārgalvi» (B 16). Šādai atbildei iepretim

nostādama šāda atbilde: «Agrāk iesvētīšanās skaitijās kā

neatliekama prasība. lesvētijās paraduma pēc, neizprotot

iesvētīšanas nozīmi, vai arī tādēļ, ka sabiedriskā iekārta to

prasija. Neņemos apgalvot, ka arī šajos laikos tas tā ne-

būtu, bet tomēr iesvētīties neviens netiek spiests. Arī es

*) 1927. gada anketai šādi jautājumi: 1) Kāpēc es gribu iesvētīties? Kādi

iemesli? 2) Kādam mērķim es dzīvoju? Vai maz ir kāds mērķis kam dzīvot?

3) Kādas ir manas domas par dzīvi, laimi, prieku, sāpēm? 4) Ko man dod reli-

ģija? Manai dvēselei, ikdienai? 5) Vai varu iztikt bez reliģijas, ticības, baznīcas?

Ja var vai
nevar, tad kādi iemesli? 6) Kā vislabāk un patiesīgāk kalpot Die-

vam, sekot Jēzum Kristum? Kā es to piepildu? 7) Kā vislabāk un dzīvāki no-

stādīt draudzes dzīvi? Kā to pilnīgāki izveidot?
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brīvi eju pretī iesvētīšanai...» (A 8). Tā izvirzās no vie-

nas puses griba iesvētīties tradicijas, ierašas dēļ, vai lai ne-

sagādātu nepatikšanas vecākiem un radiem, un no otras

puses brīva izvēle, jo ar konfirmaciju saistās kaut kas vēr-

tīgs (skat. zemāk A 8). Starp abiem šiem diviem tipiem
stāv trešais, kas konfirmaciju atrod par «ārēju, bet skaistu

ceremoniju» (A 7).
2. Liels vairums jauniešu konfirmaciju saista ar tap-

šanu par pilntiesīgu draudzes locekli. Daudzi pavisam

vienkārši, bez kādiem motivējumiem, atbild: «lai kļūtu

par pilntiesīgu draudzes locekli» (C 1, C 2, G 4, C 5, C 6,

C 8, C 9, C 10, C 11, C 12, C 14, C 15, G 17, C 18, C 22,

C 24, 82,84, B 8, B 11, A 3). Divi to pašu formulē tā:

«lai es taptu ieskaitīts kristīgā draudzē» (B 6) vai vien-

kārši «draudzē, kā viens tās loceklis» (B 3), vai «kristīgās

baznīcas draudzē par pieaugušu locekli» (A 7). Daži arī

motivē. Viens raksta: «Mana sirdsapziņa prasa, lai es

kļūtu par kristīgās draudzes locekli un baudītu pilntiesīga

draudzes locekļa tiesības» (B 7). Arī B 5 grib baudīt drau-

dzes locekļa tiesības. Vēl diviem to prasa «sirds balss»

(B 13, B 14). Viens tapšanai par pilntiesīgu kristīgās drau-

dzes locekli dod raksturīgu motivāciju, un proti: «jo cil-

vēkam ir nemirstīga dvēsele, kura uzturama jeb barojama

ar Dieva vārdiem» (A 6). Vienam vēl ir plašāka motivā-

cija: «Es esmu cilvēks, nevis pārcilvēks vai necilvēks, kā-

dēļ starp citām tieksmēm — gan labām, gan ļaunām —

man ir tieksme uz reliģiju un tās pārdzīvojumiem, resp.,

garīgām baudām. Daži cilvēki Dievu pielūdz garā un pa-

tiesībā arī bez citu cilvēku klātbūtnes. Es piederu pie tiem

cilvēkiem, kas mīl sabiedrību un arī dievkalpošanu izjūt

pilnīgāki baznīcā. Tamdēļ man nepieciešami būt par piln-

tiesīgu draudzes locekli, lai es varētu visā pilnībā noteikt
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draudzes darbību ...» (A 2). Izskan arī vēlēšanās ņemt

dalību draudzes dzīvē (A 5), saistīties ar draudzes dzīvi un

«atdot visu savu dzīves enerģiju šīs draudzes labā» (C 21).
3. lepriekšējai grupai tuvu stāv zināmā mērā tie,

kam konfirmacija ir pāreja no bērnības uz pieauguša cil-

vēka stāvokli. «Nebūšu vairs bērns, bet pieaudzis cilvēks»

(B 1). Konfirmacija ir akts, kopš kura laika cilvēku skaita

par pieaugušu (B 3, B 16); «iesvētīšana ir pirmais solis

pretim dzīves bangām» (B 12). Šinīs domās atspoguļojas

tautas uzskats par iesvētīšanas nozīmi.

4. Dažiem konfirmacijas nozīme ir drusku dziļāka,

lai gan vēl ar nenoteiktu saturu. Šai dienai viņi apvij gai-

šumu un skaistumu. Raksturīgs ir šāds ilgu pilns aplieci-

nājums: «lesvētīšana ir vienīgais un skaistākais, svētākais

brīdis manā mūžā, kas saista un rāda ceļu turpmākai dzī-

vei» (B 11). Še spriedums aizsteidzies priekšā pašam noti-

kumam. Tādēļ tās ir tik ilgas, par kurām nevar droši sa-

cīt, vai tās arī piepildijās. Še problēma: vai iedomātā ie-

svētīšanas diena saskanēja ar īsteno, vai arī konfirmacijas

diena nav sajaukta ar konfirmacijas mācību. Pie šī tipa

spriedumiem jāpieskaita arī šis: «iesvētīšana sagādā

skaistu reliģisku pārdzīvojumu, kas ieved jaunā dzīvē»

(B 1). Arī tā ir tikai cerība, ko gaida piepildāmies iesvē-

tīšanas dienā. Viens vēl šādi izteic savu lielo cerību: «No

pašas iesvētīšanas es sagaidu lielāku garīgu pacilājumu un

itkā paaugstinājumu, un citu draudzes locekļu manu spēju
atzīšanu lielā cilvēces mērķa — debesu valstības sasnieg-

šanai» (A 2). lesvētīšanas diena ir liela diena; kaut kam

lielam vajaga notikt, kaut kam spēcīgam garīgā ziņā va-

jaga apņemt dvēseles ūdeņus.
5. Daudziem dažāda veida konfirmacijas mācība

saistās ar mācīšanos, zināšanu paplašināšanu, reliģisku jau-
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tājumu noskaidrošanu. Viens raksta: «Katru dienu es ie-

kaļu savā galvā kādu zinātnisku technisku jēdzienu. Visa

mana apkārtne cenšas ienest vairāk gaismas visos uzstādī-

tos jautājumos. Ar jaunekļu sparu mēs pieķeramies vi-

ņiem. Bet vienu ko mēs aizmirstam — paši sevi, savu

iekšējo «es» —

savas reliģiskās jūtas mēs aizmirstam. Šinī

ziņā mums trūkst pat noteiktā jēdziena. Lai to noskaid-

rotu, vajadzīga ir konfirmacijas mācība» (A 1). Vēl skaid-

rāki un noteikti šinī pašā virzienā izteicas otrs: «lesvētī-

šanas mācības stundās tiek noskaidroti jautājumi, kas at-

tiecas uz reliģiju, tiek iztirzāti jautājumi par kristīgās

draudzes pamatiem v. t. t. Tie ir jautājumi, kuri mani in-

teresē, bet kuru pārdomāšanai man neatliek laika
. . .;

iesvētīšanas mācības stundās
. . . iegūstu skaidrāku jēdzie-

nu minētos jautājumos» (A 8). To pašu domu izteic arī

citi, tikai citādos vārdos; piemēram, iesvētīšanas mācībā

viens iet, lai kļūtu tuvāk pie ticības sajēgas (B 16), lai būtu

skaidrs jēdziens par Dievu (C 23), lai tuvāk iepazītos ar

Dieva vārdiem (C 12), ar Dieva mācību (C 19), lai gūtu

skaidrāku izpratni par Jēzus Kristus mācībām (A 5); viens

tieši saka, ka iesvētīšanas mācība «bez vispārējām mācī-

bām skolā dod iespēju dziļāk ieskatīties Jēzus Kristus mā-

cībā, kura tagad skolās pamesta novārtā, kādēļ arī iesvētī-

šanai manā dzīvē būs paliekoša nozīme» (A 7). Viņi vē-

las noskaidrot neskaidros reliģiskos jēdzienus, tikt skai-

drībā ar ticības un tikumības jautājumiem. Viņiem inte-

resē mācība, kā Jēzus Kristus mācība, tā Dieva mācība.

6. Daudziem ar to vien nepietiek. Tie atbild, ka

grib iesvētīties, lai apliecinātu savu ticību (B 5; īpaši

daudz tādu ir 1931. gada gājumā: C 1, C 3, C 4, C 5, C 13,

C 16, C 18, C 24); divi saka, ka grib apliecināt to ticību,

kurā kristīti (C 20, C 21). Visos gadijumos, izņemot abus
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pēdējos, atbildētāji nepasaka savas ticības saturu. Liekas,

tā ir tāda vispārēja šabloniska motivācija.

7. Ir daži, kas paceļas pāri šai ticības apliecināšanas
šablonai. Pāri par to stāv nopietna solijuma došana. «... ii

jāiesvētās un jādod svinīgs solijums, kuru, es gribu teikt,

tālākā dzīvē sev uzstādīt kā ceļa rādītāju, kā mēru, uz

kuru paraudzīties vai viss ir pareizi darīts. Padarīt savu

dzīvi labāku un drošāku vēl ar vienu pamatakmeni (jo par

daudz tie nekad nevar būt) — ir mana vēlēšanās» (A 8).
lesvētīšana še ir solijuma došana. Vienam šis solijums
saistās ar kalpošanu Jēzum Kristum (C 22).

8. Augstāk vēl paceļas divi. Viens grib iesvētīties,

«lai kļūtu tuvāk Dievam» (G 7), bet otrs saka: «Es gribu

Dievu pielūgt, viņam kalpot, izlūgties viņa žēlastību un

saņemt svētību pieauguša cilvēka turpmākā dzīves ceļā»

(B 15).

9. Pēdīgi kā iesvētīšanas motivs jāmin svētā vakar-

ēdiena baudīšana. Divi, šķiet, to uzsver, lai izteiktu sv.

vakarēdiena baudīšanas pirmreizības nozīmi. Līdz šim

viņi" ir gājuši baznīcā, ir klausijušies dievvārdos, bet nav

vēl sv. vakarēdienu baudijuši. Tādēļ viņi iesvētas, lai būtu

dalība pie svētā vakarēdiena. To var dēvēt par naivu uz-

tveri (A 4, A 6). B 3 domā, ka no sv. vakarēdiena baudī-

šanas brīža viņš tiks pieskaitīts draudzei. Dziļāka uztvere

ir trim citiem. Viens iesvētas, lai baudītu sv. vakarēdienu

par grēku piedošanas zīmi, pēc grēku nožēlošanas (B 6),

otrs — lai «baudītu Kristus miesu un asinis, jo Jēzus Kris-

tus saka, kas neēd manu miesu un nedzer manas asinis, tas

nav iekš manis un es iekš viņa» (B 15), trešais — lai bau-

dītu ar svēto vakarēdienu daļu no Kristus (C 7).

Vispāri pret anketu metodi ir celti dibināti iebildu-
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mi.*) Ir arī saprotami, ka ar anketu metodi nav viss no-

skaidrojams, un ka tā nespēj pilnā mērā atvērt reliģijas

psicholoģisko īstenību. Tomēr nenoliedzami atzīstams, ka

ar šīs metodes palīdzību zināms ieskats ir tomēr panā-

kams. Kas tad ir panākts ar še iztirzātām atbildēm? īsā

kopslēdzienā mēs varam sacīt.

L Lielākā tiesa atbildētāju (lauku draudzes konfir-

mandi) konfirmaciju pēc senas tradicijas uzskata par to

iestādījumu, caur kuru iespējams tapt par pilntiesīgu

draudzes locekli, mazākai daļai tā ir ticības apliecināšanai

un vēl mazākai daļai tā ir savu patieso reliģisku ilgu pie-

pildīšanai.

2. Viena daļa konfirmandu gaida no konfirmacijas

mācības, lai noskaidrotu viņiem visus nesaprotamos reli-

ģiskos un tikumiskos jautājumus. Tie ir tie konfirmandi,

kas grib ticības lietas izdomāt līdz galam un tās saprast,

kas grib kaut ko mantot savam prātam, savai pārliecībai.

Šaubīgais grib ticēt, nedrošais uzskatos grib tapt stingrs.
3. Otra daļa konfirmandu gaida no konfirmacijas mā-

cības pacilātību, gara atplaukumu, ticības uzziedējumu. Tie

ir tie konfirmandi, kas grib ticības lietas pārdzīvot un iz-

just tās līdz dziļumiem, kas grib mantot svētību savai sir-

dij. Viņu dvēseles grib kļūt vēl skaidrākas un pilnīgākas.

No šiem reliģijas psicholoģiskiem atzinumiem seci-

nāma tālāk konfirmandu mācības izkārtošana un izveido-

šana, lai pirmā punktā minētais vairākums skatītos uz kon-

firmaciju tā, kā to dara mazākā un vismazākā daļa un lai

tiktu piepildītas abu konfirmandu tipu (2. un 3. punktā

minēto) garīgās vajadzības, mēģinot vienu ar otru tos vēl

apaugļot.

*) Sal. G. Niemeier, Die Methoden und Grundauffassungen der Religions-

philosophie der Gegemvart, 1930., p. 24 sek.
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Doc. Edg. Rumba

Sprediķa uzdevums un sagatavo-
šana.

Grūtākais un svarīgākais uzdevums evaņģēliskā ga-

rīdznieka darbā ir personiskā Dieva vārdu sludināšana —

sprediķis. Evaņģēliskajā dievkalpojumā nekāds cits

moments nevar nostāties līdzās sprediķim, kas Gara spēkā

klausītājus modina, paskubina, iepriecina un pamāca. Arī

dvēseļu kopšanas darbā sprediķis ir svarīgākais līdzeklis.

Galvenā atšķirība starp sprediķi un citiem Dieva vārdiem

dievkalpojumā ir personiskais moments. Mā-

cītāja līdzdalība brīvi runātajos vārdos ir vairāk indivi-

dualizēta nekā tekstos, lūgšanās un ticības apliecībā, ko

viņš smeļ no baznīcas mantu krātuvēm un pēc pašas baz-

nīcas noteiktas kārtības pasniedz draudzei no altāra tādā

veidā, kā svētā tradicija tās uzglabājusi. Sprediķī garīdz-

nieka personībai var ierādīt vairāk vietas nekā citās diev-

kalpojuma daļās.
Ir cilvēki, kam kulta runa izliekas vienkārša un viegla

lieta. Bet neviens cits runas veids nav tik grūts, nekāds

cits uzdevums neprasa gaišāku galvu, lielāku domu bagā-

tību un tīrāku gribas enerģiju kā cilvēku pārliecināšana

par Dievu un iepriecināšana ar Kristus vēsti. Šis uzde-

vums nekļūst vieglāks arī ar mācītāja amatā pavadītājiem

gadiem, kad zināms paradums ir uzvarējis pirmo nedro-

šību. — Laikmets garīgai runai uzstāda

vienmēr jaunas prasības. Cilvēki ir visādu ēr-

tību un atradumu izlutināti. Tie labprāt izvairās no pū-
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lēni, arī no intelektuālas piepūlēšanās, kad jāuzņem kāds

nepazīstams garīgs saturs. Ja barība nav sasmalcināta,

viegli sagremojama un nekairina garšu, tad to labprāt ne-

vēlas baudīt. Garšvielas stājas pirmajā vietā, barojošo sa-

stāvu neievēro un piemirst, ka vissmalkākā garša nespēj

novērst satura liesumu. — Nekad sprediķis garīdzniekam

nav uzlicis lielāku atbildību kā tagadnē. Bet daudzreiz nā-

kas dzirdēt ļoti trūcīgas garīgas runas un šāda parādība

būtu jāizskauž. Kā to panākt?

Dieva vārdi ir jāsludina, jo evaņģēliskās baznīcas lo-

cekļu lielais vairums iet dievnamā, lai dzirdētu personisko

liecību. Tādēļ sprediķu saturs ir jākoncen-

trē un veids jāpaceļ. Sprediķiem jākļūst tādiem, lai klau-

sītāji nožēlotu ikvienu, kas nav dievnamā, un, atgriezušies

mājās, ar savu prieku un saņemto celsmi ierosinātu arī ci-

tos ļaudīs vēlēšanos apmeklēt dievkalpojumus. īstenība

daudzreiz uzrāda pretēju ainu, proti to, ka paši mācītāji

tāpat kā ļaudis ir «izsprediķoti». Sis stāvoklis nav labo-

jams, ja cenšas izvairīties no darba vai pasargāt klausītā-

jus no piepūlēšanās. Abām pusēm, mācītājam tāpat kā

klausītājiem, ir jāpieliek garīgas pūles, lai viens spētu pa-

sniegt un pārējie varētu uzņemt kaut ko patiesi vērtīgu.

Daudzi sprediķi nemaz nepaliek atmiņā, jo runātājs

nav nekā noteikta pasacījis. Svarīgākais iepriekšējais no-

teikums, bez kā labs sprediķis nemaz nav iespējams, ir,

lai runātājam tiešām būtu kaut kas sa-

kāms. Šāda prasība var izlikties pārmērīga, ja apdomā,

ka mācītājam jārunā ik svētdienas vairākas reizes. Bet

atteikties no tās nedrīkst. Vairāki faktori var atvieglot

tās izpildīšanu. — Pirmajā vietā paša sludinātāja perso-

niskā reliģiskā pieredze, ko nevar atvietot ne

runas dāvanas, ne teoloģiskās zināšanas, ne prasme ietērpt
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reliģisko patiesību gleznainos izteicienos. Vienkārša valo-

da, kas nāk no īstas pieredzes, klausītājus ietekmē dziļāki,
nekā skaistākie izteicieni, ko sludinātājs aizguvis no ci-

tiem. Zināms, Dieva patiesība, sasniegusi cilvēku sirdis,

spēj tanīs darboties neatkarīgi no sludinātāja ticības vai

ieskatiem. Bet starpnieks, kas ar vienaldzību vai pat pret

savu gribu kalpo atklāsmes pārnešanai, ir mazāk noderīgs
nekā liecinieks, aiz kura vārdiem stāv visa personība un

kura liecību apstiprina viņa paša pieredze un dzīve.

Tomēr celsme iespējama arī tad, ja sludinātājs bez

bagātas personiskās reliģiskās pieredzes vienkārši

attēlo un izskaidro svētdienas tekstu. Nevar sa-

gaidīt, lai viņš katru svētdienu un varbūt vēl biežāki kon-

centrētā, nevainojamā veidā sniegtu personisku liecību,

kas prasa lielu garīgu un tikumisku piepūlēšanos. Dāva-

nas ir dažādas, bet dāvana sludināt nav dota visiem. Ja

katrā sprediķī prasītu personisku liecību, tad sludinātājs
varētu sākt atradināties no sagatavošanās un svētdienu pēc

svētdienas atkārtot to pašu stāstu. Dzīvais tēlojums ir vie-

nīgais, kas tādā gadijumā vēl var saistīt klausītājus. Bet

katra vienkāršākā homilija ir vērtīgāka par tāda veida

sprediķiem, kas cilvēkiem liek pamatoti domāt, ka Dieva

vārdu sludināšana ir vieglākais un mazvērtīgākais darbs.

Ļoti svarīgs ir sprediķa sagatavošanas

darbs. No šī darba sludinātāju neatbrīvo ne runas dā-

vanas, ne labi apmeklētie dievkalpojumi, ne amatā pa-

vadītie gadi. Tas «apklāj grēku pulku». Ko nespēj lieli

un smagi vārdi, to panāk neatlaidīgās garīgās pūles, kas

ieliktas runas izstrādājumā. Dažs labs piedzīvojis sludinā-

tājs ir izteicies, ka sprediķis viņam kļūstot ar katru reizi

grūtāks, arī tad, ja ir sakāms kaut kas gluži noteikts un

ja sirds ļoti vēlas to pateikt. No ārpuses raugoties šīs pū-
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les grūti saskatāmas un novērtējamas, bet tās atstāj svē-

tīgas pēdas garīgajā runā. — Nepieciešama garīga nodzi-

ļināšanās tekstā, pārdomājot un Dievu lūdzot. Bet tikpat

vajadzīga ir teksta pareiza un nopietna eksegeze. No tek-

sta nedrīkst izvairīties tādēļ vien, ka tas grūts. Atsevišķās

domas un izteicieni jāietērpj glītā, koncentrētā formā. —

Sagatavojot sprediķi jāievēro trīs svarīgas lietas:

L Centrā vienmēr jānostāda Dievs un viņa

atklāsme Jēzū Kristū. Sludinātājam jāiedziļinās Sv.

rakstos un viņu gaismā jāpārbauda sava pieredze un pēti-

jumos iegūtās zināšanas. Tas nav iespējams bez gaiša no-

vērotāja skata un dzīva domu darba, ko ierosina stāsti no

baznīcas pagātnes un tagadnes, stāsti par Dieva ļaudīm

un vārdi, ko izteikuši cilvēki ar ģeniālu intuiciju vai ar

asu pravieša vai pētnieka skatu. Ļaudis negaida tik?i, lai

tiem stāsta par Kristu, bet grib tieši sastapties ar Pes-

tītāju. Tāpēc sprediķa saturā ?\\až jābūt pozitivai vēstij

par salīdzināšanos ar Dievu Kristū. Arī ļaunuma problē-

ma un ciešanu vara atpestīt var būt svarīgi motivi spre-

diķī.
2. Stingra vērība jāpiegriež arī sludinātāja paša iek-

šējai un ārējai dzīvei, ievērojot zināmu pašdisciplī-

nu un askēzi, un izkopjot nepārtrauktu lūgšanu dzīvi.

Celties no bagātīga mielasta, kur laiks pavadīts jautri, bez-

rūpīgi tērzējot, un tūliņ doties dievkalpojumā reti kad

nozīmē būt pienācīgi sagatavotam Dieva vārdu pasludinā-
šanai. Katram kristīgam cilvēkam, bet sevišķi garīdznie-

kiem visā dzīvē jāievēro zināma askēze. To prasa nevien

garīga pieklājība, bet arī mīlestība uz tuvākiem. Pašai dzī-

vei, visam tam, kas cilvēks bijis, ko viņš domājis, runājis
vai darijis, ir lielāks iespaids uz apkārtni, nekā tikai runā-

tājiem vārdiem. Vārda iemiesošanās zīmējas ari uz sludi-
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dam, kas izpaužas dzīvē, un runātajiem vārdiem jāatrodas
pilnīgā saskaņā.

3. Garīdzniekam jākopj dzīva satiksme ar

draudzi. Viņš nedrīkst mākslotā «cienīgtēva» garā ie-

ņemt vietu paštaisītā garīgā paaugstinājumā. Mācītājam

jāapmeklē draudzes locekļi, īpaši slimnieki. Tikai tāds

draudzes vadītājs, kas pazīst savu ļaužu uzskatus un grū-

tības,_yarēs uz tiem runāt ar panākumiem no kanceles.

Mācītājs nedrīkst apmierināties ar to vien, ka viņš vēro

savus draudzes locekļus pa darba istabas logu. Kancele

nedrīkst atrasties nepieejamos augstumos pāri klausītāju

galvām.

Sprediķa mērķis un uzdevums nav tik lielā

mērā apologetiskas kācelsmīgi didaktiskas da-

bas. Uzskats, ka sprediķī būtu jāpierāda Dieva eksisten-

ce vai jāaizstāv dievišķas patiesības, ir maldīgs. Dieva

aizstāvēšana allaž panāk šaubu un nedrošības pieaugumu

klausītājos. Sludinātājam toties ir pienākums mācīt baus-

lību un evaņģēliju, aicināt ļaudis uz grēku nožēlu un rādīt

tiem Jēzus augstāko taisnību, stiprināt viņos pārliecību

par Dievu, Dieva bezgalīgo un bīstamo majestāti, Dieva

varu piedot un atpestīt, pasludināt labo vēsti par Kristu

un viņa darbiem. — Lai labā vēsts tiešām nokļūtu cilvēku

sirdīs un dzīvē, sludinātājam jāizlieto visas dažādās dāva-

nas, asprātība, skaidra un glīta izteiksme, piemēroti pamā-

coši salīdzinājumi, Sv. rakstu un pārējās atklāsmes pa-

matdomas, viss vērtīgais tagadnes un pagātnes rakstniecī-

bā. Ari Pāvils, sludinādams krustā sisto Kristu, izlietoja

dažādus avotus — grieķu dzejniekus tāpat kā Veco Derī-

bu. Sprediķa saturā var ierādīt vietu visam augstajam un

varenajam, kas vien ir atskanējis no cilvēku lūpām. Pes-
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tītajā vārdi tur var sastapties ar ticīgo cilvēku bagāto pie-

redzi; tur atrod vietu rūpīgs domu darbs, mīlestības sil-

tums, izteiksmes skaistums un Gara spēks. Sprediķī nekad

nedrīkstētu iztrūkt evaņģēliju ētiskās prasības,

bez kurām sludināšana zaudē spēku un nozīmi.

Cildeno saturu nedrīkst nogremdēt nolaidīgas un ne-

izteiksmīgas sludināšanas remdenā straumē. Izstrādājot

sprediķa veidu par paraugiem var noderēt pirmdraudzes

ievērojamākie sludinātāji ar Pāvilu priekšgalā. Stefāns

«pilns ticības spēka» ar gudrību un garu (Ap. d. 6, 8. 10.)

runāja par Jēzus augšāmcelšanos. Vai tas nav augstākais

sprediķa novērtējums? Šī gudrība nav viegli iegūta vai

bez pārbaudijuma pieņemta metafizika (1. Kor. 2, 6.—8.),

bet nopietnas un ilgas pieredzes rezultāts. Tāda cilvēka

sludināšana nav tikai vārdi vien; tā dod panākumus, par

ko Pāvils 1. Kor. 14, 24. raksta: «Ja ienāk neticīgs vai

svešinieks, visi viņu ved pie atzīšanas.»

Sprediķu homiletiskas un celsmes vērtības pacelšanu

var sekmēt vairāki formālas dabas faktori:

1. Laiku pa laikam sarīkojot liturģiskus dievkalpo-

jumus vai svētceres brīžus bez sprediķa, samazinā-

tos sprediķu skaits un mācītājs katra sprediķa

izstrādāšanai varētu veltīt vairāk laika. Pilsētās un mazā-

kajās lauku draudzēs tas būtu samērā viegli izdarāms.

Atstatumi starp dievnamiem tur nav lieli un sprediķu mī-

ļotājiem būtu iespēja katru svētdienu noklausīties kāda

mācītāja brīvajā runā arī tad, ja pilns dievkalpojums ar

sprediķi draudzēs notiktu tikai katru otru svētdienu.

2. Sludinātājiem vajadzētu turēties pie pe-

ri kop ē m stingrāki, nekā parasti notiek. Katrai svēt-

dienai paredzētie teksti stiprina baznīcu un palīdz kā drau-

dzei tā mācītājam. Jo ja cilvēkam ir liegta iespēja brīvi
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neiespējamais viņam allaž kļūst iespējams. Arī šinī ziņā
kārtība ir brīvības labākā sargātāja un

aizstāve, jo sprediķī sludinātājs nerunāsavā vārdā un

tādēļ viņam savas domas jāpakārto patiesības vēstij, kuras

nesējs viņš ir. Baznīcas gads evaņģēliju motivus izlieto

diezgan plaši, tikai sludinātājam tie pienācīgi jāizmanto.
Kam garīgā skate vēl dzīva, tas, vērodams šos motivus,

no jauna ieraudzīs svētos, pazīstamos tēlus. Un sludinā-

tājs nekļūs tik drīz vienpusīgs savā domu ievirzē vai iz-

teiksmē, kā kad temata un teksta izvēle atkarātos no viņa

paša. Pazīstamie stāsti draudzes apziņā atdzīvosies vien-

mēr no jauna. Uzticamākie dievkalpojumu apmeklētāji,

dievnamā iedami labprāt atceras: Šodien būs stāsts par sē-

jēju, kas izgāja sēt, vai par labo ganu v. t. t. Vienkāršība

ik reizes nav vieglākā māksla. Sludinātājs varētu biežāki

apmierināties ar vienkāršu homiliju par priekšā rakstīto

svētdienas tekstu, nevis mēģināt tēlot inspirētu personis-

kas vēsts nesēju, kādas viņam īstenībā nemaz nav. Baznī-

cas gada kārtībai ir sava dinamika. Ikvienam, kas papūlas

iejusties baznīcas dievkalpojumu dzīvē, šī kārtība kļūst

par palīgu.

3. Ja kāds pie cita sludinātāja ir atradis ko labāku

nekā pats ir spējīgs izstrādāt, tad viņam ir pienākums pa-

sniegt draudzei taisni šo labāko saturu. Varbūt būtu ietei-

cams spējīgākajiem sludinātājiem uzdot pēc kārtas izstrā-

dāt sprediķus un izsūtīt tos pa draudzēm, lai citi, mazāk

apdāvinātie tos varētu izlietot.

4. Mācītājam nav jābīstas no atkārtošanās.

Nav nekāds ļaunums, ja katrai svētdienai un katram tek-

stam izveidojas savs sprediķis, un ja tas vēlāk reizē ar at-

tiecīgo svētdienu un tekstu atkārtojas. No pieredzes ik-
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viens sludinātājs zinās, ka nav iespējams gluži vārdu pa

vārdam atkārtot reiz kaut kur agrāk sacītu sprediķi. Gro-

zijumi rodas paši no sevis. Ja kāds sprediķis vai priekš-

lasījums ir pamatīgi izstrādāts un satura ziņā vērtīgs, tad

var pat būt labi, ja to notur vairākas reizes. Atkārtojuma

padara izteicienus gludākus un domu sakarību skaidrāku

kā pašam, tā klausītājiem.

5. Brīvās reliģiskās organizācijas parasti sūta savus

labākos darbiniekus kā evaņģēlistus vai atmodas sludinātā-

jus apkārt pa dažādām draudzēm. Tautas baznīcas iekārta

neparedz šādu paņēmienu. Varētu jautāt, vai apdāvinātos

runātājus nevajadzētu nodarbināt pēc iespējas vairākās

draudzēs?

6. Sludinātājs kancelē ir savā ziņā nepieejams. Ne-

viens nedrīkst viņam runas laikā runāt pretī, ne izdarīt

piezīmes. Šāds stāvoklis drīzāk uzliek atbildību, bet ne-

kādā ziņā nedod tiesības izlietot kanceli privātiem nolū-

kiem. Brīžiem jāskumst un jādusmojas, domājot par to,

cik nekristīgā veidā garīdznieki kancelē cenšas sasniegt sa-

vus personiskos vai citus profāna rakstura mērķus. Mācī-

tāja runai jābūt arī korektai. Atraisoties no uzrakstītā

koncepta, pielaižot kancelē lielāku brīvību un vaļīgumu

kustībās, sprediķis var iznākt paviršs un neskaidrs, izvēr-

sties dievbijīgā pļāpāšanā ar daudzām izsaucamām zīmēm,

bez pārdomām un nopietnības. Sludinātāja vēstij jābūt

kristīgi reliģiski koncentrētai un tādai, kas iemanto sirdis,

nevis skumdina vai atbaida klausītājus.

Svarīgākais tomēr ir un paliek Gara dāvanas — c h a-

rismatiskais moments; tās ir svētītas kristī-

gas sludināšanas avots un pamats. To neviens pats sev ne-

var ņemt, ne otram iedot. — Evaņģēliskās baznīcas īpat-

nējā manta ir brīva Dieva vārdu sludināšana. Tā baznīcu
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ir stiprinājusi pagātnē un uzturēs nākotnē. Bet katram vi-

ņas darbiniekam ir jācenšas izkopt sludināšanas dāvanu,

apzinoties, ka «Gars nāk mūsu nespēkam palīgā» (Rom.

8, 26.) visvairs tad, kad katrs no savas puses pēc labākās

apziņas ir centies un darijis visu, kas stāvēja viņa spēkā.
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Doc. F. Treus

Baznīcas jēdziens Vecajā Derībā.

1.

Baznīcas jēdziena pirmie sākumi sniedzas Vecajā

Derībā. Atziņas, kas sagatavojušas tā izveidošanos, nav

vienveidīgas. Var atšķirt trīs šī jēdziena faktorus.

Pirmais un primitivākais ir telpiskais jēdziens par

«Dieva namu». Vecākais teksts ārpus Bībeles ir uzrak-

stīts četrpadsmitajā gadsimtā pirms Kristus. Mitoloģiskā

stāstā dieviete Anata saka:

«Priecājies, Baal!»

«Es tev nesu labu vesti»

«tev dos namu, ka taviem brāļiem.»

Šī nama izgatavošanu uztic kādai mitoloģiskai būtnei,

minot tās vārdu. Pagāniskā «dieva nama» celšanai saga-

tavo māla ķieģeļus. No teksta izriet, ka Baalam pirms

tam nav bijis īpašas viņam veltītas celtnes.

Salīdzinot ar šo aprakstu, daudz vienkāršāks un īsāks

ir vecākais bibliskais stāsts (Gen. 28, 17 sek.) par Dieva

namu. Jēkabs zem klajām debesīm pārdzīvojis Dieva at-

klāsmi. Viņš akmeni, uz kura dusējis, paceļ par piemiņas

zīmi un svaida to, jo apzinās, ka te ir Dieva nams (bet-ēl).

Vēlākā laikā ķēniņa Jozijas reforma panāca šo un

citu kulta vietu oficiālo noliegšanu. Kaut arī Deuterono-

mijā par centralizētā kulta vienīgi atzīstamo vietu runā vēl

vispārējos izteicienos («vieta, kuru Jahve izraudzīs»), to-
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mēr arī šie izteicieni nepārprotami norāda uz templi Je-

ruzalemē. Salamana templis, bet pēc tā bojā ejas — Ciā-

nas kalns vispār — ir šī lokālā Dieva nama jēdziena repre-

zentanti Vecajā Derībā. Par paša tempļa un šī «telpiskā»

jēdziena vēsturi nav nepieciešams šeit tālāk runāt.

Otrais un svarīgākais faktors ir baznīcas spiritualais

princips — Dieva vārds. Kur nav Dieva vārda, tur nav arī

baznīcas un otrādi. Tādēļ patriarchi deva Dieva atklāsmes

vietām īpašus nosaukumus un cēla tur masebas vai altārus

par zīmi, ka viņi šinīs vietās bija saņēmuši Dieva vārdu, kā

Viņa gribas atklāsmi. Šis garīgais un mūžīgais princip3

šķērso laicīgo. Tādēļ blakus, un nereti cīņā ar priesteru

reliģijas formālismu, Vecajā Derībā stāv praviešu reliģija

ar viņai īpatnējo dinamismu. Nevar noliegt, ka arī šī pra-

viešu reliģija slēpj sevī baznīcas garīgā jēdziena dīgļus. Tā

visvairāk veicinājusi tieši šāda baznīcas jēdziena rašanos

un attīstību. (Piemēram: Jez. 55, 8—11.). Jēzus Kristus

vārds par tempļa noplēšanu un uzcelšanu trīs dienās ir

Vecās Derības praviešu iezīmētā garīgā baznīcas jēdziena

augstākais vainagojums, kas tālu pārspēj visu līdzšinējo.

(Jāņa 2, 19 s.)

Trešais konstitutivais faktors baznīcas jēdzienā ir

konkrētāki tverams. To varētu dēvēt par socioloģisko fak-

toru, ja neaizmirst, ka šim vārdam ir reliģisks pamato-

jums.

2.

Ebrēju vārds «kāhāl», lietots substantiva formā, ir

tiešākais baznīcas apzīmējuma priekštecis. Filoloģiski sva-

rīga ir šī vārda radniecība ar substantivu «kol» (balss).
Lai gan līdzīgu atvasinājumu ebrēju valodā nav daudz, šo tezi tomēr var

aizstāvēt. Līdzskaņi «he» un «vav» ir savā starpā radniecīgi. Trešās personas

vīriešu kārtas vienskaitļa sufiksa rakstība ar «he» «vav'a» vietā sastopama vie-



tnmis ebrēju Bībeles tekstā. Tagad no jauna Lakišā atrastos uzrakstos uz trauku

šķembām*) «hē» parādās viscaur «vav'a» vietā minētajā piedēklī, ko vienmēr

izrunāja kā atvērtu «o» (holem). Vārda vidū šāda līdzskaņu atvietošana parādās

retāk, bet tās sekas ir regulāra patskaņu maiņa, jo «he» kā guturals prasa, ka

iepriekšējā zilbē liek patskani «ā». Arī otrs «a» zem šī līdzskaņa «hē» neap-

grūtina izrunu. Retāk novērojama parādība, ka arī otrās zilbes patskanis ir tik-

pat garš, kā substantivā «kāhāl» pirmajā zilbē. levērojot teikto, ebrēju vārdi

«kāhāl» un «kol» nostājas interesantā paralēlismā ar grieķu ,šxxX7pi'a

(baznīca) un tā sastāvda|u, darbības vārdu ,XotXstv" (saukt). Tur, kur

runā par «kāhāl» (sapulces) saaicināšanu, Vecajā Derībā parasti lieto īpašas dar-

bības vārdu formas.

Ebrēju valodā bijis arī darbības vārds «kāhāl» (viņš ir sasaucis), kuru Ve-

cajā Derībā lieto vēl tikai Nīfala un Hifila formās (piemēram: Numeri 10, 7;

16, 3; 20, 10. vienā teikumā ar substantivu «kāhāl», bet Deut. 4, 10; Jud. 20, 1;

Ex. 32, 1; II Sam. 22, 14; I Reg. 12, 21 bez tā). Citās vietās lieto darbības

vārda formu «likt sanākt» (Nu. 20, 4, 12) vai arī «sapulcināt» (Jo. 2, 16.).

Ar visu faktisko pierādījumu trūkumu vārds «kāhāl»

ebrēju valodā tomēr stāv ciešā sakarā ar vārdu «kol». Tā

ir sapulce, kas izziņota jeb sasaukta. «Kāhāl» apzīmē arī

ļaužu sanāksmi, kurā daudz dalībnieku. Rosts (Rost) pat

domā, ka «kāhāl» esot tuvāks «convocatio» (sasaukums),

nekā «contio» (sanāksme, saiets) nozīmei.*I**) Šim ap-

galvojumam šādā formulējumā būs grūti piekrist, jo vie-

tas ar verbālo konstrukciju «likt sanākt» ar to nesaskan.

Liekas, ka vārds «kāhāl» nenozīmē vis «sasaukumu» («das

Aufgebot», «der Aufruf zur Versammlung», kā Rosts sa-

ka), nedz arī «sanāksmi» jeb «sapulci», bet gan ļaužu gru-

pu, kas kopā sanākusi un ir kompetenta spriest. Tie, ku-

rus skar aicinājums, sastāda «kāhāl» (sapulci).

\ar aizrādīt, ka bez verba un substantivā «kāhāl» ir

vēl cits substantivs «kehilā» (sapulce, draudze), kas lietots

Dt. 33, 4. un Neh. 5, 7. un «kohēlet» ar nozīmi — «cc-

*) H. Torczvner: The Lachish-Lettcrs. London, 1938.

**) L. Rost: Die Vorstufen von Kirche und Synagoge im Alten Testament.

BWANT. 24, 1938. 5 lp. p.
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clesiastes», (mācītājs), kas apzīmē personu, kura sapulce
runā un to pamāca.

3.

Līdz šim laikam trūka plašāku apcerējumu par «kā-

hāl» nozīmi Vecajā Derībā. Izņemot Holcingera (Holzin-

ger) konspektivo pārskatu*), nebija gandrīz neviena mo-

nogrāfiska apcerējuma. Bet pašā beidzamajā laikā tādi ir

parādījušies.**) Sastādot šī vārda statistikai sarakstu, ro-

das labs pārskats par «kāhāl» jēdziena attīstību un šī

vārda nozīmes niansēm.

— Vārdu «kāhāl» atrodam sporādiski Jahvista un ci-

tos vecākos bibliskās literatūras avotos. Var apgalvot, ka

to sāk lietot ap astoto-devīto gadsimtu pirms Kristus.

Vecākajā vietā (Gen. 49, 6.)

«Viņu apspriedes lai nenāk mana dvēsele,»

«Viņu sapulcei (kāhāl) lai nebiedrojas mana godība.»

Jāpiezīmē, ka Septuaginta beidzamos vārdus apmainijusi

pret citiem: viņa lasa: „jxy] Ipetaat xa jiou." («lai ne-

tiek manas «aknas», = labsajūta). Zīmīgi, ka šinī

Jēkaba svētības dziesmā uzrunātās personas ir Simeons un

Levi. Simeonitu «apspriedēm» (sod) atbilst levitu sapul-

ces («kāhāl). Šīs sapulces, domājams, ir instances, kas lemj

līdzīgi grieķu «amfiktionijām» (kopas, kas pulcējas ap

svētnīcu), par taisnību un tiesu, pat par karu. Rosts neie-

vēro, ka uzrunātas ir divi personas — abi brāļi, — un viņa

tulkojumam, kas vārdu «sod» (apspriede) interpretē ar

«kāhāl» un otrādi, nevaru pievienoties.

*) H. Holzinger: Sprachcharakter und Abfassungszeit des Buches Joel.

ZAW. 9. (1889) 105—106 lp. p.

**) L. Rost. op. cit. 4—31, 87—91 un 107—149 lp. p. un Rosta neiz-

mantotais: B. Luther: Kāhal und edāh als Hilfsmittel der Ģuellenscheidung m

der Chronik. ZAW. NF. 15 (1938) 44—64 lp. p.
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Otrā vietā, kas arī uzrāda archaiskas pazīmes, ir Nu.

22, 4. Moabietis Balaks saka midianiešiem, zīmējoties uz

Isrāēla bērniem:

«tagad viss šis pulks (kahal) noplicinās visu musu ap-

kārtni, tāpat kā vērsis apēd lauka zāli.»

Šoreiz ar «kāhāl» apzīmēti karotāju pulki. Svešinie-

ku acīs Isrāēla tauta, bet īpaši viņas iesauktie karavīri,

ir «kāhāl». Ja ievēro, ka Jahve ir «Cebaot», tas ir kara

pulku Dievs, tad kļūst saprotami, ka «kāhāl» jēdziens arī

tagad nav bez reliģiska pamatojuma. Atšķirībā no vispā-

rējā apzīmējuma «am» (tauta) šķiet, ka substantivs «kā-

hāl» ar artikulu apzīmē organizētu tautas daļu, vai visus

klātesošos. Varētu šeit pieminēt arī I Sam. 17, 47, bet

Velhauzens (Wellhausen) domā, ka te izpaužas sakrālais

pēc Deuteronomija laikmeta stils («gehort der geistlichen

Sprache der nachdeuteronomischen Zeit an»).*) Šim uz-

skatam var arī oponēt, jo «kāhāl» arī te ir kara pulku ap-

zīmējums.

Vārda «kāhāl» otrā attīstības posma robežās stāv

Deuteronomijs un šī laikmeta literatūra. Šeit jau runā par

«kehal Jahve» (Jahves draudzi). Mi. 2, 5 Rosts atzīmē pir-
mā vietā.**) Nemiera cēlajiem nebūs daļas pie Jahves

draudzes, ir šī teikuma idejiskais saturs. Šinī laikmetā ir

izveidojies konkrēts priekšstats par to, kas pie šīs Jahves

draudzes var piederēt un kas ne. Retrospektivā skatijumā

šīs draudzes dibināšanas — ebrēju valodā: «draudzes die-

na» (jom hakāhāl) ir diena, kad Dievs ar Mozu runāja Si-

naja (Horeba) kalnā. (Deut. 9, 10; 10, 4; 18, 16). Sīkus

rituālus noteikumus satur Deut. 23, 2, 3, 4 un 9, kur sešas

*) Holzinger: op. cit. 105 lp. cite Wellhausen Prolegomena ...
2. izd.

289 L p.

**) Rost: op. cit. 11 lp. v. sek.
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reizes, dažos teikumos pat divreiz, atkārtojas vārdi «kehal

Jahve». Rituālie noteikumi skar fizisko un rases veselī-

bas jautājumus. Visi sveštautieši un viņu pēcnācēji nav iz-

slēgti no kulta piederības uz vienādu laiku. Amonietis un

moabietis nemaz nav pielaists. Rosts no Deut. 23, 2 ne-

tieši secina, ka pie Jahves draudzes tolaik varējuši piede-

rēt tikai vīrieši. Arī vecāks citāts Jos. 8, 35 apstiprina
šo domu, ja pieturas pie ebrēju teksta. Septuaginta šo no-

zīmi ir izdzēsusi. Sniedzu Jos. 8, 35 teksta tulkojumu.

A. Ebrēju teksts: «Un nebija nekā no visa tā,

ko Mozus bija pavēlējis, ko Jozua nebūtu izziņojis visas

Isrāēla draudzes, un sievu, un bērnu, un svešinieku, un ce-

ļinieku, kas to vidū bija, priekšā.»

B. Septuagintas teksts: «ko nebūtu Jozua

izziņojis, dzirdot visai isrāēliešu draudzei: vīriem un sie-

vām un bērniem un svešiniekiem un ceļiniekiem Isrāēlā...»

Isrāēls kļūst par Jahves draudzi, ja tas sadzird sava

Dieva aicinājumu un ir ar Mozu noslēgtai derībai paklau-

sīgs. Derība ir Deuteronomija «kāhāl» jēdziena idejiskais

pamats. Līdz ar to šis vārds gūst svinīgu pieskaņu. Stingri

ņemot, baušļu pārkāpēji būtu jāizslēdz. Bet šīs loģiskās

konsekvences netiek secinātas. Svinīgā noskaņa izpaudās

jau (I Reg. 8, 14, 55, 65) — (kur ķēniņš, pacēlies, tautu

svētī, un arī viņa stāv kājās, kur svētku dalībnieki no-

saukti par «lielu kopu»). Deuteronomijs padara visus Mo-

zus runas klausītājus par Jahves, Isrāēla (Dt. 31, 30) «kā-

hāl», vai Jēkaba «kehilā» — (Dt. 33, 4).

Rosts saka, ka visa tauta, kas aicinājumu dzirdējusi,

uzmudināta ievērot Jahves likumus*), līdzīgi iesauktiem,

kas pilda savu vadītāju pavēles. Šādā nozīmē vārds «kā-

*) Rost: op. cit. 14 lp. p. «Es ist das Volk Israel als das m seiner Gc-

samtheit Aufgebotenc, zur Beachtung von Jahvves Gesetzen Aufgerufene».. .
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hāl» parādijās arī agrāk pieminētājā I Sam. 17, 47 tekstā,

kur arī latviešu tulkojumā «kāhāl» pārtulkots ar vārdu

«pulki». Tomēr pārāk tālu aktivisma principu nedrīkst

ievest vārda «kāhāl» interpretācijā. Deuteronomists runā

pamācošā un nereti celsmīgā stilā.

Jeremija ir brīvs no tā. Viņam kāhāl ir vai nu «juri-

diska» instance (Jer. 26, 17), draudze, kas apspriež Jeremi-

jas lietu, vai vienkārši ļaužu pulks (Jer. 31, 8; 50, 9). At-

šķirībā no deuteronomista uzskatiem, arī sievietes ir šāda

pulka dalībnieces (Jer. 44, 15), kā pareizi aizrādijis Rosts.

Vēl soli tālāk sekularizētā «kāhāl» izpratnē iet Ece-

ķiels. Jau Holcingers*) aizrādijis, ka piecpadsmit reizes

lietotais vārds «kāhāl» apzīmē galvenokārt sveštau-

tiešu pulkus. Var piebilst, ka «kāhāl» netiešās atliekas

sastāda arī vēl vecajie, kas pravieti apmeklē viņa mājās

(Ec. 8, 1). Vietās par Isrāēlu kā «kāhāl» dominē kvanti-

tatīvā nozīme.

Reliģiskā nozīmē vārdu «kāhāl» atkal plaši lieto

Priesteru kodeka avotā. Draudzes apzīmēšanai galvenā

vietā tomēr ierādīta sinonimam «ēdāh». Bertolets (Ber-

tholet) domāja, ka minētais avots šo vārdu lietojis pārmī-

šus ar «kāhāl». Statistika runā par labu «ēdāh». Uz apm.

simts «ēdāh» vietām nāk ap divdesmit pieci citāti ar «kā-

hāl»**). Arī nozīmes ziņā «ēdāh» ir plašāks jēdziens nekā

«kāhāl». Lev. 4, 13 sek. Visas plašās draudzes (ēdāh) ap-

grēkošanās gadijumā, nezinot to šaurākai draudzes (kā-

hāl = tempļa draudze) vienībai, pēdējā atved vērsi upu-

rim (tas ir «kāhāl» upuris). Bez vispārējās nozīmes, vār-

dam «kāhāl» piemīt specifiska kulta draudzes nozīme. Ar

Deuteronomijā izveidoto vārda «kāhāl» izpratni tagad

*) Holcinger: op. cit. 105 lp. p.

**) Luther: op.
cit. 44 lp. p.



Priesteru kodeka avots operē tālāk — visa Isrāēla tauta

Sinaja derības noslēgšanas dienā ir kļuvusi par «kehal

Jahve»*). Tautas baznīcas principi Koraha nemiernie-

ku vārdiem vērsti cīņā pret Mozus autoritativo nostāšanos.

«Kāpēc jūs turaties augstāki par Jahves draudzi?» Skan

viltīgais jautājums. Nu 16, 3. Šis pats nemiers izpaužas
citos apstākļos Nu 20, 4 līdzīgiem vārdiem: «kāpēc jūs
esat veduši Jahves draudzi tuksnesī?»

Šiem jautājumiem nav retoriska svinīguma nokrāsa,
kā apgalvo Rosts, bet tie ir provokatoriska rakstura. Ne-

tieši var secināt, ka Priesteru kodekā vārds «kāhāl» jeb
kehal Jahve» kļuvis par svētu jēdzienu. Par visām vie-

tām to nevarēs sacīt. Bet arī Nu 19, 20 to apstiprina.
Rosts pareizi šo citātu salīdzina ar Deut. 23, 2 un atrod

šeit domu progresu. Nevis tikai higiēniskie, bet īpaši re-

liģiskie un morāliskie trūkumi ir šķērslis draudzes piede-

rībai, «bet tas, kas kļuvis nešķīsts un nav atbrīvojies no

grēka, tā persona (dvēsele) lai tiek izdeldēta no draudzes

vidus», saka teksts.

Pie vārda «kāhāl» īpatnībām pieskaitāma tā, ka

tas nekļūst stereotips, bet uzglabā savu daudzkrāsaino no-

zīmi arī vēlākajā judaismā. Stipri hipotētisks tādēļ ir

B. Lutera (Luther) mēģinājums, atšķirt Priesteru kodekā

vecāko slāni, kas lieto «kāhāl», no jaunākā, kas pieturas

pie «ēdāh». «Kāhāl» dalībnieku skaitā Ezras un Nehemias

laikā pieskaita ne tikai sievas, kā Jer. 44, 15, bet pat bēr-

nus. Ezr. 10, L Chronists trīsdesmit divi vietās lieto vārdu

«kāhāl» tur, kur paralēlos Samuela un Ķēniņu grāmatas

tekstos par «kāhāl» nebija ne vēsts. Bet maldas tas, kas

domā, ka šim vārdam ir tikai sakrāls raksturs. Gluži sa-

*) Rost: op. cit. 19 lp. p.
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skaņā ar vecākiem vēstures avotiem Chronists min «kāhāl»

kā sasauktu pulku vai sapulci. Viņa senatnes restaurētāja
raksturs izpaužas tur, kur tas vairāk zin, nekā vecākos

avotos ziņu ir bijis. Ķēniņi sasauc «kāhāl», precizēti tu-

vāki gan dalībnieki, gan ari sanāksmes vieta.*) Rodas ie-

spaids, itin kā kāds uz senas gleznas fona zīmētu mazus

patstāvīgus detaļus, kas tanī organiski neiekļaujas. Kaut

arī variantu daudz, vispār var sacīt, ka vārds «kāhāl» vi-

sumā kaut kādā ziņā saistās ar priekšstatu par svētumu.

Chronistam piemīt arī lielāka organizatora interese, kādēļ

tas neapmierinās visur ar aprakstiem, bet kavējas pat pie

sarakstiem.

Ceļā uz dievkalpojuma draudzes nozīmi vārds «kā-

hāl» stāv Jo. 2, 16: «sapulciniet tautu, svētījiet sapulci

(kāhāl), lieciet sanākt vecajiem, sapulciniet bērnus un zī-

daiņus», jo visu to dara svinamā gavēņa un lielās sapulces

dienas dēļ. Psalmos Dieva lūdzējs stāv šāda liela pulka

(kāhāl) vidū. Ir taisniem sava draudze: Ps. 149, 1

«ticīgo draudze», bet arī netaisniem sava: Ps. 26, 5. Sa-

kāmvārdos Prov. 21, 16 minēta pat «mirušo draudze»

(kehal refaim). Viņu pulkā nonāk tas, kas atstājis «apdo-

mības ceļu».

4.

Kopatzinumā var piekrist Rostam, kas «kāhāl» jē-

dzienā saskata šādas nozīmes, papildinot šos viņa atzinu-

mus patstāvīgiem slēdzieniem.

Vārda «kāhāl» pirmatnējā nozīme esot uzsaukums

ierasties sapulcē. («Aufgebot», «Aufruf zu einer Ver-

sammlung» viņa paša vārdiem runājot). lepriekš ir sacīts,

ka šinī interpretācijā svarīgākais ir personas jeb ļaužu

*) Sal. Rost op. cit. 23 lp. p. sek., no kurienes ņemti šie dati.
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kopa, kas šo aicinājumu saņem. Tādēļ vārds bez artikula

nozīmē ļaužu pulku vispār. Saaicināto sastāvs bijis dažāds.

Sākumā vīri, kas spējīgi karot, tad arī sievas un beidzot

visi, ieskaitot bērnus. Šādas sapulces spriedušas tiesu

tempļa pagalmā. Interesanti atzīmēt, ka vienlaicīgi ar eb-

rēju «kāhāl» Palestinā — Grieķijā pastāvējušas tempļa

draudzes vai pārvaldes ar līdzīgām funkcijām, par kurām

ir ziņas no astotā gadsimta un vēlāk plašākas no piektā

gadsimta pirms Kristus.*) «Kāhāl» kļūst par svētu vārdu.

Viņu bieži lieto svētīšanas vārdos, ko Rosts nav pamanijis.
Tā Jēkaba svētībā (Gen. 49, 6.), Mozus svētībā (Dt. 33, 4.

gan «kehilā»), tāpat arī citur prozā ap un ar vārdu «kāhāl»

saistās svinīgas norises. «No svinīguma uz svētumu» rak-

sturojams vārda «kāhāl» nozīmes attīstības gājiens. Šī

attīstība ir turpinājusies ārpus Vecās Derības ebrēju tek-

sta robežām. Septuaginta nebūt itin visās vietās vārdu «kā-

hāl» nav tulkojusi ar
„

,

Ey.y.XrļoCxu (baznīca). No visām vie-

tām tekstā, kas satur «kāhāl» (ap 120 gad.) tikai lielāko

pusi (75 gad.) Septuaginta pārtulkojusi ar vārdu «baz-

nīca». Un galvenokārt tās vietas, kas tuvākas draudzes

jēdzienam. Citur ir sinagoga.

*) Cauer: «Amphiktvonia»: Pauly-Wissowa REKAW. 1904—1935 kol.
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